
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

���� ����� ������ �������.pdf   1   14/05/2020   01:14:42 �









الكـتـب والدراسات الـتـي يصـدرها المعـهد ال تعبر
بالضرورة عن رأيه وإمنا عن آراء واجـتهادات مؤلفـيها

تفسير  القرآن بالقرآن
طه جابر العلواني

© املعهد العاملي للفكر اإلسالمي - هرندن - فرجينيا - الواليات املتحدة األمريكية
الطبعة األولى ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠م

 جميع الـحـقـوق محـفـوظـة للمـعـهـد العاملي للفـكـر اإلسـالمي، وال يسمح بإعـــادة إصــدار هذا الكتاب، 
إلكترونية  أكــانت  ســواء  املعلـومـات،  نـقـل  وسـائـط  من  واسـطـة  أو  بأي شكل  نقـلــه  أو  منه،   أو جزء 
أو ميكانيكية، مبا فـي ذلك النسخ أو التسجيل أو التخزين واالسترجاع، دون إذن خطي مسبق من املعهد.

اململكة األردنية الهاشمية
رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )٢٠١٩/٩/٤٧٣٢(

The International Institute of Islamic Thought
P.O.Box:  669, Herndon,   VA  20172  -  USA
Tel: (1-703) 471 1133, Fax: (1-703) 471 3922

www.iiit.org / iiit@iiit.org

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
املركز الرئيسي - الواليات املتحدة األمريكية

مكتب األردن - عّمان
ص.ب 9486 الرمز البريدي 11191

هاتف: 4611421 6 962+ فاكس: 4611420 6 962+
www.iiitjordan.org

األردن - عّمان  96265658787+

تصميم: 

٥-٨٢٦-٥٦٥٦٤-١-٩٧٨ :(ISBN) ردمك

موضوع الكتاب:

١- تفسيرالقرآن بالقرآن        ٢- الوحدة البنائية

٣- القراءتان                      ٤- التدبُّر

٥- منهجية التلقي               ٦- جنوم السورة







املحتويات

٩ تصدير................................................................................................................................ 

مقدمة................................................................................................................................١١

مقدمة يف تفسري القرآن بالقرآن......................................................................................٢١

سورة الفاحتة....................................................................................................................٥١

سورة البقرة.....................................................................................................................٨٧

سورة األنعام..................................................................................................................٣٢٥

سورة طه.......................................................................................................................٤٤٥

سورة األنبياء................................................................................................................٤٩٥

سورة احلج....................................................................................................................٥٥٣

سورة املؤمنون..............................................................................................................٦١٣

سورة النور....................................................................................................................٦٦٧

سورة العنكبوت..........................................................................................................٨٠٥

سورة الروم...................................................................................................................٨٦٩

سورة السجدة...............................................................................................................٩٢١

السرية العلمية والعملية لطه جابر العلواين...............................................................٩٣٩





تصدير
 أوالد فضيلة الشيخ

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

فالقرآن الكريم، كتاب مكنون، يتكشف عرب العصور عن مكنوناته؛ ليستوعب 
أنساقها  اختالف  وعىل  املعرفية  سقوفها  وبحسب  كلها،  العصور  وقضايا  مشكالت 
ق ومهيمن ومستوعب ومتجاوز، ويف استيعابه يستطيع  الثقافية واحلضارية، فهو مصدِّ
أن يستوعب الكون وحركته، والعامل وأزماته وإشكاالته. وليقوم القرآن بذلك ال بّد 
عىل هذا عاش  للتعرف عىل معانيه ومراميه والعمل هبا.)))  آياته  لتاليه من"التَّدبُّر" يف 
القرآن وتعليمه عرب خمتلف  لتدبُّر  للتفرغ  َنَذر سنوات من حياته  والدنا احلبيب وهلذا 
الوسائل املتاحة. وكان نتاج ذلك ما تركه من ثروة علمية يف هذا املجال، منها ما رأى 
فر -الذي يرّشفنا اليوم أن نقّدمه للقراء-  النور قبل رحيله، ومنها ما مل يره. وهذا السِّ

خّطته أنامله  تعاىل، ليضم نامذج لتفسريه لسور من القرآن بالقرآن. 

هو  املجيد  للقرآن  تفسري  أعظم  أن  يف  املتمثل  مذهبه  التفسري  هذا  يف  اتضح  وقد 
يف  بالتأويل  يقوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ثم  بعضًا،  بعضه  يفّس  عنده  فالقرآن  نفسه،  القرآن 

الواقع، مع األخذ بعني االعتبار أنه O مل خيّلف تفسريًا مدونًا أو حمفوظًا.

اهلدف  ذلك  لتحقيق  يسعى  متدّبرًا،  املجيد  القرآن  رحاب  يف  ف  يطوِّ إذ  وهو 
الذي طاملا ذكره يف جمالسه ودروسه؛ إظهار هيمنة الكتاب العظيم عىل العقل اإلنساين 
والواقع البرشي، ليؤكد أن أية حماولة فهم هلذا الدين أو إصالح ألوضاع املؤمنني به، 

.( ال ينبغي أن تتعدى القرآن أو أن تقرأه قراءة ِحَارّية )عىل حّد قوله

بعلمه  املسلمني  ونفع  اجلزاء،  خري  وجزاه  جهوده  عىل  احلبيب  والدنا  اهلل  رحم 
اإلسالمي  للفكر  العاملي  للمعهد  اهلل  وشكر  فكره،  وسديد  وفهمه  تدّبره  وثواقب 

جهَده يف إخراج هذا الكتاب هبذه احللة القشيبة. إنه سميع جميب الدعاء.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

))) العلواين، طه جابر. أفال يتدبرون القرآن معامل منهجية يف التدبر والتدبري، القاهرة: دار السالم للنرش، ))20م.
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مقدمة
﴿ڭڭڭۇۇۆۆۈۈ﴾ ]الفرقان: )[ 

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

الذي أرسله رحة للعاملني يف كل زمان، ومكان. 

ثم أما بعد 

كر، وجعله نبّيًا مقياًم، خياطب به األحياء، كام  ه اهلل للذِّ فإن القرآن الكريم قد َيّسَ
خياطب به من هم يف حكم األموات ليبعث فيهم احلياة، ويوجد فيهم حقيقتها، قال 

 تعاىل: ﴿ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ
يف  كله  حياة  فهو   .](22 ]األنعام:  ہہہھھھھےےۓ﴾ 
وحدته البنائيَّة، وحياة لألمم عندما جتمع بني القراءتني، وهو حامل املنهج، واملؤسس 

ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿ڌ تعاىل:  قال   له، 
ڳ﴾ ]املائدة: 6)[. وإذا  ڳ گ گ گ گ ک ک ک

أن ذلك  أن يدرك  فعليه  فيه من احلياة والنور؛  املجيد، وما  بالقرآن  ينفعل اإلنسان  مل 
ليس بناجم عن قصور يف القرآن؛ بل هو ناجم عن "وقر" يف آذان املستمع، والقارئ، 
أو "أكنة" عىل قلبه حتول بينه وبني القرآن، أو بينه وبني تنّزله عىل قلبه، فال خيالط القرآن 
تعاىل:  قال  القلب،  ذلك  عن  أنواره  حتجب  بل  مغاليقه،  يفتح  وال  بشاشته،  الكريم 

گ﴾   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿
﴿ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ  ،]7  ]لقامن: 

 ڃڃ﴾ ]فصلت: 5[، ﴿ۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئ
يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿ۇ  ،]25 ]األنعام:   جبحب﴾ 
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ک ک ک ڑ ڑ ژ ەئ﴾ ]اإلرساء: 46[، ﴿ژ ائ ائ ى ى ې ې  ې
 کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ

ہہہہھ﴾ ]الكهف: 57[. 
ولذلك فإنَّ القارئ إذا مل جيد آثار القرآن يف قلبه، وأنوار تدبّره يف نفسه وعقله 
ووجدانه فال يلومّن إال نفسه؛ فليصلح من شأهنا، وليقم بمعاجلتها؛ لُِتْحِسَن التلقي، 

ومتهر يف التدّبر فيحصل عىل نصيبه من أنوار القرآن الكريم وكرمه. 

فكلام  هلا؛  وتكراره  قلبه  عىل  آلياته  اإلنسان  مترير  بحسب  التفاعل  هذا  ويعود 
ازداد التكرار ازداد التفاعل، وكلام ازداد التأمل والعيش مع اآليات واإلحساس هبا، 
استشعر القارئ كأن اهلل خياطبه بالقرآن املجيد اآلن وألول مرة، فيمرر ما يقرؤه بعينه 
إىل لسانه، ثم يعرج به إىل املخ، واجلهاز العصبي ليفكر فيه، ويستشعره، وجيعله جيري 
جمرى الدم منه، ويعود به إىل القلب؛ حتى يبلغ باملتدبر حالة الوعي بام قرأه، وتدبَّره 
من القرآن الكريم، فيجب االستشعار بالكلامت، واخلروج هبا من اللسان إىل املخيلة، 

ثم إىل القلب فريقى شيئًا فشيئًا.

العمل  عىل  اإلنسان  حيرص  وحني  اهلل،  عن  بعيدًا  يكون  أال  باإلنسان  وحقيق 
اتَّبع  له، ويعطيه أمورًا أكثر عمقًا؛ ألنه  الكريم  القرآن  بآيات اهلل يف حياته، يستجيب 

أمر اهلل، وباالستمرار يف العمل، والتطبيق سيتحقق التدبُّر األفضل، والفهم األمثل.

من معّوقات تدبُّر القرآن الكريم: 
وجدير باملسلم أن يعلم املعّوقات التي حتول دون تدبره للقرآن املجيد؛ ومنها: 
أنه  عىل  فيقرؤه  الكريم  القرآن  وتعضية  التدبر،  قبل  مسبقة  أحكام  واختاذ  الذنوب، 
جهله  وكذلك  بعضًا،  بعضها  عن  ومنفصلة  منفكة  سور  أو  فحسب،  منفردة  آيات 
احلاكمة  العليا  باملقاصد  جهله  وكذلك  به،  اخلاص  ولسانه  الكريم  القرآن  بعادات 
للقرآن الكريم، وجهله بآثار مشكلة الناسخ واملنسوخ التي دخلت عىل اإلسالم من 
بيننا، وكذلك  فيام  املسلمني، واالختالف  للتنازع بني  توراة هيود، وأصبحت مصدرًا 
غموض الغاية من التدبُّر، كل ذلك يؤثر عىل فكر املتدبِّر؛ فيجب إخالء ذهنه من ذلك 

قبل البدء يف التدبُّر. 
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وعليه أن يتلو القرآن حق تالوته، ويعمل عىل تفهم معانيه، وجيعل منه موجهًا له 
يف بناء نفسّيته، وعقلّيته، ومنهجًا قوياًم؛ لتكوين شخصّيته، وتقويمها، وأن جيعل من 
﴿ککککگ فيهم  قيل  ممن  ليكون  حلياته؛  منهجًا  الكريم   القرآن 
التي جتعل  باملواصفات  القارئ ذلك؛ فسيتمتع  ]املؤمنون: ))[. وإذا فعل  گگ﴾ 

منه عضوًا صاحلًا يف هذه األمة، وكياهنا االجتامعّي. 

القرآن  ليكون  التارخييَّة"  ة  "اجلربيَّ إسار  من  اإلنسان  فك  أراد  الكريم  فالقرآن 
متطلَّباهتا ونامذجها  بكل  "االستخالف"  اإلنسان يف عمليَّة  يقود  رائدًا،  منهجًا  املجيد 

وخطواهتا. وهو دليل استخالف وقاموُس عمران وقيم. 

كان  ما  لإلنسان  وأعطت  الكتاب"،  ة  "أمَّ إنشاء  استطاعت  القرآنيَّة"  و"املنهجيَّة 
املجيد، وحماولة  القرآن  تدّبر  الناس يف  بذل  ولو  إليه يف سائر جوانب حياته.  بحاجة 
فهمه جزءًا مما بذلوه ويبذلونه يف تعّلم العلوم األخرى ومنها ما أسموه "علوم القرآن" 
-التي وضعوها بأنفسهم بحجة أهّنا ِهَي التي ستمهد هلم السبيل لفهم القرآن- أقول: 
لو بذلوا جزءًا من هذه اجلهود مع القرآن الكريم ذاته، يف تدّبره، ويف تالوته حق التالوة، 
الوصول إىل مكنونه من داخله، وبأدواته، وبمنهجه؛  فيه، والعمل عىل  التفّكر  أو يف 
لناهلم خرٌي كثرٌي، ولتجنّبوا كثريًا من السلبّيات التي يشتكي منها املتخصصون يف كثري 
ة املسلمة، ولسعت نحو احلضارة، والستحقت  من تلك اجلوانب، ولتغريت حال األمَّ

ة الوسطيَّة بصدق. ة الشهادة بحق، وأمَّ أن تكون أمَّ

القرآن املجيد والتفسري:
منذ القدم والناس خمتلفون هل حيتاج القرآن املجيد الذي وصفه اهلل وهو منِّزله 
بأنَّه مبني وأنَّ آياته مجيعًا بّينات ومبّينات، هل حيتاج خطاب مثل هذا إىل تفسري ورشح 

وبيان، بعد أن وصف بذلك كله من قبل اهلل جلَّ وعال؟! 

ذهب كثري من أهل العلم إىل أنَّ القرآن ال حيتاج إىل تفسري،))) وأنَّ حياة رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخلقه وسائر ترصفاته هي تفسري عميل له، فهو ملسو هيلع هللا ىلص حني تال القرآن عىل الناس 

)))  الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير )تويف: 0)3ه(. جامع البيان عن تأويل القرآن، حتقيق: حممود شاكر، 
وخرج أحاديثه: أحد شاكر، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط2، )د. ت.(، باب »ذكر األخبار التي غلط يف 

تأويلها منكرو القول يف تأويل القرآن«، ج)، ص84.
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وعلمهم إياه كان يعلمهم القرآن كام نزل، ويعلمهم طرائق العمل به، ويسّن هلم كيف 
إال  آيات،  عرش  يعّلمهم  ال  فكان  يامرسونه،  وعماًل  حييوهنا،  حياة  آياته  من  جيعلون 
يعيش  وهو  به  وا  يتأسَّ أن  ويأمرهم  أمامهم،  هبا  ويعمل  هبا،  يعملون  كيف  ويعلمهم 
ُيقِرئوننا:  كانوا  الذين  حدثنا  السلمي:  الرحن  عبد  أبو  قال  كام  وحيياه  الكريم  القرآن 
حتى  خيلِّفوها  مل  آيات  َعرْش  تعلَّموا  إذا  فكانوا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  من  يستقِرئون  كانوا  م  أهنَّ

يعملوا بام فيها من العمل، فتعلَّمنا القرآن والعمل مجيعًا.)))

وقال فريق: إنَّ القرآن جاء بلغة متحدية للخلق كافة، فهي لغة متعالية، ال يسهل 
عىل كثري من البرش فهمها ومعرفتها إذا مل ُتفّس هلم وُترشح، وأنَّ الرشح والتفسري ال 

ينايف كونه مبينًا وبّينًا، وكون آياته بّينات ومبّينات.

به  للقرآن خارج عمله  تفسري  بوضع  قيامه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعدم  ولكن سلوك رسول 
يؤيد ما ذهب إليه األولون، وإذا ذهبنا إىل كتاب التفسري يف صحيح البخاري ال نجد 
ثامنية وثامنني حديثًا،)2) وال  إال حوايل  التفسري  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  إىل  مرفوعة  أحاديث  فيه 
أن  إىل  باملعنى االصطالحي الحتجنا  تفسريًا  القرآن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  لو فس رسول  أنَّه  شك 
نرى ما ال يقل عن ستة آالف ومائتني وثامنية وثالثني حديثًا يف التفسري، إذا فّس كل 
أنَّ  الكلامت واأللفاظ، وإذ مل نجد شيئًا كهذا، فذلك يدل عىل  يامثلها يف عدد  بام  آية 

)))  رواه الطربي بسنده، انظر: 
- الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، مرجع سابق، ج)، ص84. وقال املحقق: هذا إسناد صحيح 
ح  متصل. أبو عبد الرحن: هو السلمي، واسمه عبد اهلل بن حبيب، وهو من كبار التابعني. وقد رصَّ
م كانوا يستقرئون من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فهم الصحابة. وإهبام الصحايب ال  ثه الذين كانوا ُيقرئونه، وأهنَّ بأنَّه حدَّ

يرض، بل يكون حديثه مسندًا متصاًل.
األحاديث  من  حديثًا  وأربعني  وثامنية  حديث،  مخسامئة  عىل  التفسري  كتاب  "اشتمل  حجر:  ابن  يقول   (2(
املرفوعة، وما يف حكمها، املوصول من ذلك أربعامئة حديث، ومخسة وستون حديثًا، والبقية معّلقة وما 
يف معناه، املكّرر من ذلك فيه، وفيام مىض أربعامئة وثامنية وأربعون حديثًا، اخلالص منها مائة حديث، وفيه 
من اآلثار عن الصحابة فمن بعدهم مخسامئة وثامنون أثرًا، تقدم بعضها يف بدء اخللق وغريه، وهي قليلة، 
وافقه مسلم عىل ختريج بعضها، ومل خيرج أكثرها؛ لكوهنا ليست ظاهرة يف الرفع والكثري منها من تفاسري 

ابن عباس." انظر: 
الباري  فتح  852ه(.  )تويف:  بن حجر  بن عيل  أحد  الفضل  أبو  الدين  العسقالين، شهاب  ابن حجر   -
برشح صحيح البخاري، حتقيق: عبد العزيز بن باز، رّقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، 

بريوت: دار املعرفة، 379)ه، ج8، ص743.
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عمله بالقرآن ومنهجه ملسو هيلع هللا ىلص يف تعليم الناس القرآن والعمل به معًا أغناهم عن التفسري 
واملفّسين، إضافة إىل فهمهم للغة القرآن ولسانه.

ألسباب  أنواعه  يف  وتفننوا  التفسري  ممارسة  عىل  أقبلوا  قد  املتأخرون  كان  وإذا 
الفرق  تفاسري  من  أنواع  وبرزت  واللغات،  واملعقول  باملأثور  ففسوا  خمتلفة؛ 
دلياًل  فيقوم  به  حيتج  ال  اخلََلف  عمل  فذلك  إليها،  وما  الباطنّية  والتفاسري  واملذاهب 
عىل رضورة التفسري أو حاجة القرآن الكريم إليه، فالقرآن ال حيتاج إىل التفسري باملعنى 
بالقرآن،  القرآن  تفسري  التلقي  بعد جيل  التي جاءت  االصطالحّي، ويكفي لألجيال 
يفّس  دائاًم  وجدوه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  منهج  تابعوا  والذين  بعضًا،  بعضه  يفّس  فالقرآن 
القرآن بالقرآن، ويعني الناس عىل فهمه أدق فهم وأحسنه وأصلحه هباتني الوسيلتني، 
منها  كل  يفّس  وآياته  بعضه،  يبني  بعضه  أنَّ  إىل  أنظارهم  ولفت  به،  العمل  تعليمهم 

اآليات األخرى.

دينهم  الناس  وفّرق  ة،  األمَّ وتشتت  هذا،  زماننا  يف  بل  السُّ اضطربت  وحني 
ة وملّ شملها والقضاء عىل  وصاروا شيعًا، ويئس كثريون من إمكان إعادة بناء هذه األمَّ
فرقتها بكتب التفاسري ومناهج املفسين املوجودة التي توارثناها، صار ال بد من حسم 
وهو  أال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  منهج  فاخرتنا  حوله،  للناس  شاف  بيان  وتقديم  األمر،  هذا 
املجيد؛  بالقرآن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سيدنا  وعمل  سلوك  وربط  بالقرآن"،  القرآن  "تفسري 
بآياته،  العمل  الكتاب ويعلمهم  الناس  يتلو عىل  الناس أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان  ليعلم 
املنهج  ذلك  إحياء  إىل  عدنا  ولذلك  حياتيَّة؛  ممارسة  إىل  وحتويله  به،  جاء  ما  وتطبيق 
 النبوّي، وبذل كل اجلهد والطاقة لبيان القرآن بالقرآن؛ لنُحيي منهج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،

فنعّلم الناس الكتاب بعد أن نتلوه عليهم حق التالوة، ونزكيهم به، فذلك املنهج هو 
ة به، وعىل دعائمه قام عمراهنا. املنهج الذي بنيت هذه األمَّ

وإننا نقدم لألمة ُجهدنا هذا؛ سائلني العيل القدير السداد والتوفيق يف هذه املهمة 
ة عىل إحياء  الشاقة، راجني أن تتضافر جهود أهل العلم واملخلصني من أبناء هذه األمَّ
املقاصد،  بحامية  الكفيل  املنهج  فهو وحده  ردًا مجياًل،  إليه  املسلمني  ورّد  املنهج،  هذا 
وجيل  سلفها  عليه  كان  ما  سلوك  من  ة  األمَّ هذه  خلف  ومتكني  األهداف،  وحتقيق 

التلقي اخلري من أبنائها، واهلل ويل التوفيق. 
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منهجنا يف التفسري: 
أي:  اآلخر؛  بالبعض  القرآن  بعض  وتفسري  "التدبُّر"،  هو:  التفسري  يف  منهجنا 
اإلنسايّن  االستعداد  حسب  وينفتح  ينغلق  الكريم  فالقرآن  بمفّصله؛  حُمكمه  تفسري 

وإقبال اإلنسان عليه، وطهارة قوى وعيه.

مفهوم التَّدبُّر: 
أدبار األمور، وعواقبها، وما ال  الظواهر، ومعرفة  فيام وراء  التفكر  والتدبُّر هو 
القارئ  ُيقبِل  أن  أي  التدبُّر  مفتاحه  خطاب  فالقرآن  منها،  األوىل  للوهلة  العني  تراه 
املؤّهل الذي هّيأ قوى وعيه ووسائل إدراكه لتدبُّر القرآن الكريم بعقل علمّي لديه من 

املعرفة واالستعدادات ما يعينه عىل تدبُّر هذا اخلطاب، ومعرفة املراد به.

ة  خاصَّ مواصفات  ذي  معجز  متحدٍّ  ثقيل  قوٍل  يف  خطابًا  ى  تلقَّ قد  "املتدبِّر"  إنَّ 
وغايات  ومقاصد  وهدف  ورسالة  مضمون  وله  آخر،  خطاب  أي  فيها  يشاركه  ال 
له  وعواقب. وهو خطاب صاغه خماطِب يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري. وقد فصَّ
ل من لدن العليم اخلبري، الذي أحاط  عىل علمه املحيط بكل يشء، فهو علم مطلق منزَّ
بكلِّ يشٍء ِعلاًم، فال يتوقع من املتدبِّر أن ينشغل بكل تلك التفاصيل التي قد ينشغل هبا 

املتعاملون مع اخلطاب البرشّي أّيًا كان. 

الواقع واملثال، ومستويات التكليف: 
وجتاوزها،  واملثال"،  "الواقع  ثنائيَّة  استوعب  قد  القرآن  أنَّ  إىل  نبَّهنا  أن  سبق 
وفرض  بأمور  أمر  حني    اهلل  إن  نقول:  واملثال  بالواقع  مرادنا  ولتوضيح 
وتأثري  وقدراته،  اإلنسان  طاقات  علمه  عن  غائبًا  يكن  مل  هبا  الناس  وكلف  فرائض، 
من  كثري  يف  نجد  ولذلك  وشجونه.  شؤونه  من  كثري  يف  واملكان  بالزمان  عالقاته 
التكاليف مستويات متعددة؛ فهناك مستوًى عاٍل وهو املستوى األول الذي جيب عىل 

اإلنسان حماولة الوصول إليه وهو يؤدي ما كلَّفه اهلل به، وقد تقرص طاقاته دونه. 

القرآيّن؛  اخلطاب  هذا  يف  مجيعًا  أحواهلم  لوحظت  وقد  أقل.  مستويات  وهناك 
ولذلك قيل: "حسنات األبرار سيئات املقربني". فالصالة عىل سبيل املثال، مستواها 
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األعىل أن تؤّدى يف وقتها بخشوع تام وقنوت وإخبات هلل عّز وجّل، مع إسباغ الوضوء، 
والطمأنينة يف كل حركة وسكنة، وعدم الغفلة عن اهلل يف أّية حلظة من حلظاهتا، وذلك 

شأن املقربني وتلك صالة النبيني.

ومستويات أخرى دون ذلك.

أما  الصالة،  إلقامة  اهلل  هيَّأه  الذي  الصنف  ذلك  إال  يطيقه  ال  األول  فاملستوى 
أن  هلؤالء  ينبغي  ولكن  اهلل.  عباد  من  الكثريين  متناول  يف  فهي  األخرى  املستويات 
إليه.  ويصلوا  األول  املستوى  يبلغوا  أن  استطاعوا  ما  وحياولوا  جهدهم،  يبذلوا 
أهدافه  احلكم  يف  وحيقق  اخللق،  من  اخلالق  مقصد  حيقق  الذي  هو  األول  واملستوى 

ومقاصده بشكل كامل، ويف ذلك يقول "ابن الفارض" يف تائيَّته: 

فلو خطرت يل يف سواك إرادة      عىل خاطري سهوًا قضيت برديت

لنا  وتعاىل  تبارك  اهلل  يضعه  الذي  املثال،  مستوى  هو  األول،  املستوى  فكأن 
لنحاول بلوغه والوصول إليه، وأما املستويات األخرى، فمستويات يستطيع اإلنسان 
بني  الفارق  فهم  يقرب  أن  يمكن  وبذلك  الرتكيز.  من  بيشء  منها  أي  بلوغ  العادي 

الواقع واملثال يف هذا املجال. 

فيشتبك مع قوى  القلب مبارشة  ينزل عىل  أن  الكريم خطاب يمكن  القرآَن  إنَّ 
وعي السامع واملخاطب بشكٍل مبارش، ووعي القارئ املخاطب هو الذي سيستقبله. 
وحني يبدأ وعي القارئ بالتفاعل معه للكشف عامَّ بني يديه وما خلفه، سوف يفرض 
ل عىل ذهن املتلقي تساؤالت كثرية ختتلف متامًا عن  هذا اخلطاب القرآيّن املتعايل املتنزِّ

التساؤالت التي يثريها أي خطاب آخر.

غري  آخر  خطاب  وأّي  القرآيّن،  اخلطاب  يثريه  ما  بني  االختالفات  أهم  ولعلَّ   
اخلطاب القرآين، ما قد يثار من تساؤالت حول ما يف ذهن مرِسل اخلطاب من مقاصد 
أن  حني  يف  هبا.  القيام  إليه  املرَسل  إىل  املرِسل  يطلب  أن  يطمع  مطامع  أو  وغايات 
فيه  ُيعِمل  اخلطاب  ذلك  يف  له  دور  عن  للبحث  يتَّجه  القرآيّن-  -باخلطاب  املخاطب 

ذهنه وخياله، ويامرس فيه نشاطه اإلنسايّن.
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باع كّل ما جاء فيه حتى  ي األول للقرآن املجيد ملسو هيلع هللا ىلص قام بتطبيق القرآن واتِّ إنَّ املتلقِّ
القرآن،  وسلوكه  القرآن،  ُخُلقه  فكان  املجيد،  للقرآن  ة  برشيَّ نسخة  وكأنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  صار 
عليها  مزيد  ال  بدقَّة  باع"  االتِّ "منهج  رسم  وبذلك  للقرآن)))  باع  اتِّ كّلها  وترصفاته 

ن اخللق من التأّس به ملسو هيلع هللا ىلص. ليتمكَّ

باع الدقيق السليم إال  م لن يبلغوا مستوى االتِّ ني به مهام اجتهدوا فإهنَّ ولكن املتأسِّ
لوا واقعهم إىل واقع  إذا حالفهم التوفيق اإلهلّي؛ ولذلك فإنَّ املؤمنني يعملون عىل أن حيوِّ
يف  وحُيْدثها  القرآن  أحدثها  التي  التحّوالت  لُتشاهد  وهدايته،  القرآن  أنوار  فيه  تتجىلَّ 
بيئاهتم التي سوف تساعد مع املجتمع عىل إبراز كيانات اجتامعيَّة هتتدي هبداية القرآن، 
بمجموعة  مؤّطر  هيكل  يف  املجتمع  ذلك  شخصيَّة  تتشكل  وآنذاك  بأنواره  وتستظّل 

كة يف إطار "املرجعيَّة القرآنيَّة وقيمها احلاكمة". ة املتحرِّ العالقات االجتامعيَّة املتغريِّ

وهنا يكون نصيب كل فرد يف ذلك املجتمع مماثاًل لنصيب األرايض املتنّوعة من 
الغيث، فهناك أراٍض هتتّز وتربو وتنبت من كل زوٍج هبيج، وهناك أراض حتتفظ باملاء 
ليستفيد به اإلنسان واحليوان والنبات، وهناك أراض أجادب ال تنبت زرعًا وال متسك 

ماًء وهناك وهناك.)2) 

)))  عن َسْعِد بن ِهَشاِم بن َعاِمٍر قال: "َأَتْيُت َعاِئَشَة فقلت: يا ُأمَّ امْلُْؤِمننَِي أخربيني بُِخُلِق رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قالت: 
كان ُخُلُقُه اْلُقْرآَن، َأَما َتْقَرُأ اْلُقْرآَن، َقْوَل اهللِ عز وجل: ﴿ڱڱڱںں﴾ ]القلم: 4[ قلت: فإين ُأِريُد 
َج رسوُل  َتْفَعْل، َأَما َتْقَرُأ ﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾ ]األحزاب: )2[ َفَقْد َتَزوَّ َأَتَبتََّل. قالت: الَ  َأْن 

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وقد ُولَِد له." انظر:
شعيب  حتقيق:  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  241ه(. مسند  )تويف:  حممد  بن  أحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل،  ابن   -
ج)4،   ، عائشة  ُمْسنَُد  تتمة  )200م،  ط)،  الرسالة،  مؤسسة  بريوت:  وآخرون،  األرنؤوط 

حديث رقم ))2460(، ص48).
َدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكثرِِي َأَصاَب َأْرضًا،  )2)  عن أيب ُموَسى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "َمَثُل ما َبَعَثنِي اهلل بِِه من اهلُْ
َفَكاَن منها َنِقيٌَّة َقبَِلْت امْلَاَء، َفَأْنَبَتْت اْلَكأَلَ َواْلُعْشَب اْلَكثرَِي، َوَكاَنْت منها َأَجاِدُب َأْمَسَكْت امْلَاَء، َفنََفَع اهلل هبا 
ُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت منها َطاِئَفًة ُأْخَرى إنام ِهَي ِقيَعاٌن اَل مُتِْسُك َماًء وال ُتنْبُِت َكأَلً،  الناس، َفرَشِ
َفَذلَِك َمَثُل من َفُقَه يف ِديِن اهللِ َوَنَفَعُه ما َبَعَثنِي اهلل بِِه، َفَعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل من مل َيْرَفْع بَِذلَِك َرْأسًا، ومل َيْقَبْل 

ُهَدى اهللِ الذي ُأْرِسْلُت بِِه." انظر: 
الكرمي،  أبو صهيب  به:  البخاري، اعتنى  256ه(. صحيح  أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل )تويف:  البخاري،   -
الرياض: بيت األفكار الدولية، 998)م، كتاب العلم، َباب َفْضِل من َعِلَم َوَعلََّم، حديث رقم )79(، ص41.
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مع  للّتفاعل  القارئ  بقيادة  ليقوم  رضوريٌّ  فالتدبُّر  "التدبُّر"؛  دور  يأيت  وهنا 
مع  الّتفاعل  إىل  القارئ  يقود  "فالتدبُّر"  إليه.  بالنِّسبة  دوره  ومعرفة  القرآيّن،  اخلطاب 
التاريخ  فيستدعي  نفسه وجهًا لوجه يف مواجهة اخلطاب  القارئ  اخلطاب. وهنا جيد 
عن  يبحث  القارئ  جيعل  "التدبُّر"  إنَّ  اخلطاب.  مع  للعالقة  ويؤسس  الفهم،  وآفاق 
املعنى الذي ينشأ نتيجة تفاعله مع اخلطاب ال عن املعنى "الكامن أو املكنون" فيصبح 

املعنى -آنذاك-"أثرًا" متكن ممارسته ال "موضوعًا" يمكن حتديده.

إنَّ من شأن تدّبر القرآن -بإذن اهلل - وتفسري القرآن بالقرآن، وتالوة القرآن حق 
التالوة، وحسن ترتيله وإقامة الصالة به، حتقيق كل تلك النتائج املبتغاة التي جتعل القرآن 
شفاًء ملا يف الصدور وهدى ورحة وموعظة ونورًا وبصائر، ال تشحذ أسامع املتدبرين 
: ﴿ہھھھھے  فحسب بل متنحها قدرة التمييز، قال عزَّ وجلَّ

ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ﴾ ]الزمر: 8)[.

وعند ذلك ال يمكن للشيطان أن يقيم ُحجبًا بني حكم القرآن وأنواره من جهة، 
العقل وإنامء  لبناء  التدبُّر رضورة  الوعي اإلنسايّن من جهة أخرى؛ لذلك فإنَّ  وقوى 
التي  العظيمة  املهام  لتلك  العاقلة  الذي هيّيء اإلنسان وقواه  الوعي قرآنيًا، فهو  قوى 
تنتظر اإلنسان يف هذه احلياة: مهام حتقيق التوحيد والتدثُّر بالتزكية، والتحيل بالعمران، 
ة، وحسن القيام بالدعوة، ودون ذلك تكون القراءة هذرمة، ويكون  وإقامة بناء األمَّ

االستامع قليل األثر.

نرجو اهلل أن يوفقنا حلسن تدبُّر كتابه، ليكون القرآن ربيع قلوبنا، وجالء مهومنا 
وأحزاننا، ونور بصائرنا وأبصارنا، إنَّه سميع جميب.
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مقدمة يف تفسري القرآن بالقرآن
ال  ورسوله،  عبده   � حممد  قلب  عىل  أنزله  اهلل،  كتاب  العظيم  القرآن  إّن 
الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حيد، فّصله اهلل عىل علمه  يأتيه 
الكتاب اخلاتم لكل ما سبق،  الذي أحاط بكل يشء، وهيمن عىل كل شأن، وجعله 
به من  لُيحيط بكل جوانب رساالهتم وما جاءوا  النبّيني واملرسلني  وأنزله عىل خاتم 
فيه  النبّيني، بحيث نجد  املشرتكة بني  معتقدات، وليكون احلافظ األمني لألساسّيات 

حنيفّية إبراهيم، وصحف وتوراة موسى وألواحه، وإنجيل عيسى وما أنزل اهلل فيه.

وقد وصف اهلل  كتابه الكريم بأوصاف كثرية، تقارب األربعني وصفًا، 
وخُيرج  أقوم،  هي  للتي  هيدي  مستقيم«،  و»رصاط  حكيم«  و»كتاب  مبني«  »نور  فهو 
األحاديث  أكثر  وما  احلميد.  العزيز  رصاط  إىل  وهيدهيم  النور،  إىل  الظلامت  من  الناس 
هبا.  نفسه  الكريم  القرآن  وصف  التي  اآليات  حول  ودارت  القرآن،  وصفت  التي 
عيسى  أبو  ث  املحدِّ واحلافظ  أماليه،  يف    طالب  أبو  اإلمام  السيد  رواه  مما  وذلك 
 عيل  صاحب  اهلمذاين  اهلل  عبد  بن  احلارث  حديث  من  جامعه،  يف   الرتمذي))) 
  الناس خيوضون يف األحاديث، فدخلت عىل عيلٍّ  فإذا  املسجد،  قال: مررت يف 
فأخربته، فقال: أَو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: َأما إينِّ سمعت رسوَل اهلل � يقول: 
ا ستكون فتنة"، قلت: فام املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال: "كتاب اهلل؛ فيه نبأ ما  "أال إهنَّ
َمْن تركه من جبار  باهلزل،  الفصل ليس  بينكم، هو  قبلكم، وخرب ما بعدكم، وُحكم ما 
قصمه اهلل، وَمْن ابتغى اهلدى يف غريه أضّله اهلل، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، 
وهو الرصاط املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع 
-إذ  اجلّن  تنتِه  مل  الذي  هو  عجائبه.  تنقيض  وال  الرّد،  كثرة  عىل  خيلق  وال  العلامء،  منه 
سمعته- حتى قالوا: )إّنا سمعنا قرآنًا عجبًا هيدي إىل الرشد(، فآمنا به. َمْن قال به صدق، 
وَمْن عمل به ُأِجَر، وَمْن حكم به عدل، وَمْن دعا إليه ُهدي إىل رصاط مستقيم". انتهى 

)))  الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة )تويف: 279ه(. جامع الرتمذي، الرياض: بيت األفكار 
 (2906( رقم  حديث  القرآن،  فضل  يف  جاء  ما  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  999)م،  ط)،  الدولية، 

ص464. وقد استدل به ابن الوزير صاحب »إيثار احلق...« انظر:
- ابن الوزير، حممد بن إبراهيم بن املرتىض )تويف: 840ه( . ترجيح أساليب القرآن عىل أساليب اليونان، 

بريوت: دار الكتب العلميَّة، )د. ت.(، ص5).
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هذا احلديث اجلليل. وقد رواه السيد اإلمام أبو طالب، يف أماليه بسند آخر من حديث 
معاذ بن جبل ،))) عن رسول اهلل � بنحوه. ورواه أبو السعادات ابن األثري 
.)2) قال: ومل  يف جامع األصول من طريق ثالثة، من حديث عمر بن اخلطاب 

)))  ما رواه معاذ عن عيلٍّ جاء يف جممع الزوائد. انظر: 
- اهليثمي، نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي )تويف: 807ه( جممع الزوائد ومنبع الفوائد، بريوت: دار 

الفكر، ط)، )1412ه / 1992م(، ج7، ص64).
)2)  املروي من حديث عمر جتده يف: جامع األصول، أليب السعادات، مبارك بن حممد بن األثري )تويف: 606ه( 
بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط2، 1980م، ج9، ص353، حديث رقم )6222(، ولكنه ورد فيه 
عن عبد اهلل بن عمر ، وقال املحقق السيد عبد القادر األرناؤوط معلقًا "كذا يف األصل - أي: عن 
عبد اهلل بن عمر، ويف املطبوع: عمر بن اخلطاب" ومل يرجح. وفيه اختالف يسري عن رواية اإلمام أيب طالب 
والرتمذي، حيث جاء يف هذه الرواية قول ابن عمر: "...نزل جربيل  عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فأخربه: أهنا ستكون فتن، قال )أي: رسول اهلل جلربيل(: "فام املخرج منها يا جربيل؟" قال: كتاب اهلل... 
الخ. وقال ابن األثري: أخرجه رزين. وذكره ابن كثري يف فضائل القرآن بمعناه عقب حديث احلارث من 
حديث عبد اهلل بن مسعود، وقال )أي: ابن كثري(: رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه "فضائل القرآن" 

وقال: هذا غريب من هذا الوجه. وانظر: 
- الدارمي، أبو حممد عبداهلل بن عبد الرحن )تويف: 255ه(، سنن الدارمي، حتقيق فواز أحد زمريل، وخالد 
عبد  رقم )5)33( ص523، عن  العريب، ط)، 407)ه، ج2، حديث  الكتاب  دار  بريوت:  السبع، 
فاتلوه  بقوله:  وختمه  استطعتم..."  ما  مأدبته  من  فتعلموا  اهلل  مأدبة  القرآن  هذا  "إن  بقوله:  وبدأه  اهلل 
فإن اهلل يأجركم عىل تالوته...". وأما باللفظ الذي معنا فقد أورده الدارمّي يف احلديث رقم ))333) 
و)3332(. وقد علق املحققان عليه بقوهلام: "رواه الرتمذي يف كتاب فضائل القرآن، باب )4)( ما جاء 
يف فضل القرآن، حديث رقم )2906) 72/5)-73). وأحد يف املسند ))/)9(. وأبو داود الطالييس 
وأبو بكر األنباري يف كتاب "الرد" له عن احلارث عن عيل. كام يف التذكرة للقرطبي ص48 بتحقيقي. 
قال ابن كثري يف فضائل القرآن، ص))-2): "مل ينفرد بروايته حزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه حممد 
بن إسحاق، عن حممد بن كعب القرظي، عن احلارث األعور، فربئ حزة يف عهدته، عىل أنه وإن كان 
ضعيف احلديث، فإنه إمام يف القراءة. واحلديث مشهور من رواية احلارث األعور، وقد تكلموا فيه، 
بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده )أي: ال من جهة روايته وصدقه(، أما إنه تعمد الكذب يف 
احلديث فال، واهلل أعلم. وقصارى هذا احلديث أن يكون من كالم أمري املؤمنني عيل ، وقد وهم 
 " بعضهم يف رفعه، وهو كالم حسن صحيح، عىل أنه قد روى له شاهد عن عبد اهلل بن مسعود

أ.هـ. واآلية رقم 2 من سورة اجلن.
قلت: ويف بعض الرشوح حددت "فتنة احلديث أو األحاديث" بأهنا االفتتان برواية "األحاديث" أو 
إليه، وبعضهم حلها عىل األحاديث واألخبار مطلقًا،  القرآن املجيد ودوام الرجوع  "السنن" عن تالوة 
 ففي كل ذلك انشغال عن القرآن، وقد يستفيد القائلون بذلك بأحاديث النهي عن كتابة السنن والتأكيد = 



23 مقدمة يف تفسري القرآن بالقرآن

ى بالقبول عند علامء  يزل العلامء يتداولونه، فهو مع شهرته يف رشط أهل احلديث متلقَّ
األصول، فصار صحيح املعنى يف مقتىض اإلمجاع واملنقول واملعقول.

وقد أودع اهلل  كتابه الرشعة واملنهاج، فأنقذنا به من الضاللة، وفتح 
له  والشكر  هدايته،  عىل  سبحانه  له  فحمدًا  هدايته،  وُسبل  رحته  أبواب  به  للعاملني 

 بكتابه عاّم سواه، وكـفانا به عـاّم عداه: ﴿ڭ  عىل نعامئه وعنايته، أغنانا 
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ

العظيم،  بالقرآن  علينا  أنعم  كام    فنسأله   ،]5( ]العنكبوت:  ېې﴾ 

مرفوعة  نبوية  بأحاديث  انشغال  بني  كبري  الفرق  ولكن  طه(:  )قال  القرآن.  بغري  االنشغال  عدم  عىل   =
صحيحة تأيت عىل سبيل البيان بأنواعه للقرآن املجيد، وبني مطلق احلديث. وفرق كبري بني انشغال لطلب 
ة اشتامهلا أو تضمنها للقرآن أو  بيان واالنشغال هبا عىل سبيل االستعاضة عن القرآن، واالكتفاء هبا بحجَّ

بأية حجة أخرى.
لقد استقرت املذاهب الفقهية يف العهد الرابع من عهود الفقه وركدت حالة االجتهاد املطلق، وعكف 
املقلدون عىل مذاهب األئمة، والكتابة يف مناقبهم، والعمل عىل ضم الناس إليهم كل إىل مذهبه وإمامه. 
وجعل بعضهم أقوال أولئك األئمة مثل نصوص الشارع يدخلها التعارض والرتجيح والنسخ وما إليها، 
أربعني  سنة  انتهت  وملا  اهلل،  كتاب  عن  يشء  يشغلهم  مل  الشيخني-  -عرص  خاصة  الصحابة  عرص  ففي 

للهجرة برزت اجتاهات فقهية وبدأ الناس ينشغلون هبا.
وحني كان عبد العزيز والد عمر واليًا سنة )83 ه( فكر يف مجع السنن، وهو مرشوع استكمله ولده 
عمر بن عبد العزيز، لتكون السنن فقهًا بدياًل عن الفقه اخلاليف يرجع الناس إليها لئال تتفرق هبم السبل 
به، وجعلوا  اشتامهلا عليه وارتباطها  املجيد بحجة  القرآن  بالسنن عن  انشغلوا  الكثريين  الفقهية، ولكن 
من السنن شواهد ألقوال أئمة الفقه، ثم انشغلوا بفقه األئمة عن السنن، وصاروا يتداولون أقوال األئمة 
ويفرعون عليها، حتى بدا وكأن الرشيعة هي أقوال هؤالء األئمة، بحيث سوغ الكرخيُّ احلنفي لنفسه أن 

يقول: "كل آية ختالف ما عليه أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة".
"أصل: واعلم أن كل حديث خيالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤول أو منسوخ" !! ومهام يقال يف تأويل 
ب للمذاهب قد بلغ مستوى َمَرِضّيًا بحيث صار  ذلك أو التخفيف منه فإنه قول جريء يدل عىل أن التعصُّ
ة واستئناف شهودها احلضارّي وشهادهتا عىل  األصل تابعًا للفرع، بل حمكومًا به. ولذلك فإن إعادة بناء األمَّ
الناس ال يمكن أن تعود إليها ما مل تتجاوز هذه اإلصابات اخلطرية، وترد الناس إىل القرآن املجيد مصدرًا 

 منشئًا وكاشفًا عن األحكام وغريها مما تناوله أو تعلق به فقد أنزله الرحن الرحيم:  ﴿ٱٻٻ
ٻٻپپپپڀڀڀڀٺ﴾  ]النحل:  88[. وما اختلف فيه أو عليه ال بّد فيه 

من الرجوع إىل السنّة النبوّية التي صدرت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ﴿جبحبخبمبىبيب﴾  ]النحل: 64[.
وعىل هذا فاملعنى الوارد يف هذا احلديث أو األثر معنى صحيح، يشهد له رصيح الكتاب وصحيح 

السنَّة. واهلل أعلم.
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وأن  وبصائرنا،  أبصارنا  ونور  قلوبنا،  ربيع  القرآن  جيعل  أن   � الكريم  والرسول 
إىل  لنا  وقائدًا  علينا،  لنا ال  ُنّسينا، وجيعله حجة  ما  منه  وُيذّكرنا  ما جهلنا،  منه  يعّلمنا 

اجلنَّة، إّنه سميع جميب. 

يف  وجعله  للذكر،  ورحته  بفضله    اهلل  يّسه  قد  املجيد  القرآن  هذا 
متناول العقول والقلوب عندما تتطّهر، بحيث متس عقول وقلوب أولئك املتطّهرين. 
ويف الوقت نفسه حتّدى البرش به، وثبت عجزهم وعجز اجلّن معهم وسائر َمْن خلق 
اهلل عن اإلتيان بمثله، ولو كان بعُضهم لبعض ظهريًا. ومع التحدي والتيسري جعل اهلل 
له حافظًا من داخله، حيرسه من أّي تغيري أو تبديل أو حتريف، وذلك نظمه الداخيل. 
فنظم القرآن هو حافظه وحارسه األمني و»نظم القرآن« يقوم عىل دعائم كثرية ال يمكن 
الدعائم،  لكالم برش أن يشتمل عليها -كّلها- يف وقت واحد. نذكر دعامة من هذه 
وجوه  أدق  عىل  واشتامهلا  اآلية  وجازة  مع  وتنّوعها  الداللة  وتعّدد  اإلفادة  وفرة  هي 
بسبب  معجز  إّنه  كام  القرآن  "إّن  الرازي:  اإلمام  يقول  البديع،  أنواع  وأمجل  البيان، 
ولعل  معانيه".  ونظم  ترتيبه  بسبب  معجز  أيضًا  هو  معانيه،  ورشف  ألفاظه  فصاحة 
الذين قالوا: "إّنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك،" ))) فآيات القرآن الكريم املكنون 
والعبارات واجلمل التي يشتمل عليها هلا مستويات متعّددة من الداللة.)2) فلها داللة 
فيه  يشاركها  الداللة  من  مستوى  وهي  اجلمل،  وتركيب  اللغوي  الوضع  بحسب 
الكالم العريب كله، وهلا داللة صيغ بالغّية، وهي عىل مستويات ُعليا ووجوه كثرية، 
أهل  ثم  بالضاد«  نطق  َمْن  »أفصح  وهو   � اهلل  رسول  املتقنني  البلغاء  سّيد  فكالم 
البالغة من أصحابه وآل بيته، نحو اإلمام عيل  قد يصل إىل املستوى القريب 
إىل  يصل  أن  يمكن  ال  لكنّه  وفصاحتها،  القرآنّية  والعبارات  اجلمل  بعض  بالغة  من 
ورة مهام قرصت، وال إىل املستويات العليا من بالغة القرآن املجيد  مستوى بالغة السُّ

)))  الرازي، فخر الدين حممد بن عمر )تويف 606ه(. هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، حتقيق نرص اهلل حاجي 
مفتي أوغيل، بريوت: دار صادر، ط)، 2004م، ص27. 

)2)  لعل عدم إملام غالبية املرتمجني للقرآن املكنون هبذه الدالالت من أهم أسباب وقوعهم يف األخطاء التي قد 
يقع فيها من يعتربون حسني النية منهم. ألن اللغات املرتجم إليها ال حتمل مثل خصائص العربية، خاصة 

يف هذا املجال. أما سيئو النية فأولئك هلم حديث آخر. 
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فالقرآن  املطوّية.  أو  املكنونة«  »الدالالت  يف  كام  اجلملة،  مستوى  عىل  ولو  املعجز، 
 .]78 ]الواقعة:  ﴿ٻپپپ﴾  بأّنه:  سبحانه  ومنزله  به  املتكلم  وصفه  الكريم 
ففي ثنايا النّص وفضاء اآلية يعثر املتدّبرون الغّواصون عىل الآللئ واجلواهر عديمة 
النظري، وتتكّشف مكنوناته كذلك عرب العصور، بحيث تبدو كأهّنا مل تنزل إال يف تلك 
الفرتة، وعىل أهل ذلك العرص، وهذه الداللة ذات مستويات متعددة كذلك، فمنها: 
داللة ما يذكر عىل ما يقّدر، مثل تقدير القول، وتقدير املوصوف والصفة، وما شابه 
))) وذلك مستوى ُيدَرك من  ذلك من فنون وجوانب التقدير. ومنها: داللة السياق، 
القرآن،  جُمَمل  ور من  والسُّ ور،  السُّ اآليات، واآليات من  اجلَُمل من  مواقع  التَّدبُّر يف 
املناسبة، وتتحّدد صفة اجلملة وهوّيتها يف  بالنظر فيام قبلها وفيام بعدها لتظهر  وذلك 
أهّنا وردت  أو  تعلياًل ملضمون كالم سابق،  أو  إذا كانت جوابًا عن سؤال،  ما  معرفة 
يف موقع االستدراك، أو يف موقع الدليل ملا سبق. ويف سائر األحوال فإّن هناك وفرة 
مستويات  من  مستوى  أي  يقارب  أن  وأفصحهم  البلغاء  أبلغ  يستطيع  ال  الداللة  يف 

)))  السياق أمر ذو أمهية بالغة؛ إذ ُيعدُّ »السياق« يف القرآن املجيد هو املنتج للداللة، واملوّجه إىل املدلوالت، ومع 
شدة عناية البالغيني وكثرة حديثهم عنه غري أهنم مل يعّرفوه تعريفًا جامعًا مانعًا، وكأهنم اعتربوه مما يدرك 
دون تعريف، أو أهنم اكتفوا بوصفه وبيان آثاره، واستغنوا بذلك عن تعريفه. واألصوليون قد أبدوا اهتاممًا 
شديدًا بداللة السياق؛ فالسياق -عندهم- يرشد إىل تبيني املجمل، وتعيني املحتمل، والقطع بعدم احتامل 
املراد... وذلك ألن داللة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية، فاحلقيقية تابعة لقصد املتكلم وإرادته، وهذه 
الداللة ال ختتلف. و»اإلضافية« تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقرحيته وصفاء ذهنه ومعرفته 

باأللفاظ ومراتبها. وهذه الداللة ختتلف اختالفًا متباينًا بحسب تباين السامعني يف ذلك. انظر:
- ابن القيم، شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر )تويف: )75ه(. إعالم املوقعني، حتقيق: حممد حميي 

الدين عبد احلميد، بريوت: دار الفكر، ط2، 977)م، ج)، ص350-)35.
- ابن القيم، شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر )تويف: )75ه(. بدائع الفوائد، حتقيق: عيل بن حممد 

العمران، جدة: جممع الفقه اإلسالمي، 2008م. 
وحديثة  قديمة  وتقسيامت  السياق«  »داللة  يف  مهمة  تفاصيل  العلواين  د.رقية  ابنتنا  أوردت  وقد 
رسالتها  يف  ذلك  فراجع  مراجعته.  عن  املجال  هذا  يف  الباحث  يستغني  ال  بام  الداللة،  هذه  أوضحت 
القيمة »أثر الُعرف يف فهم النصوص: قضايا املرأة نموذجًا« رسالة دكتوراه طبع ونرش وتوزيع دار الفكر 
التي  أصبان  إبراهيم  د.  )1424ه/2003م(، ص260-265. وكذلك رسالة صديقنا  يف دمشق عام 
نال هبا درجة الدكتوراه بعنوان »داللة السياق يف القرآن« مل تطبع طبعة عامة بعد. أما السباق: فهو لصيق 
ور بام يسبقها واعتبارها  جدًا بالسياق، وكبري األثر يف إدراك املناسبات، وهو ربط الكلامت واآليات والسُّ

حلقة يف سلسلة مرتابطة. 
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الذي  تقع حتت حرص؛ وذلك هو اإلطالق  املعاين ال  أنواع من  الوفرية عىل  دالالهتا 
يتفّرد لسان القرآن به عن كل ما سواه، فكلُّ ما عداه داخل يف دوائر النسبّية، أّما هو 

فمطلق مستوعب متجاوز لكل ما عداه من كالم البرش، ومنهم األنبياء واملرسلون.

 وقد تكّفل اهلل سبحانه بحفظ القرآن لفظًا ومعنًى. قال تعاىل: ﴿گگگڳ
عىل  الداللة  أنواع  بسائر  املحكامت  اآليات  دّلت  وقد   ]42 ]فصلت:  ڳڳڳڱڱ﴾ 
وسائل  إىل  باإلضافة  للقرآن،  البنائية  الوحدة  مع  النظُم  تضافر  وقد  لفظًا.  القرآن  حفظ 
أخرى ظاهرة وكامنة فيه عىل نفي الباطل عن القرآن، وعصمته يف لفظه، وحفظه يف معانيه.

والقرآن الكريم يستوعب الوجود وعالقاته وسائر عنارصه. وهذا ما جيعل عملية 
القرآن باستقراء تام أمرًا قد تنوء به العصبة من العلامء. فالقرآن -مع  استجالء معاين 
الكامل فيه وحسن نظمه، وسمّو بالغته، وعلّو فصاحته،  مزاياه وخصائصه وصفات 
معانيه  استجالء  عملية  جتعل  السمّو  من  حالة  يف  يبقى  له-    اهلل  وتيسري 
القرآن  هبذا  الصلة  إدامة  إىل  حتتاج-  ما  -أول  حتتاج  عمليًة  الكامل  من  قريب  بشكل 
عملّيات  واعتبار  السابقون،  أّسس  ما  عىل  األّمة  أبناء  من  الالحقني  وبناء  الكريم، 
ر للوصول إليها شغل املسلمني الشاغل عرب  تفسريه وتأويله واستجالء معانيه، والتطهُّ
العصور يف خمتلف األجيال. وال ُينكر أّن علامء املسلمني قد بذلوا الكثري يف هذا الصدد، 
التفسري والتأويل،  متتابعة يف  اجِلّد، وبذلوا جهودًا  الكثريون منهم عن سواعد  وشّمر 
القرآن وفصاحته وحتّديه وإعجازه، ومل تبذل أمٌة أخرى جهودًا يف  وبيان أوجه بالغة 
كوين  مطلق  كتاب  القرآن  هذا  ولكن  صحف.  أو  كتب  من  إليها  اهلل  أنزل  ما  دراسة 
تضافرت  -ولو  تأويل  وال  تفسري  به  حُييط  ال  هلام،  مستوِعٌب  وحركته،  للكون  معادٌل 
عليهام اجلهود- بل حُييط اهلل وحده  به، فهو الذي فّصله عىل علمه، وبنّي يف 

حمكم آياته ما اختلف الناس فيه، وأخرج به الناس من الظلامت إىل النور.

لقد ورثنا -نحن املسلمني- كتابات يف التفسري جتاوزت كل ما ورثناه يف العلوم 
-بدءًا  ُأّمتنا  لدى  التفسري  اجتاهات  واختذت  واالجتاهات،  العدد  حيث  من  األخرى 
اجتاهات عديدة،  املبارك-  اجليل  ذلك  بعد  التي جاءت  األجيال  ثم  التلّقي  من جيل 
آثار عملّية  روايات  القائم عىل  اآلثاري«  »التفسري  ثم  اللغوي«،  »التفسري  منها  فكان 
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وقولّية ذات عالقة باآليات املفّسة، ثم »التفسري الفقهي« الذي يرّكز املفسِّ فيه عىل 
بعد  برزت  الكريم.  القرآن  آيات  يف  وردت  التي  األحكام  أو  القرآن  أحكام  معرفة 
ذلك أنواع أخرى من التفسري، مثل »التفسري اإلشاري« الذي عني به بعض الصوفّية، 
و»التفسري العقيل«، و»التفسري البالغي«، ثم »البياين«، ثم برز يف عرصنا هذا ما ُسّمي 
الفلسفي«  العددي«، و»التفسري  »التفسري  العلمي«، وربام أضاف بعضهم  بـ»التفسري 

وما إىل ذلك.

وحني حاولنا إجالء هذا الثراث التفسريي املتنّوع بمعرفة ما قّدمه للقرآن الكريم 
وتنّوعه  اتساعه  -عىل  الرتاث  هذا  أّن  وجدنا  كّلها-  البرشّية  -وهم  به  وللمخاطبني 
وكثرة فوائده- مل ينجح يف استجالء معاين القرآن الكريم، وبقي يف هذا الكتاب اخلالد 
كثري من العوامل التي قد يشعر اإلنسان بأّنه لو ُخيّل بينه وبني القرآن، يراجعه ويسائله 
أكثر  نور وهداية  فيه من  فيه ويتذّكر ويتعّقل الستفاد من معانيه وجتّلياته وما  ويتدّبر 
التفاسري  بعض  إّن  نقول  أن  يف  نرتدد  وال  املفّسين،  تدّخالت  من  استفاده  مما  بكثري 
القّراَء من حسن  التفاسري  القرآن والقّراء، وربام حرمت بعُض  قد وقفت حاجزًا بني 

استجالء معاين القرآن العظيم وحماولة التدّبر فيها وتعّقلها وتذّكرها.

واستجالء  داخله  من  فهمه  وحماولة  القرآن،  تدّبر  مع  رحلتنا  بدأت  هنا  من 
خريًا  ذلك  يف  فوجدنا  داخله،  من  ونفحاته  ألنواره  والّتعّرض  آياته،  ثنايا  من  أنواره 
كثريًا، ونعاًم ال حُتىص، جتعل القارئ املتدّبر -إذا أحسن التدّبر ومرن عليه- أكثر وعيًا 
بالقرآن وفهاًم لسياقاته وإدراكًا ملعانيه واعتبارًا بقصصه وأمثاله، وأقرب إىل الصواب 
يف إدراك مقاصده وغاياته؛ ولذلك فقد رأينا ختصيص هذه املقدمة ملعاجلة هذا النوع 
منواله،  عىل  والنسج  به  األخذ  يف  القويم  النبوي  املنهج  وبيان  ورشح  التفسري،  من 
وأن  الرشيفة،  السامية  الغايات  بلوغ هذه  وُيعيننا عىل  ُيوّفقنا  أن  القدير  العيّل  سائلني 
جيعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجالء مهومنا وأحزاننا، وأن ُينري به بصائرنا، إّنه ويّل 

ذلك والقادر عليه.

بالقراءة،  باألمر  وباألرض   � اهلل  برسول  اّتصاله  بدأ  قد  الكريم  القرآن  إّن 
بالقراءة: ﴿چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ أمرًا  أّول كلامته   فكانت 



تفسري القرآن بالقرآن28

]العلق: )-5[، ففي هذه اآليات اخلمس  ڈڈژژڑڑککککگگ﴾ 
-األوىل نزوالً من الكتاب الكريم- أمٌر بقراءتني، ويف هذا تنبيٌه إىل أّن تنزيله سوف 
عىل  ومشتماًل  عليه،  ومهيمنًا  يديه،  بني  ملا  مصّدقًا  تاّمًا،  كاماًل  كتابًا  ليصبح  يتكامل 

تراث النبّوات كلها، وحاماًل هلدايات األنبياء واملرسلني مجيعًا. 

املوصول.  صلة  من  تستمّدها  التي  خصائصها  هلا  القراءتني  من  قراءٍة  كل  إّن 
 ،]( ]العلق:  ﴿چچچڇڇڇ﴾  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قول  يف  األوىل  فالقراءة 
اإلنسان  هلذا  بالنسبة  واخللق  »اخلالق«،  اهلل  باسم  ممارستها  يف  اإلنسان  يستعني  قراءٌة 
والعلق   ،]2 ]العلق:  ﴿ڇڍڍڌڌ﴾   علق:  من  يبدأ  الثقيل  القول  هلذا  املتلّقي 

﴿ڎڎڈ بالقلم:  قراءة  فهي  الثانية  القراءة  أّما  تطّورت.  ثم  الدم  من   قطعة 
]العلق: 3-4[. وذكر »القلم« هنا يف صلة املوصول ﴿ژژڑ  ڈژژڑڑ﴾ 

ڑککککگگ﴾ ]العلق: 4-5[ تربط بني القراءة -قراءة القرآن الكريم والقلم- 
التنزيل،  عرص  بداية  حتى  اخللق  بداية  منذ  بواسطته  تراكمت  التي  القراءات  ومجيع 
أّن  إىل  ُيشري  ممّا  النازل،  بالوحي  وقراءة  املعرفة،  بمرتاَكم  وقراءة  باخللق  قراءة  فهي 
أهدافه  حيقق  لكي  قراءتني؛  من  أكثر  أو  قراءتني  بني  اجلمَع  البداية  منذ  ُيَعلُِّم  القرآن 

أهداَف التنزيل.

املتعّبدون  َيْعِمُد  قراءٌة  فهناك:  ذلك.  بعد  القراءات  أنواع  وتتابعت  تتالت  ثم 
الذين يبتغون ثواب اهلل -تبارك وتعاىل- بالقراءة إىل القيام هبا. هذا الثواب الذي وعد 
رسول اهلل � به: "اتلوه فإّن اهلل يأجركم بكل حرٍف عرشة، ال أقول ﴿ٱ﴾ حرف، 
ولكن »ألف« حرف و»الٌم« حرف و»ميٌم« حرف."))) وهناك قراءٌة أخرى: هي قراءُة 
الذين يريدون معرفة احلالل واحلرام ورشيعة القرآن الكريم، فهي قراءة تّتسُم بالبحث 

)))  نص احلديث كام ورد يف صحيح الرتمذي وغريه: عن َعْبَد اهلل ْبَن َمْسُعوٍد َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "َمْن 
َقَرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اهلل َفَلُه بِِه َحَسنٌَة، َواحْلََسنَُة بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا، اَل َأُقوُل: آمل َحْرٌف َوَلِكْن َألٌِف َحْرٌف، َواَلٌم 

َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف." انظر:
- الرتمذي، جامع الرتمذي، حتقيق: أحد حممد شاكر وآخرون، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، كتاب 
فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من األجر، حديث رقم )0)29(، ج5، 

ص175.



29 مقدمة يف تفسري القرآن بالقرآن

إىل  وما  ووصيٍة  وهني  أمٍر  من  إهلّية  ترشيعات  حتمل  التي  اآليات  وعن  الرشيعة  عن 
البرشّية  تاريخ  يعرفوا  أن  يريدون  الذين  أولئك  قراءة  هي  ثالثة،  قراءٌة  وهناك  ذلك. 
�؛ اهلل  رسول  أيام  حتى  اخلليقة  بدء  منذ  التاريخ،  عرب  البرشّية  ومسريَة   وتطّورها 
قراءٌة  وهناك  وعربه.  دروسه  واستنباط  به،  واالعتبار  التاريخ  ذلك  معرفة  يف  رغبًة 
القرآن  وبالغة  األسلوب  ومجال  اللفظ  بدّقة  ليستْمتع  يقرأ  َمْن  قراءة  هي  رابعة، 
الكريم؛ ولكي يرى جوانب حتّديه ووجوه إعجازه للبرشّية عن أن تأيت بمثله. وهناك 
أقوامهم  ومعرفة  األنبياء،  قصص  عىل  يّطلع  أن  حياول  من  قراءة  هي  خامسة  قراءٌة 
إذا  ما  ترى  أن  حتاول  سادسة،  قراءٌة  وهناك  رساالهتم.  ومضامني  أزماهنم  وأحداث 
اإلنسان  مصري  ح  ويوضِّ له،  مؤرشات  وُيعطي  املستقبل،  يسترشف  القرآن  هذا  كان 
الكريم  القرآن  قراءات كثرية تكاد تشمل جوانب  البرشية، إىل غري ذلك من  ومصري 
املختلفة. وهناك أناس درجوا عىل إثارة أسئلة؛ بعضها يف الفلك، وبعضها يف التاريخ، 
أسئلتهم  ينزل اجلواب عىل  أن  وبعضها عن احلارض واملستقبل، وغري ذلك من أجل 

تلك َوْحيًا، بحيث يكون لدهيم جواب تطمئن إليه النفوس، وينرشح له القلب.

الفكر اإلسالمّي يتكون يف بداياته  التي بدأ  املتنوعة هي  املتعّددة  القراءات  هذه 
العرب  كان  فقد  متطورة،  ومعارف  علوم  القرآن  قبل  للعرب  يكن  فلم  وحوهلا.  هبا 
يني، واألميُّون كلمة هلا معنيان؛ فاملعنى األول: أي الذين ال يقرؤون وال  ة من األمِّ ُأمَّ
يكتبون، وهذا ليس مرادًا هنا؛ ألّنه من املعروف أّن بيئة قريش بيئٌة جتارية، وكان فيها 
يشٌء من القراءة ويشء من الكتابة، شأهنا شأن البيئات التجارية، كام أنَّ هناك ما يدل 
عىل أنَّ العرب كانت هلم كتابات يف تلك املرحلة.))) أّما املعنى الثاين لألمّي أو األميني: 
هم الذين مل ينزل عليهم كتاب من قبل، وانقطعت الصلة أو مل تقم صلٌة بينهم وبني 
يف  األنبياء  لبعض  تاريخ  هناك  كان  -وإن  والعرب  منظور.  وقت  يف  اإلهلّي  الوحي 
األنبياء واملرسلني،  بينهم وبني هؤالء  َقة  الشُّ َبُعدت  قد  جزيرهتم مثل هود وصالح- 

املختلفة  وقبائلهم  اجلاهلّية  وعرب  األعراب  لوضع  تعّرضت  التي  املصادر  بعض  إىل  الرجوع  ويمكن    (((
ل يف أحوال العرب« البن يعيش، ومنها »بلوغ األرب يف أحوال العرب«  يف عرص التنزيل، منها »املفصَّ
لآللوس، ومنها »عرص النبي وبيئته قبل البعثة« ملحمد عزة َدْرَوَزة، إىل مصادر أخرى كثرية حتدثت عن 

تلك الفرتة.
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ٿٹٹٹٹ  ﴿ اآليات:  بعض  يف  بالغافلني  سموا  ولذلك  ُأميَّتهم؛  إىل   فعادوا 
﴿چڇڇڇڇڍڍڌ﴾   ،]3 ]السجدة:  ڤڤڤڤڦ﴾ 
]يس:  6[. وقد ُنسيت كل تلك الرساالت، وَفصلت بينهم وبينها دهور. كأهّنم مل يأهتم نبيٌّ 

أو رسوٌل من قبل، فهم من الشعوب األمّية هبذا املعنى؛ أي التي مل تتلقَّ رسالًة ساموّية. 
﴿ۆۆۈۈٴۇۋۋۅ رسالة:  إىل  نفوسهم  وتشّوقت  تطّلعت  هنا   ومن 
ۅۉۉېېېېىىائ﴾ ]األنعام:  57)[، أي وهم ينظرون 

إىل اليهود والنصارى من حوهلم وكانوا يتشوقون إىل نزول يشٍء أو خطاٍب إليهم.

القرآن  أنزل  فلمـّا  القرآن،  قبل  وحي  عليهم  ينزل  مل  أمّيني  العرب  كون  وبسبب 
القرآن. ممّا جعل  الكريم بدأت تتكون أفكارهم ومعارفهم وعلومهم من تفاعلهم مع 
ابن عبد الرب أو سواه يقولون: "العلم: قال اهلل، قال رسوله"، فالعرب قبل نزول القرآن، 
هو  هلم  بالنّسبة  القرآُن  كان  ولذلك  معرفّية؛  أو  تعليمّية  عملّيات  ة  أيَّ يامرسوا  مل  كأهّنم 
املصدر املنشئ ألفكارهم وآلرائهم ولتصّوراهتم وملعارفهم ولعلومهم، وحوله تكّونت 
تلك املعارف التي عرفت فيام بعد بـ»العلوم اإلسالمّية«، وعليه نشأ »الفكر اإلسالمي« 
أو »العلوم النقلّية«، أو التي ُسّميت يف بعض املراحل بـ»العلوم الرشعّية«، فهذه العلوم 
حتى  الكريم  للقرآن  املتنّوعة  واملقاربات  املتعّددة،  القراءات  تلك  دوائر  يف  تكّونت 
أصبحت جمموعًة من املعارف التي بدأ تدوينها الرسمي، عام 43).))) الذي صار هو 
تاريخ التدوين الرسمي لتلك املعارف أو لذلك الفكر الذي انبثق عن قراءات املسلمني 
فقه وأصول، وحديث،  توحيد، وعلم  أو  عقيدة  تفسري، وعلم  فهناك  الكريم؛  للقرآن 
بالقراءات  إليها  الوصول  عملّية  أو  مقاربتها  َجَرت  تقريبًا  كلها  وهذه  عربّية.  وعلوم 
بتعّدد  ذكرت-  -كام  وتعددت  تنّوعت  التي  الكريم  للقرآن  اإلسالمّية  باملقاربات  أو 
أنواع القراءة، إضافة إىل أنواعها القديمة منها واحلديثة. وكّلها كانت ذات ارتباط وثيٍق 
بالقارئ نفسه، فللقارئ رؤيته الكلّية وتصّوره ودوافعه ودواعيه ومؤثرات أخرى كثرية 
من بيئته وثقافته وحضارته وقدراته ونواياُه وغاياته وسائر املؤثرات األخرى، وللقارئ 

دور كبري يف حتديد نوعّية القراءة التي يقرأ القرآن الكريم هبا.

)))  عىل ما أّكد الذهبي وتبعه بعد ذلك السيوطي.
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 والقراءة ذات عالقٍة وثيقة بالزمان واملكان، فالزمان الذي يقرأ القارئ القرآن 
واختيار  القراءة،  عملّية  يف  أثره  له  كالمها  به  القرآن  القارئ  يقرأ  الذي  واملكان  فيه، 
نوعها وكيفّيتها، واحلصول عىل النتائج املتوّخاة منها. وهناك البعد الغيبّي اإلهلّي الذي 
حُييط بالقارئ وبالقراءة وبمنهجها، فإذا صادف القارئ لطفًا من اهلل -تعاىل- وعنايته 
وتوفيقه فقد يوّفق يف قراءته، وقد يصل هبذه القراءة إىل كثري من مكنون القرآن الكريم؛ 
،]79 ]الواقعة:  ﴿پڀڀڀڀ﴾  قال:  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  فإّن   ولذلك 
وهنا اآلية ُتشري إىل عملّية الوصول إىل املعنى، وليس اللمس احليّسّ كام ذهب إىل ذلك 
بعض الفقهاء. وإّنام َمسُّ املعنى املكنون والوصول إليه. وقد وضع اهلل -تبارك وتعاىل-
عملّية  أنَّ  إىل  ينبِّه  لكي  املفعول  اسم  بصيغة   ،]79 ]الواقعة:  ڀڀ﴾   ﴿ كلمة: 
رين هم  ره غريه. ذلك يعني أّن املَطهَّ ر هو من طهَّ التطهري جتري من اخلارج، يعني املطهَّ
للمس  ووجداهنم  وقلوهبم  عقوهلم  وهّيأ  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  طّهرهم  الذين  أولئك 
� يقول: "إنَّ لربكم يف دهركم  معاين القرآن الكريم والوصول إليها. ورسول اهلل 
اهلل  لنفحات  متعّرضًا  الكريم  للقرآن  القارئ  يقوم  فتعّرضوا هلا."))) فحينام  لنفحات، 
ُحِرم  الذي  ذلك  من  بكثري  أكثر  تكون  سوف  بقراءته  استفادته  فإّن  وتعاىل-  -تبارك 

هذه اجلوانب أو مل يصادفها.

وقد وصف اهلل -تبارك وتعاىل- القرآن الكريم بأنَّه ُهدى لقوم، ونور وبيان ألقوام، 
وقد وصفه كذلك بأنَّه ال يزيد الظاملني إال خسارًا. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحة 
﴿ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭ﴾  للمؤمنني: 
وما  به  يتصف  وما  القارئ  بتنوع  التأثري  يف  دوره  يتنّوع  اخلطاب  فهذا   .]82 ]اإلرساء: 

يتعرض له من نفحات اهلل تبارك وتعاىل.

عىل  القارئ  حيرَص  أن  جيب  والقراءة،  القارئ  بني  حتول  معّوقات  وهناك 
تالفيها ومنها:

)))  السيوطي، جالل الدين )تويف ))9ه(. جامع األحاديث، حتقيق: جمموعة من الباحثني، مرص: دار اإلفتاء، 
ج9،ص53)، نقاًل عن:

- الطرباين، سليامن بن أحد )تويف 360ه(.  املعجم الكبري، حتقيق: حدي بن عبداملجيد السلفي، القاهرة: 
دار  مكتبة ابن تيمية، ط2، )د.ت(، ج9)، ص233، حديث رقم 9)5.
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وتنازعوا  الكريم  للقرآن  القارئني  بني  اختالف  وقع  فإذا  »االختالف«:  أوالً: 
أمرهم، وحاول كلٌّ منهم أن يّتخذ موقفًا ما يستدل عليه. هنا ينصح رسول اهلل � 
-حالة  احلالة  هذه  يف  القرآن  إنَّ  حيث  عنه،  يقوموا  وأن  القرآن،  يتـركوا  بأن  هؤالء 
جمرد  القرآن  من  جيعلوا  أن  عىل  القارئني  حيِمل  سوف  النّفيس-  والشقاق  االختالف 
أن  إىل  فيها وحوهلا. وسيؤدي ذلك  اختلفوا  التي  آرائهم  ة عن  شواهد ووسائل معربِّ
وحدته  إطار  ويف   ، تامٍّ تكامٍل  يف  يقرؤوه  أن  من  بدالً  ببعٍض،  بعضه  القرآن  يرضبوا 

البنائّية؛ ليتعّرضوا لنفحات اهلل -تبارك وتعاىل- فيه.

القرآن  القراءة يف  القارئ  املعّوقات أن يامرَس  ثانيًا: »البحث عن شواهد«: من 
الكريم طلبًا لشاهد أو دليل معّضد ملوقف يقفه أو رأي يراه. ففي هذه احلالة كذلك، 
ووسائل  وأضوائه  القرآن  أنوار  من  مهمة  جوانب  عن  حمجوبًا  القارئ  يكون  سوف 

هدايته ومعانيه.

ثالثًا: »الدخول بأحكام ُمسَبقة«: كذلك الدخول بأحكاٍم مسبقة إىل القرآن الكريم 
قادرًا عىل استجالء معاين  لن يكون  فإّنه  القارئ هبا  إن دخل  التي  املعّوقات  ُيعّد من 
القرآن بشكل سليم. فالقرآن إّنام ينفتح عىل قارٍئ هو يف حاجة إليه، يريد أن يستنطقه 
ويعينه  خطاه،  ويصّوب  طريقه  يسّدد  ما  معانيه  ومن  هدايته  من  ينال  لكي  ويستثريه 
،]7 ]الضحى:  ﴿کککک﴾  وتعاىل:  تبارك  اهلل  يقول  أزمته.  معاجلة   عىل 

فالتائه سوف جيد هدايته فيه، ولكن الداخل إليه بأحكام مسبقة سوف جيد نفسه يقرأ 
ه، وال ُيشري إليها أو يدل عليها  بطريقة َمْن يفرض عىل القرآن معاين قد ال حيتملها نصُّ
خطابه بأّي وجٍه من أوجه الداللة. وهنا يتحّول القارئ من قارٍئ تاٍل مفتقر إىل ما يف 

القرآن الكريم إىل إنسان حياول حتميل القرآن ما ال حيتمل.

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

أوالً: »موقع القارئ من اخلطاب«: جيب أن حيدد القارئ موقعه من اخلطاب، ما 
موقعي أنا؟ هل جئُت إىل القرآن الكريم طالَب هدايٍة، أم طالب تعّبٍد، أم طالب معرفة 
ُحْكم، أم طالب معرفة ُسنٍن إهلّية أم ُسنٍَن اجتامعّية، أم تاريخ أقواٍم، أم استنباط هداية 
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أم ماذا؟ هذا التحديد مهم جّدًا، وال بّد للقارئ أن حُيّدد موقعه من القرآن الكريم وهو 
يلج إىل رحابه، وال بّد من أن حُيّدد موقع اخلطاب منه؛ ما عالقة القرآن به؟ وهنا ُيبنّي 
إيامنه واحرتامه للقرآن ورؤيته له، ُأْلفته معه، عالقته به، تصّوره له، مع إيامن تام ويقني 
كامل بقدرة القرآن املجيد عىل تزويد القارئ -بكرمه- بام هو بحاجة إليه. فال ُبدَّ أن 
حيّدد القارئ هدفه من القراءة بدقة تامة، وهو ما نسّميه بالنّية: »إّنام األعامل بالنّيات«. 
يصبح  القارئ  لعلَّ  اإلهلّي.  للتطهري  والتعّرض  النّية  بناء  من  ُبّد  فال  عمٌل،  والقراءُة 

رين الذين يستطيعون العروج إىل مّس معاين القرآن الكريم. واحدًا من أولئك املطهَّ

أمٌر يف غاية  قلوبنا  للقرآن عىل  قراءتنا  تنزيل  القلب«:  القراءة عىل  »تنزيل  ثانيًا: 
بالعينني وحتريك  القراءة، ولنجني فوائدها، فالقراءة  األمهيَّة؛ لكي نحصل عىل ثمرة 
اللسان دون إرشاٍك فعيلٍّ للقلب ال تؤّدي ما تؤّديه القراءة عندما ينّزل القارئ قراءته 
ظ قوى الوعي اإلنسايّن -كّلها-  عىل قلبه مبارشة. وهذا النوع من القراءة يقتيض تيقُّ
إىل  القلب  من  القراءة  تفيض  بحيث  ذلك،  عىل  تدريب  إىل  وحتتاج  القراءة،  عند 

اجلوارح، فيكون القلُب هو املستقبِل األول آليات الكتاب الكريم.

لكي  العني  أمام  يوضع  أو  السمع،  عىل  ل  ينزَّ عادّيًا  كتابًا  ليس  الكريم  فالقرآن 
ساٍه  أو  الٍه  بقلٍب  يستمع  أو  تصفحًا،  يتصفحه  أو  كلامته،  يف  الطرف  اإلنسان  يقلب 
ل عىل القلب قبل أن ينّزل عىل اللسان أو ينزل عىل األذن يف حالة  له، بل ال بّد أن ينزَّ

ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿ۀ وتعاىل:  تبارك  قال   االستامع، 
﴿ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ  ،]222  -22( ]الشعراء:   ۓۓ﴾ 
ليس  إذًا  القلب  عىل  فالتنزيل   .](02 ]النحل:  ىئىئىئیی﴾ 
باألمر السهل؛ ألّنه حيتاج إىل تدّرب وتطّهر، فليس كل كالٍم يمكن لإلنسان أن ينّزله عىل 

قلبه؛ ولذلك هُني رسول اهلل � أن حيرك به لسانه: ﴿ېئىئىئىئیییی 
التنزيل  أّن  إىل  ونبَّه  نفسه-  الوقت  -يف  وُأمر   ،](7  -(6 ]القيامة:  جئحئمئىئ﴾ 
َل القرآن عىل قلبه، والتنزيل  إّنام يتم عىل القلب، فالقارئ للقرآن الكريم حمتاٌج أن ُينَزِّ
عىل القلب يستلزم أوالً تطهري القلب وتنقيته من كل ما قد حيول بني القرآن والنزول 
، إذا نزل عليه زاده إيامنًا وزاده إخباتًا وخشوعًا، قلبًا خمبتًا ال تعرف  عىل قلٍب ممّهٍد لنّيٍ
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 القسوُة إليه سبياًل، والقرآُن يزيُد ذلك القلب لينًا، كام يلني له اجللد: ﴿ڦڦڦ
وتطهريه  القلب  تزكيِة  من  بّد  ال  نفسه  الوقت  ويف   .]23 ]الزمر:  ڄڄڄ﴾ 
متهيد  من  لك  بّد  ال  مثاًل،  عليها  طائرٍة  إلنزال  األرض  مُتهد  فكام  وهتيئته،  وإعداده 
القلب لكي تنزل عليه آيات القرآن الكريم وتوجد بني القلب والكتاب الكريم رابطًة 
لِه واملتكلم به  وتذكر متلقيه األول O الذي  وثيقًة لتذكر ُمنَزِّ

تلّقاه وحله إىل البرشّية.

يتنبَّه له أال  بّد للقارئ أن  »حضارة كلمة وحضارة الصورة«: أمٌر آخر ال  ثالثًا: 
يقوم  اهلل،  القرآن كالم  أنَّ  يدرك  أن  القارئ  فيحتاج  اهلل،  القرآن كلامت  أّن هذا  وهو 
عىل الكلمة. وأّن احلضارة التي أقامها القرآن الكريم هي حضارة كلمة، وهي مقابل 
حضارة الصورة والتمثال، والكلمة يستحيل توثينها، وإْن وثَّنها بعُض الناس، ولكن 
الكلمة  فهذه  أخرى.  كلمٍة  ة  كأيَّ عادّيًا  تعاماًل  معها  يتعامل  أن  كذلك،  هذا  يعني  ال 
املوجودة يف القرآن كلمة إهلّية تقابل الكلامت اإلهلّية املوجودة يف الكون التي هبا تشيَّأ 
تبارك وتعاىل: ﴿ېېېىىائائەئەئوئوئ﴾  قال اهلل  الكون، حني 
الكلمة  فلحضارة  املثال؛  أو  الصورة  حضارة  غري  الكلمة  وحضارة   .]40 ]النحل: 

أن  للقارئ  بّد  ال  وصفاٌت  سامٌت  الكلمة  حضارة  إىل  املنتمي  وللعقل  خصائصها، 
يكون عىل َوْعٍي هبا ليحسن التعامل مع تلك الكلامت، وكلامت القرآن الكريم ليست 
املفاهيم.  مستوى  إىل  يرتقي  عاٍل  مستوى  عىل  كلامت  هي  وإنَّام  عربيَّة.  كلامت  ِة  َكَأيَّ
فاالستعامل  البرشي هلا.  لّلغة واالستعامل  اإلهلّي  الكبري بني االستعامل  للفرق  وذلك 
البرشّي لّلغة قد ال حيمل من ثراء املعاين ما حيمله االستعامل اإلهلّي الذي أحاط بكلِّ 
ل هذا الكتاب عىل علمه . فالكلمة القرآنيَّة إِذًا كلمٌة  يشٍء علاًم، والذي فصَّ
للكلمة  اإلهلي  االستعامل  بني  الفرق  يدرك  أْن  القارئ  وعىل  املفهوم.  ملستوى  ترتقي 
كلامت  بتعريف  امَلصادر  َأْوىَل  هو  الكريم  فالقرآن  ثّم  ومن  هلا.  البرشي  واالستعامل 
بناء  لبنًة يف  أو  بناء  الواحدة غرفًة يف  الكلمة  من  فالقرآن جيعل  نفسه،  الكريم  القرآن 
يف  وهي  الفوائد  من  مجلًة  تعطي  نفسه  الوقت  ويف  ومستقلة،  منفردة  فائدهتا  تعطي 
الفهم  له أمهيته، وتظهر أمهّيُته يف عملية  الَقارئ هبذا األمر وعٌي  َفَوْعُي  البناء.  داخل 
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يف  الكريم  القرآن  ومع  »مفاهيم«،  بوصفها  الكريم  القرآن  مفردات  مع  التعامل  ويف 
تناوٌل آخر،  فلها  الصورة  أّما  »كلّياته« و»مقاصده« و»غاياته«.  البنائّية« ويف  »وحدته 
وهلا طرائق خمتلفة يف النظر إليها، والتكوين العقيل للمنتمي حلضارة الصورة والتوّجه 

ه املنتمي حلضارة الكلمة. النفيسُّ خمتلٌف متامًا عن توجُّ

رابعًا: »لسان القرآن«: نقطٌة أخرى ال بّد من التنّبه هلا، أال وهي اختالف »لسان 
القرآن« مجلًة عن أّي لسان آخر بام فيه اللسان العريّب، ومتتُّع هذا اللسان -لسان القرآن- 
الكريم من الصعب جّدًا إخضاعه ألحكام األلسنّيات،  القرآن  بمزايا خمتلفة. فلسان 
إىل  وإعادهتا  وتفكيكها  النصوص  دراسة  عمليات  من  تنطلق  التي  املعارصة  خاصًة 
من  إليها  أرشنا  التي  اجلوانب  سائر  مالحظة  وعدم  حتليلها!  لتيسري  مفّككة  كلامت 
مزايا كلامت القرآن الكريم وَنْظِمِه وأسلوبه وحتّديه وإعجازه، وأثر االستعامل اإلهلّي 
للغة، والفرق بينه وبني االستعامل البرشّي هلذه األلسنّيات، يصعب أن ترتقي إىل هذا 
املستوى، ويصعب أن تتعامل مع النص القرآين التعامل الالئق به والقادر عىل العروج 
إىل علياء األلسنّيات القديمة. وقد قام البالغيُّون املسلمون؛ مثل عبد القاهر اجلرجاين 
يف »دالئل اإلعجاز«، والزخمرشي يف »أساس البالغة«، وابن ِجنّي يف »اخلصائص«، 
وسيبويه يف »الكتاب« واخلليل يف »العني« بدراسات لغوية، وجدت وولدت يف البيئة 
الذي  ختّلفهم  جاوزوا  املسلمني  أّن  لو  املمكن  من  كان  لقد  قرآين.  وبتأثري  املسلمة، 
هم فيه، أن يبنوا عىل تلك الدراسات ليكون لدهيم علم ألسنّيات مالئم للتعامل مع 
الكريم بمزاياه وبخصائصه كلها، وأن يضيفوا عىل هذه األلسنيات وعلومها  القرآن 
والعربّية  اإلسالمّية  اللسانّيات  جتعل  أن  يمكن  أخرى  ومناهج  معارف  ومناهجها 
يعرفون  ال  الذين  تطّفل  من  وحلاميته  القرآيّن  اخلطاب  خلدمة  صاحلة  متمّيزة  لسانّيات 
األبعاد  من  بكثري  ُيلّموا  أن  يستطيعون  وال  يتذّوقوه،  أن  يستطيعون  وال  الكثري،  عنه 
األساسّية لقراءته، وألغنوا أنفسهم عن التطفل عىل موائد علامء األلسنّيات والبحث 
الفونولوجي وما إىل ذلك، وأغنوا الكتاب املجيد أن يتعّرض ملا تعّرض له وما يزال 

ة التي مل تستطع أن ختدمه وال أن ُتقّدم له الكثري. من تلك الدراسات الفجَّ

القرآن الكريم نفسه قد هدى الناس إىل مناهج قراءته. فكأّنه قد أخذ بأيدهيم، وقال 
هلم إْن شئتم أن تقرؤوين فاقرؤوين هبذه املناهج أو هبذه الطرق، فهو قد أوضح الفروق 
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القراءة: ﴿ۆۆۈۈ  بني تدّبره يف حالة االستامع وتدّبره يف حالة 
ٴۇۋۋۅۅ﴾ ]األعراف: 204[، فالقارئ نفسه مطلوٌب منه أن يقرأ بكل 
ُينصت  أن  إىل  بحاجٍة  واملستمع  إليها،  اإلشارة  تقّدمت  التي  واملواصفات  الرشوط 
القارئ  تستدرج  خمتلفة  طرقًا  القرآيّن  للخطاب  ألّن  كّلها؛  بجوارحه  القرآن  هذا  إىل 
والسامع إىل التفكري فيها إذا ظهرت للقارئ أو السامع املسالك، وأعّدها الستقباله، 
أن يضع عوازل  للسامع  أو  به  للقارئ  الذي يمكن  النوع  ليس من  القرآيّن  فاخلطاب 
بينه وبني تأثريه فيه إذا ما استقبله بقلبه وأنزله عىل قلبه واستقبله، وهو مدرٌك لعظمته 
استمع  الكريم حني  القرآن  أّن  الداّلة عىل  الروايات  فقد تضافرت  وملزاياه.  وألمهيَّته 
إليه أو قرأه بعض املرشكني تأثروا به، وَمْن منَّا جيهل قصة إسالم عمر بعد قراءته ليشٍء 
من سورِة طه؟ وقصة الوليد بن املغرية، وقصة الثالثة: األخنس بن رشيق وأيب جهل 
وأيب سفيان، واسرتاقهم السمع إىل قراءة رسول اهلل � للقرآن. ويف اجلانب السلبّي 

 نجد أنَّ املرشكني ملعرفتهم بذلك التأثري سارعوا إىل أن قالوا: ﴿ھےےۓۓ
منذ  السامع أصاًل  إىل عدم  فقد دعوا  ]فصلت: 26[  ڭڭڭڭۇۇۆ﴾ 
م يعرفون من قوة اخلطاب وصدق تأثريه وتنّوع مصادر قوته اليشء الكثري  البداية؛ ألهنَّ
عن تأثريه فيمن يقرؤه أو يسمعه؛ ولذلك مل يكونوا يستطيعون أن يعطوا أحدًا فرصًة 
 لالستامع إليه. ويف الوقت نفسه يقول البارئ  لرسوله �: ﴿ېېى

ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ﴾ ]التوبة: 6[. فال بّد إذًا أن 
حيدث اخلطاب نوعًا من التأثري فيه، ويشق طريقه إىل قلبه وعقله ووجدانه. فيكون من 
التأثري إذا كان مدركًا لقيمة هذا القرآن وكيفّية التفاعل  الصعب جّدًا أن يتالىف ذلك 

معه وكيفّية استقباله قراءًة أو استامعًا.

إّن القرآن الكريم بدأ أول ما بدأ بأمر بالقراءة؛ إذ نزلت به:  ﴿چ﴾ ]العلق: )[ لريشد 
﴿ں فقال:  للقارئني    اهلل  ه  يسَّ قد  أنه  ويبنيَّ  قراءته  إىل رضورة   الناس 
ںڻڻڻڻۀۀ﴾ ]القمر: 7)[، وبنّي لنا أّن هناك آثارًا سلبّية وأخرى 
﴿ىتيت  ،]2 ]األنفال:  ﴿ڦڦڦڄڄڄ﴾  اخلطاب:  هلذا   إجيابّية 

جثمثىثيث﴾ ]الرعد: 28[. وهذا كله للذي يؤمن هبذا القرآن ويدرك عظمة 
وجاللة قدره.
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خامسًا: »أسامء القرآن« ومن أهم األمور التي تساعد القارئ عىل معرفة القرآن 
صفاته  ومعرفة  بمعانيها،  الكريم  القرآن  أسامء  معرفة  معه  ألفٍة  وبناء  جيدة  معرفًة 
بداللتها، وللقرآن الكريم ما يزيد عن أربعة وثالثني اساًم. وله جمموعٌة من الصفات، 
هذه  الكريم.  القرآن  علامء  من  وآخرون  الرازي  اإلمام  بعضها  أحىص  أو  أحصاها 
األسامء وهذه الصفات زادت عىل اخلمسني. ومن شأهنا أن تزيد يف فهم القارئ ويف 
وعيه بأمهّية القرآن وإدراك عظمته، ومن ثمَّ هتيئة النّفس والعقل والقلب والوجدان 
كريمة  آيات  عىل  الكريم  القرآن  اشتمل  وقد  استامعًا.  أو  قراءًة  آياته  حُمَْكم  الستقبال 
استعامل  وطرائق  له،  وتالوهتم  الكريم  للقرآن  املؤمنني  استامع  طرائق  لنا  ُتبنّي  كثرية 
غريهم واستقباهلم له، فهو كام قلنا شفاء ملا يف الصدور، وهدى ورحة، وهو موعظٌة 
يتجاهل  أن  إطالقًا  يمكن  ال  نفسه.  الوقت  يف  ونذارة  وذكرى  برشى  وهو  للمتقني، 
رضورة  إىل  الكريم  القرآن  نبَّه  الذي  املستوى  إىل  دونه  من  ويصل  كله  ذلك  القارئ 
الوصول إليه بقارئه وبسامعه وبتاليه. فالتالوة جيب أن تكون »حقَّ التالوة«، ال يكون 
فيها يَلّ بألسنتهم، وال يكون فيها طعٌن يف الدين، وال يكون فيها فساٌد يف النيَّة إىل غري 
ذلك من آداب ووصايا، قد اشتمل القرآن الكريم عليها؛ لُيبنّي لنا املنهج الذي نقارنه 
به ونقرأه به، وذلك هو منهج القراءة ومنهج االستامع. وهذه كلها حتتاج إىل نوع من 
االستقصاء يف آيات القرآن الكريم؛ لنتبنّي هذه اآليات، ونضعها يف نوع من الرتاتب 
والتالزم يسمح للقارئ الوصول به إىل ما يتمنَّى الوصول إليه بقراءته للقرآن الكريم. 
قه وقرأه عىل الناس عىل ُمكٍث إال  اًم وما فرَّ واهلل -تبارك وتعاىل- ما أنزل القرآن منجَّ
﴿ڀڀٺٺٺٺ سبحانه:  فقال  به،  والعقول  القلوب  تثبيت  أجل   من 
﴿ىئىئىئییییجئ﴾  ،](06 ]اإلرساء:  ٿٿٿٿ﴾ 
]الفرقان: 32[، وسّمى رسول اهلل � بعض القراءات بقراءة »اهلذرمة«، وسّمى القرآن 

 الكريم بعض القراءات بقراءة »الِعضني«: ﴿ٱٻٻٻٻ﴾ ]احلجر: )9[،
أي قرؤوه بوصفه أعضاء جمزأة مقّطعة مفرقة عن بعضها. 

فكل هذه األمور حينام نضمها إىل بعضها سوف نخرج بمنهٍج دقيٍق لقراءة القرآن 
ويف  وتالوته  قراءته  يف  نتبعه  أن  علينا  الذي  املنهج  إىل  به  ليهدينا  نفسه  القرآن  رسمه 
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االستامع إليه. فال بّد من معرفة أسامء القرآن وصفاته، لكي يستصحب القارئ ذلك 
كله وهو يتلو آيات القرآن الكريم، ويتلوه متدبرًا متفكرًا متعقاًل متذكرًا نظمه، ويتدبر 
عجزت  وكيف  كافة،  العاملني  بل  كلها،  البرشّية  حتّدى  وكيف  أسلوبه،  تفّرد  ويف  فيه 
البرشّية كلها عن االستجابة لذلك التحدي، وأّنه خطاب خيتص برضورة أخذه بقوة 

وتلّقيه بقلٍب منفتح وعقٍل منفتح وعزيمٍة صادقة.

فهذه بعض معامل ومالحظات وجيزة لعّلها تبنّي لنا نوعّية القراءة التي علينا أن 
نامرسها ونحن نقرأ القرآن الكريم ونقاربه. خاصًة يف هذه املرحلة احلرجة من تارخينا، 
والتي ال نجد فيها بني أيدينا إال كتاب اهلل الكويّن، فهو القادر عىل إخراجنا من احلرية 
وختليصنا من هذه الفتن، كتاب اهلل الذي يرسم لنا طريق اخلالص، كام يشري إىل ذلك 

اخلرب املروّي عن أمري املؤمنني َعيِلٍّ -كّرم اهلل وجهه وريض عنه- الذي ذكرناه آنفًا.

التي  العلوم واملعارف  تارخيها، وباستعامهلا ملختلف  أمتنا -عرب  استطاعت  فهل 
وَضَعْتها من أجل استجالء معاين القرآن- أن تكتشف القرآن، ثم تقّدم ذلك القرآن 
يف  وهداية  استقامة  ودليل  عمران؟  ومنشأ  استخالف  كتاب  بوصفه  للبرشّية  الكريم 

هذا الوجود؟!.

ويف  القرآن  كتابة  يف  كثرية  خدمات  قّدمت  وقد  حاولت،  قد  ُأّمتنا  أنَّ  شك  ال 
األمور  من  كثرٍي  إحصاء  ويف  تناقله،  طرق  ويف  أوراقه،  وزخرفة  جتويده  ويف  قراءته 
بالرغم من إعداد وكتابة ما يقُرب من مليون  الدائرة حوله. ولكن مل تستطع  الدقيقة 
ومجعه  وتارخيه  القرآن  قضايا  يف  وخمطوط  مطبوع  بني  -ما  ورسالة  وكتاب  دراسة 
وعلومه املختلفة- أن تقّدم لنا القرآن كام ينبغي أن ُيقّدم باعتباره كتاب خالفٍة ودليل 
الدنيا. فدراساتنا يف »علوم  عمران، ومصدر حتقيق للشهود احلضارّي يف هذه احلياة 
القرآن« قد اّتسمت بكثري من القصور، ودخلت يف بعضها قضايا خطرية مثل دعوى 
»النّسخ«، و»تعّدد األحرف«، و»القراءات« خاّصة ما سّمي بـ»القراءة الشاذة«، وعن 
هذه العلوم انتقلت تلك اإلصابات إىل بعض معارفنا األخرى، مثل »أصول الفقه«، 
بوصفها  نتداوهلا  علاًم  بوصفها  إليها  أرشنا  التي  اخلطرية  اإلصابات  من  وجمموعة 
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التساؤالت  من  جمموعًة  الكريم  القرآن  املقوالت  تلك  ّحلت  لقد  القرآن.  علوم  من 
كان  وما  عنها،  تغفل  أن  األّمة  هلذه  ينبغي  كان  ما  التي  واألمور  تدّبره،  عن  الشاغلة 
ينبغي أن تسمح هلا أن متر إىل »علوم القرآن«، فضاًل عن أن تعيش وتتداول حتى أيامنا 
ا  نا عائشة -رضوان اهلل عليها- وال أشك أهنَّ هذه. وهناك أخباٌر منها خرٌب ُينَْسُب إىل ُأمِّ
بريئة من ذلك، يقول اخلرب إهّنا قالت: "أتدرون كم هي سورة األحزاب اليوم؟ قالوا: 
ا  يا أم املؤمنني إهّنا )73( آية، قالت: واهلل لقد كنَّا نقرأها عىل عهد رسول اهلل � وإهنَّ
تعدل سورة البقرة، جتاوز املئني". فهذا القول كيف يمكن أن ُيقبل؟ وكيف يمكن أن 
هذا  بحفظ  بنفسه  ل  تكفَّ الذي  هو    اهلل  أّن  نعرف  ونحن  بتداوله؟  نستمر 
القرآن واحليلولة دون نسيان أو جتاهل أو حتريف أي يشٍء منه مهام كان، حتى لو كان 

كلمًة أو حرفًا.

يؤخذ  ما  وكل  املعارف،  أو  العلوم  هذه  يف  خري  كل  منبع  ُهَو  املجيد  فالقرآن 
عليها أو ُينتقد من تفاصيلها أو كلّياهتا راجع بشكل أو بآخر إىل مدى قرهبا واتصاهلا 
وانفصاهلا عن القرآن الكريم. وقد حاول اإلمام الرازي، وهو َمْن ُهَو يف علمه وجالل 
العلوم  تلك  بني  يربط  أن  املجال،  هذا  يف  معرفّية  موسوعة  ُيعّد  الذي  وتفسريه  قدره 
نقل  مل  -وإن  الفقه  أصول  قواعد  من  كثريًا  فيه  وضع  تفسريًا؛  فأعّد  اهلل  كتاب  وبني 
الفقهّية  األحكام  من  كثري  مع  فعل  وكذلك  الكريم،  بالقرآن  وربطها  كلها-  وضعها 
والكالمية، والبالغة واللغة والنحو والترصيف واحلديث وما إىل ذلك. فكأّن اإلمام 
التكوين  إّنام تشغلهم يف فرتة  الذين  الفقهاء  أراد أن يستدّل عىل نفسه وعىل غريه من 
والتعلُّم والتعليم التفاصيل واجلزئّيات، ويستغرقون فيها دون التفات لربطها بالقرآن 
قواعد  أّن  األنفس،  تلك  من  نفس  كل  قرارة  يف  مستبطنًا  أمرًا  هناك  ألّن  الكريم؛ 
الكالم  علوم  من  جاء  وما  املفسون  به  جاء  وما  النبوّي  واحلديث  والفقه  األصول 
الفرتات  بآخر- ولكنّه يف  أو  الكريم بشكل  القرآن  إىل  ُرد  والعقائد، ذلك كّله -وإن 
الكتاب  بآيات  االستشهاد  سبيل  عىل  الكريم  القرآن  إىل  الرد  كان  تكوينه  من  األوىل 
خارج  صاغوه  مما  األقل  أو عىل  خارجه،  العلم  أهل  إليه  توصل  ما  وتعضيد  الكريم 
القرآن الكريم، ثم حاولوا تعضيده وإضفاء الرشعّية عليه وربطه بالقرآن الكريم من 
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مل  -ولو  يستدرك  أن  أراد  تفسريه  كتب  حينام    فكأّنه  استشهاد،  عملّية  خالل 
اإلمام  أّن  شك  وال  العلوم.  لتلك  منطلقًا  الكريم  القرآن  جيعل  بأن  بذلك-  يرّصح 
الرازي قد كتب تفسريه يف وقت متأّخر من عمره، وبعد أن نضجت خرباته واستوت 
والتأليف  بالتعليم  وانشغالنا  العلمّية  حياتنا  بدء  يف  كنا  إذا  يقول:  كان  فكأّنه  علومه. 
اختذنا من القرآن الكريم واألحاديث النبوّية شواهد ملا كنا نصوغه من قواعد علمّية 
التفسري، أو الكالم، أو ما إىل ذلك؛ فاآلن سأعيد هذه  الفقه، أو  يف أصول الفقه، أو 
أجعل  بذلك  ولعيّل  الكريم،  القرآن  إىل  التفسري  بطريق  أو  التفسري  طريق  من  العلوم 
القرآن الكريم ال جمرد شواهد معدودة أو أدلة سائدة، ولكن منبعًا ومنطلقًا وأساسًا؛ 
الفلسفّية،  واملناهج  الكالمّية  الطرق  اختربت  "ولقد  قال:  أّنه  ولذلك جاء يف وصيته 
كذا.....  وأقول  كذا  اإلثبات  يف  أقول  اهلل،  كتاب  يف  وجدت  ما  مثل  فيها  أجد  فلم 

إلخ"، واملتأمل يف وصّية الرجل يمكن أن يدرك هذا املعنى بوضوح شديد.

وبالنسبة يل، فبعد تلك اجلولة الطويلة مع الرتاث، وبعد أن تكّونت لدّي حاّسٌة 
نقدّية مقلقة، مل تعد تسمح يل بأخذ يشء من ذلك الرتاث عىل أّنه يشء من املسّلامت، 
وأصٌل  ومنطلٌق  منبٌع  ِهَي  بل  تراثًا،  تعد  ال  النبوّية  والسنّة  املجيد  فالقرآن  نعلم  وكام 
الكريم مما ال يمكن عىل اإلطالق أن يوجه نقد معترب  الكتاب  للرتاث. وقد وجدت 
إىل ما بني عليه. ولكن إذا كنا نجد ميدان النقد متسعًا؛ فإّن ما نجده يف الرتاث مل يأخذ 

حظه من االرتباط بالقرآن املجيد والبناء عليه.

جيب  إّنه  وقلت  الرازي،  اإلمام  موقف  من  والعربة  الدرس  أخذُت  فقد  لذلك 
اهلل  الرازي رحة  اإلمام  بلغها  التي  املرحلة  أبلغ  أن  قبل  الكريم  للقرآن  أعود  أن  عيلَّ 
واملزايا  املجيد.  القرآن  يف  دراستي  مجيع  تكريس  عىل  أعمل  بدأت  هنا  ومن  عليه. 
الوجود سواه  كويّن يف  كتاب  ثمة  وليس  الكويّن،  الكتاب  فهو  كبرية جّدًا.  والدوافع 
وهو  املجيد،  بالقرآن  الساموّية  الكتب  وختم   � بمحمد  النبوات  ختم  بعد  اآلن؛ 
يديه وال من خلفه،  الباطل من بني  يأتيه  الذي ال  املتحدي،  املعجز،  املطلق،  الكتاب 
والذي ال تعبري عن مراد اهلل تبارك وتعاىل سواه. وحينام بدأت الفكرُة تلّح عيلَّ وجدت 
اهلائل من اإلرسائيلّيات والقصص وما نحوها، والفذلكات  الركام  التفسري ذلك  يف 
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ه قد  اللغوّية والرصفّية والنحوّية والبالغّية واألحكام الفقهّية، وما سوى ذلك مما أعدُّ
حتّول إىل حاجز وحائل بني الناس والقرآن الكريم، أو عىل األقل بني الناس والتدّبر 
يف القرآن الكريم؛ ألهّنم وجدوا من تلك املعارف التي أدرجت يف التفسري مثاًل يعدُّ 
وقّعدت  أّصلت  الفقه  وأصول  األحكام،  آليات  تفسري  أو  الفقهّي  التفسري  بمثابة 
وُربطت ببعض آيات الكتاب الكريم، ألدنى مناسبة، وألقوى مناسبة، بحسب ما كان 
علومًا  ووجدُت  وغريها،  والسنن  التارخيّية  القضايا  من  كثرٌي  كذلك  املؤّصلون.  يراه 
الناس  النشغال  كاٍف  بقدر  إليها  ُيلتفت  مل  ومعارفه  الكريم  القرآن  علوم  من  كثرية 
الكريم، فهو كتاب االستخالف  القرآن  العودة إىل  بّد من  بقضّية األحكام. فإذن، ال 
وكتاب التوحيد والعمران والتزكية، وهو الذي يعطي كل ذي حّق حّقه فيام يتعلق باهلل 
-تبارك وتعاىل- من توحيد وسواه وّفاه حّقه وزاد، وهو منبع ألصّح ألوان االعتقاد 
إىل  وما  والواجبات  احلقوق  ببيان  يتعّلق  فيام  املصادر  أصحُّ  وهو  ومراتبه،  وأنواعه 
خلفه،  من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  الكتاب  وبعد-  -قبل  وهو  ذلك، 
ال  الذي  علمه،  عىل  -تعاىل-  اهلل  فّصله  الذي  الكتاب  وهو  حيد،  حكيم  من  تنزيل 

يضيق بيشء، بل أحاط بكل يشء علاًم.

إذًا، ال بّد لنا من االرتباط بالقرآن الكريم، وربط مشاريعنا التجديدّية واحلضارّية 
به بشكل وثيق، وإال فقد تستمر حالة التيه هذه التي نعيشها إىل فرتات طويلة. وسوف 
نستمر ننطلق ونعود إىل النقطة التي انطلقنا منها أو بدأنا منها يف عملّية تيه متصلة ال 
الكريم  القرآن  هداية  نور  ونقده يف  الرتاث  مراجعات  أّن يف  لذلك وجدُت  تتوقف؛ 
به مجيعًا. وعجزت  ننادي  الذي  البناء  التجديد واالجتهاد وإعادة  وسيلًة من وسائل 
كل الدعوات املنادية به عن حتقيقه أو الوصول إليه، والقرآُن الكريم حيّدد لنا جمموعة 
من السنن والقوانني االجتامعّية التي وصلت البرشّية -بعد جهد جهيد- إىل ما يقرب 

منها، وما يزال كثري منها بعيدًا عن متناول البرشّية التي اختذت هذا القرآن مهجورًا.

والقرآن املجيد -قبل هذا وبعده- رّصف اهلل -تعاىل- فيه من كل مثل، وفّصله 
عىل علمه املحيط الشامل، وراجع فيه تراث النبّوات، وصدق عليه وهيمن، وتناول 
إعانة  عىل  القادرة  املنتجة  بل  السُّ يف  رّغب  ورّهب.  ورّغب  البرشّية،  مستقبل  فيه 
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اإلنسان عىل حتقيق الغاية من العهد الذي أبرم بينه وبني اهلل تعاىل، ويف الوقت نفسه 
حتقيق غاية احلق -جّل شأنه- من اخللق، وإقامة هذه احلياة عىل قواعد ثابتة حتّوهلا إىل 
حياة طّيبة، وجتعل من مرحلة اجلزاء مرحلة جتعل مآل اإلنسان إىل رضوان اهلل -تبارك 

وتعاىل- وإىل جنّته.

ووجدت أّن اللجوء للقرآن الكريم وتفسري القرآن بالقرآن، واستنباط املشاريع 
ما  أو  احلياة،  وتزكية  اإلنسان  تزكية  ومشاريع  والعمرانّية،  واالستخالفّية  احلضارّية 
يمكن تسميته بالتزكية الشاملة التي تشمل العقل والتصّور والرؤية والفكر واالعتقاد 
والسلوك وأنظمة التعامل والعالقات. كلُّ ذلك تستطيع أن حتصل عليه وجتده واضحًا 
يف القرآن الكريم، إذا عرفنا املداخل التي نقاربه هبا ونلج إىل رحابه بواسطتها؛ فالقرآن 
الكريم ُهَو أوىل أن ُيفصح عن نفسه وُيبنّي مكنون آياته، ويعّرف بام جاء فيه، فالقرآُن 
سياق  يف  ويأيت  اإلطناب،  عىل  آخر  سياق  ويف  اإلجياز،  عىل  ما  سياق  يف  يأيت  الكريم 
آخر عىل اإلمجال، ويف سياق عىل التبيني، ويأيت يف سياق مطلقًا، ويف سياق آخر مقّيدًا، 
ويف سياق يكون عامًا، ويف سياق آخر ينتهي إىل اخلصوص، وما توجزه آيات الكتاب 
مكان  يف  مبسوطًا  جتده  سورة  يف  أو  الكريم  القرآن  نجوم  من  نجٍم  سياق  يف  الكريم 
ُيطلق  وهكذا  آخر،  موضع  يف  ُيبينه  موضع  يف  جُيمله  وما  تكرار.  دون  مضافًا  آخر، 

وخُيّصص وُيقّيد وُيعّمم. وكل ذلك جتده يف الكتاب الكريم.

القرآن املجيد  الولوج إىل رحاب  التدّبر ومداخل  َمْن ُرزق مداخل  فإّن  من هنا 
جيد نفسه قادرًا عىل الوصول إىل ما ال يمكن أن توّصله إليه املعارف األخرى، ومنها 

املعارف التي ُسّميت املعارف أو العلوم الرشعّية.

السلف،  عن  املنقولة  باآلثار  التفسري  فمنها  ذكرنا؛  كام  كثرية  أنواع  للتفسري 
العقيّل،  والتفسري  الفقهّي،  والتفسري  اإلشارّي،  والتفسري  والبيايّن،  اللغوّي  والتفسري 
الفلسفّي. لقد سّن  التفسري  العلمّي، واملوضوعّي. وُيطرح اآلن توجه نحو  والتفسري 
لنا رسول اهلل � »تفسري القرآن بالقرآن«، فجّل ما ورد يف صحيح املنقول عنه � 
يف التفسري كان من نوع »تفسري القرآن بالقرآن« حني تظهر احلاجة إىل التفسري اللفظّي؛ 
أّما التفسري العميّل والتطبيقّي فسنّته وسريته -كّلها- عبارة عن تفسري للقرآن املجيد، 
فسنّته هي القرآن، وسريته هي القرآن، وُخلقه هو القرآن �، وسائر أنواع التفسري 
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التي ذكرناها تطرح تساؤالً خطريًا، هو: إّن القرآن املجيد قد ُوصف بأّنه بياٌن ومبنٌي 
إىل وسيط  يدل عىل وضوحه وعدم حاجته  مما  ذلك،  إىل غري  كر...  للذِّ وميٌس  ونوٌر 
َمْن  إىل  املبني  والكتاب  النور  هذا  حيتاج  أاّل  يفرتض  بحيث  وتوضيحه،  ببيانه  يقوم 
أّيًا  »التفسري«  الوسيط:  هبذا  ُيعتنى  َفِلم  به.  واملراد  معانيه،  اآلخرون  ليعرف  يفسه 
به  املخاطبني  أفهام  إىل  القرآن  معاين  تقريب  النهاية  يف  غاياته  دامت  ما  نوعه؟!  كان 
الذين يفرتض القرآن أهّنم مهيؤون لالنفعال به واالهتداء هبدايته إذا تلوه حق تالوته 
وأهّنم  آياته، وتذّكروا مضامينه وأهدافه ومقاصده،  وتعّقلوا  فيه،  وتفّكروا  وتدّبروه، 
باّتباعه، وبناء حياهتم وعمراهنم وحضاراهتم وفقًا ملا نزل به من هداية. كام  مطالبون 

إليه، والرضا بحكمه: ﴿ٱٻٻ  أهّنم مكّلفون بمعاجلة اختالفاهتم، ورّد خصوماهتم 
ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ
بعّلٍة  عّلل  بل  اخلطاب،  فهم  بعدم  إعراضهم  يعّلل  ومل   .]23 عمران:  ]آل  ٿٿ﴾ 

ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  أخرى خاّصة هبم: ﴿ٹ
انعدام  من  يأيت  الفقه  وعدم  فاإلعراض   .]24 عمران:  ]آل   ﴾ ڃ ڄ ڄ
اهلل  عند  من  ألّنه  فيه؛  اختالف  فال  القرآين  اخلطاب  أّما  املخاطبني.  استعدادات 
العزيز  خطاب  أّما  النسبي،  اخلطاب  تعرتي  أن  يمكن  آفة  واالختالف   .
فّصله اهلل -تبارك وتعاىل- عىل  الذي  الذي أحاط بكل يشء علاًم، والكتاب  العليم، 
علمه وبعلمه، لن يكون عرضًة ألّية آفة من تلك اآلفات. فالتفسري اإلنسايّن -أّيًا كان 
أوضح.  وال  الكريم  القرآن  من  أبني  يكون  أن  يمكن  ال  قدره-  وجاللة  املفسِّ  علم 
احلاصل؛  حتصيل  بعبثيته  يتجاوز  أمر  ومصدره«  الضوء  »إضاءة  أو  النور«  و»تنوير 
آيات  إال  للتفسري  املعريّف«  بـ»املعنى  القرآن  من  يفّس  مل   � اهلل  رسول  فإّن  ولذلك 
� تفسريهن حلكمة  ؛ أي: نقل جربيل إليه  معدودات عّلمهن إياه جربيل 
أرادها . ولعّل هذه احلكمة من بعض جوانبها تعليم اهلل -تبارك وتعاىل- 
جماالت  يف  يندرج  أن  يمكن  ذلك  وُجّل  واحلكمة،  الكتاب  الناس  يعّلم  كيف  لنبّيه 

تفسري القرآن بالقرآن.)))

)))  إّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ترك للناس مع كتاب اهلل سنته وسريته، وللسنّة والسرية مفهومها وللتفسري مفهومه، ولو 
أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فّس آيات الكتاب الكريم كّلها، باملفهوم االصطالحّي للتفسري ملا جاز ألحد أن يفس 
 القرآن العظيم بام مل يفسه به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولوقع كل أولئك املفسين ومنهم الصحابة والتابعون =
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وذلك يعني أّن التفسري بمفهومه االصطالحّي -فيام عدا ما فّسه رسول اهلل � 
إن هو إال جهد برشّي يستخدم املفسون فيه جهودهم وأدواهتم ومعارفهم املختلفة 
وتعاىل.  تبارك  اهلل  إىل  رّده  أو  قبوله  يف  فاحلكم  وُيرتك.  منه  ُيؤخذ  فهم،  هلم  ليتكّون 
فالقرآن املجيد يفّس بعضه بعضًا. فام ُهَو »تفسري القرآن بالقرآن«؟ أحببنا أن نقّربه إىل 
األذهان يف هذا التعبري، وإاّل فهو أكثر من أن يكون تفسريًا، وال نريد أن يغلب عليه 
استخدامه؛  املفسون عىل  الذي درج  التفسري االصطالحي  معنى  أو  التفسري  مفهوم 
أال وهو معرفة ألفاظ القرآن أو التعريف بألفاظ القرآن، ولكن وجدنا هذه العبارة أو 

هذا العنوان مناسبًا.

يقوم »تفسري القرآن بالقرآن« ال عىل الناحية املوضوعّية كام ذهب إىل ذلك بعض 
التي  اآليات  جتمع  أن  هو  بالقرآن«  القرآن  »تفسري  أّن  ظنّوا  وقد  بالتفسري.  املشتغلني 
وأسباب  نزوهلا  تواريخ  يف  وتنظر  بينها  وتربط  واحد،  موضع  يف  ما  بموضوع  تتعلق 
نوٌع  املوضوعّي«  و»التفسري  املوضوع.  معاين  لك  تتضح  حتى  ذلك  إىل  وما  النزول 
كذلك.  شك  وال  بصدده  نحن  ما  إىل  واملقّربة  شك،  وال  املهمة  التفاسري  أنواع  من 
ولكنه  املوضوعّي،  التفسري  مزايا  فيه  نريده-  -الذي  بالقرآن«  القرآن  »تفسري  ولكن 
معنى  يتخّطاها  أن  يصعب  مرحلة  املوضوعّي  النظر  فمرحلة  ويتجاوزها.  يستوعبها 
يتجاوز ذلك كّله،  قلنا  بالقرآن« كام  القرآن  الكريم وتأمله. لكن »تفسري  القرآن  تدّبر 
ل وتذكري وترتيل يف القرآن املجيد، يستخدم كل  فهو تفسري وتدّبر وتأمل وتفكر وتعقُّ
املرجع األساس يف  الكريم  القرآن  ليكون  الوسائل  تلك  املداخل ويتوسل بكل  تلك 

= الذين أثرت عنهم مأثورات كثرية يف التفسري حتت طائلة الوعيد النبوّي، وما فائدة األمر بالتدبر إذا كان 
َمْن ُأنزل عليه القرآن العظيم قد فسه كّله؟ وكيف سّطر الفقهاء من أهل احلديث وأهل الرأي كل تلك 

الفهوم بأحاديث تفسري؛ أي: إّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد ذكر كل تلك املسائل يف تفسريه.
وقر  وحدها  الفاحتة  تفسري  يف  يضع  أن  شاء  لو  بأّنه  تفسريه  مقدمة  يف  الرازي  الدين  فخر  ذكر  لقد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ وما حكم هؤالء  بعري لفعل دون أن يفرغ من معانيها؛ فهل قصد هو وأمثاله أن يرووا عن 
وتفاسريهم التي بلغت اآلالف إذا كان هناك تفسري نبوّي جتاوزوه، بام يف ذلك أولئك الذين مجعوا أقوال 
الصحابة والتابعني يف التفسري؟! إّن الفرق كبري جّدًا بني السنّة والسرية والتفسري، فإّن سنّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
االصطالحّي،  بمعناه  تفسريًا  تسمى  ال  لكنّها  القرآن،  بيان  قطعًا  وهي  وتقريراته  وأفعاله  أقواله  جمموع 

ولذلك فإّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يرتك تفسريًا. ويف ضوء ذلك ينبغي أن يراجع موضوع »التفسري املأثور«.
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فهم القرآن املجيد ذاته، ويف فهم كل ما جاء ليعّلم البرشّية إياه، سواء تعّلق باألحكام 
التزكية،  وحتقيق  العمران،  بناء  أو  احلضارات  بناء  أو  القوانني  أو  نن  السُّ أو  الِعرب  أو 
يف  جتده  ذلك  كل  الصحيح،  املعتقد  وبناء  السليم،  التصّور  وبناء  التوحيد،  وحتقيق 
كر. ولو بذل الناس  القرآن الكريم. فالقرآن الكريم قد يّسه اهلل -تبارك وتعاىل- للذِّ
-التي  األخرى  العلوم  تعّلم  يف  بذلوه  مما  جزءًا  فهمه  وحماولة  املجيد  القرآن  تدّبر  يف 
وضعوها بأنفسهم بتصور أو بحجة أهّنا ِهَي التي ستمّهد إليهم السبيل لفهم القرآن- 
لو بذلوا جزءًا من هذه اجلهود مع القرآن الكريم ذاته، يف تدّبره، ويف ترتيله، ويف حسن 
تالوته، وتالوته حّق التالوة، أو يف التفّكر فيه والتعقل والتدّبر والتذّكر والعمل عىل 
كثريًا  ولتجنّبوا  كثرٌي،  خرٌي  لناهلم  وبمنهجه؛  وبأدواته  داخله  من  مكنونه  إىل  الوصول 

من السلبّيات التي يشتكي منها املتخصصون يف كثري من تلك اجلوانب.

رجعنا  املامرسة  من  النوع  هذا  تعّلم  نحاول  كنا  حينام  إّننا  نقول:  أْن  نوّد  لذلك 
أيضًا إىل تراثنا، وحاولنا أن نرى كيف كان رسول اهلل � ُيفّس ما يشعر باحلاجة إىل 
عليه- ال  اهلل وسالمه  به -صلوات  فإذا  عليهم.  تعاىل  اهلل  تفسريه ألصحابه رضوان 
يستخدم يف تفسري القرآن إال القرآن ذاته. فحينام هيرع إليه الصحابة خائفني بعد أن نزل 

 قوله تعاىل: ﴿ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ
]البقرة: 284[.   ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
فيقولون: يا رسول اهلل؛ وَمْن منا الذي يستطيع أن هييمن عىل خواطره وأفكاره. إّن أحدنا 
يف بعض األحيان خيطر عىل باله خواطر يتمنى لو كان ُألقي من شاهق قبل أن متر تلك 
اخلواطر يف خاطره. فإذا برسول اهلل � يبتسم ويقول هلم: "وأين منكم قول اهلل تبارك 
]البقرة: 286["، فرّدهم إىل آية أخرى من آيات  وتعاىل: ﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾ 
الكتاب الكريم جُييبهم هبا عىل تساؤهلم. ترفع عن صدورهم ذلك احلرج الذي أحّسوه 
حينام سمعوا اآلية األوىل. ويأيت الصحابة إىل رسول اهلل ذات يوم يسألونه صلوات اهلل 
وسالمه عليه: َمْن منّا يا رسول اهلل يستطيع أن يّتقي اهلل حق تقاته؟ بعد أن نزل قوله 

ڤڤڤڦ  -جّل شأنه- يف سورة آل عمران: ﴿ٿٿٹٹٹٹڤ
التغابن:  سورة  آية  إىل  بأيدهيم   � اهلل  رسول  فأخذ   ،](02 عمران:  ]آل  ڦڦ﴾ 
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﴾ ]التغابن: 6)[. إذًا هناك مناط مبدئي ومنهجّي. أال وهو استطاعة  ھ ہ ہ ﴿ہ

 ﴾ ﴿ڌڎڎڈڈژژڑ  ،]286 ]البقرة:  ﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾  اإلنسان: 
﴾ ]التغابن: 6)[، وما إىل ذلك. وهذا من »تفسري القرآن  ھ ہ ہ ]الطالق: 7[، ﴿ہ

بالقرآن«. وكان يف مقدور رسول اهلل � أن يقول شيئًا من عنده أو بألفاظه، ولكن 
أراد أن يسّن هلم هذه السنّة، سنّة »تفسري القرآن بالقرآن«. 

 وحينام يأيت إىل رسول اهلل َمْن يشعر بيشء ِمن ُشبهة وهو يسمع آية سورة الزمر ﴿ۀ
ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ

ڭ ڭ ۓ  ۆۈ﴾ ]الزمر: 53[، فهنا »مجيعًا« للتأكيد، وقد أفادت الشمول: ﴿ ۓ

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

القابلة  الذنوب  من  هنا  ك  الرشِّ استثنى  إذًا   .]48 ]النساء:  ہہھھھھےے﴾ 
ال  التي  الذنوب  من  أو  يغتفر،  ال  مما  الكريمة  اآلية  هذه  يف  الرشك  وكأّن  للغفران. 
تغتفر. وذلك مفهوم كذلك؛ ألّن الرشك ظلم عظيم. وهو ظلم لذات اإلنسان ونفسه 
قبل أن يكون ظلاًم ليشء آخر. فهو ظلم خلالق اإلنسان والكون واحلياة ونقض للعهد 
ك انقالب عىل رساالت  الذي ُأبرم بني اهلل -تعاىل- وعباده وهم يف »عامل الّذر«. والرشِّ
 النبّيني كاّفة الذين جاؤوا بالتوحيد. وتأيت آية ثالثة يف سورة طه وتقول: ﴿گڳ

ڳڳڳڱڱڱڱں﴾ ]طه: 82[. إذًا نحن هنا أمام آيات ثالثة: واحدة 
ك،  أطلقت متامًا: ﴿ۓۓڭڭڭ﴾   ]الزمر: 53[ ومل تستثِن. وأخرى استثنت الرشِّ

﴿چ النساء:  سورة  يف  تعاىل  قوله  مع  تنسجم  وهي  التوبة،  رشوط  لنا  بّينت   وثالثة 
ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ
ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ
ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ
8)[. فهنا تبنّي هذه اآليات بوضوح شديد أّن  ۀہہہہ﴾ ]النساء: 7)- 
قبول التوبة حق للعبد عىل رّبه جّل شأنه، ولكن برشوط. ومن هذه الرشوط: أن يكون 
الذنب قد وقع بجهالة، إذا كان قد وقع عن علم ومعرفة وتعّمد -مثل معصية إبليس- 
فاألمر خيتلف. فاهلل -تبارك وتعاىل- قد طرد إبليس من رحته، ال ملجرد أّنه عىص ومل 
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أبدي ألّنه كان  العكس، طرده من رحته بشكل  لّقن آدم. ولكن عىل  التوبة كام  يلّقنه 
ينبغي أن يعيص عبد حقيقي اهلل تعاىل  بأّنه ال  عالـاًم بقضّية الطاعة واملعصية، وعالـاًم 
ألّي سبب من األسباب. ولكن كربه وغروره حاله عىل أن يعيص اهلل -تعاىل- وهو 
ُينكر حكمته -جّل شأنه- يف أمره له بالسجود آلدم، ويف اصطفاء آدم. فبقّية املالئكة 
املالئكة،  ثم عرضهم عىل  آدم األسامء كلها  أن عّلم  بعد  سّلمت هلل -تبارك وتعاىل- 
التساؤل،  عن  وأمسكت  األرض،  هذه  يف  خليفة  يكون  ألْن  املؤهل  ُهَو  أّنه  سّلمت 
ُأمروا، مع أهّنم كانوا قد أبدوا اعرتاضًا -وإن مل  وسجد املالئكة كلهم أمجعون حينام 

 يزد- ففيه تفاصيل أهّنم قالوا: ﴿ ڀڀٺٺٺٺٿٿٿ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ

فتّم   ،]3(-30 ]البقرة:  ڇ﴾  ڃچچچچڇ ڃڃڃ
عنده  فكان   ،]6( ]اإلرساء:  ﴿کککک﴾  فقال:  إبليس  أّما  تسليمهم. 
ونفى  شأنه،  جّل  رّبه  عىل  حتى  واالستكبار  واالستعالء  بالغرور  الشعور  من  نوع 
أمره  حينام  شأنه،  جّل  تعاىل  كأّنه  االصطفاء،  ويف  األمر  يف  احلكمة  -تعاىل-  اهلل  عن 
أصل  إىل  التفت  قد  األعىل-  املثل  -وله  شأنه  جّل  يكن  مل  أو  يلتفت  مل  بالسجود، 
الربوبّية  معاين  لكل  النافية  الشاملة  النكراء  اجلريمة  فهذه  والطني.  النار  بني  اخللقة 
هلا  يكن  مل  املغرورة،  املتكربة  املتغطرسة  والربوبّية،  األلوهّية  حلكمة  النافية  اإلهلّية، 
آدم،  كمجال  معصيته  يف  إبليس  تركه  قد  جمال  هناك  كان  لو  وإال  الطَّرد.  إال  عالج 
آدم:  لّقن  كام  التوبة،  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  لقنه  لرّبام  جهل،  عن  عىص  قد  يكون  بأن 
يب﴾ ]البقرة: 37[. ولكن جريمته  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ﴿ی
فيها  ُيفّكر  مل  أّنه  التوبة. كام  ُيلّقن  أن  بأّي شكل من األشكال  أو حتتمل  تتقّبل  تكن  مل 
بنفسه، عىل العكس كان حياول أن حيصل عىل فسحة من األجل والعمر يعرّب هبا عن 
 غروره وطغيانه ومتّرده، قال: ﴿ڄڄڄڃڃڃڃچچچچ
ڇڇڇڇڍڍ﴾  ]احلجر: 36- 38[ ،    قال: ﴿مججحمحجخحخ﴾ 
]ص: 82[. إذًا هناك معاندة مع سبق اإلرصار دون أّي تردد، مع وضوح كامل لطبيعة 

اجلريمة التي يرتكبها. ولكنّه يرتكبها عنادًا وصلفًا وغرورًا واستكبارًا واستعالًء عىل 
أوامر اهلل تبارك وتعاىل.
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فهنا نعود إىل اآليات الثالثة. نجد أّن آيات الزمر سيقت الستئصال القنوط من 
نفس اإلنسان؛ فقد رأينا ماذا حدث حني قنط إبليس. حدث أن صّمم عىل االستمرار 
يف املعصية والتمّرد وعمل السوء إىل يوم الدين؛ فالقنوط حالة نفسّية خطرية، قد تدفع 
اإلنسان إىل مواكبة الرشور. فإذا كان اإلنسان قد وقع يف رش، فقد يقع بعد القنوط يف 
فاقتىض  وهكذا،  مائة.  القنوط  بعد  يامرس  فقد  معصية  يف  وقع  قد  كان  وإذا  عرشة. 

ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  السياق أن ُيزال القنوط من نفس اإلنسان: ﴿ ھ
غفران  عىل  القدرة  شأنه-  -جّل  له  إّن   .]53 ]الزمر:   ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

متارس  وكيف  تتوب  كيف  عرفت  فإذا  تيأسوا.  وال  تقنطوا  ال  فإذًا  مجيعًا،  الذنوب 
التوبة كام أمرك اهلل -تبارك وتعاىل- فهناك أمل أن يتوب اهلل -تعاىل- عليك وجيعلك 
كمن ال ذنب له. فالسياق إذًا مّتجه إىل قضّية القنوط، وليس لقضّية بيان أنواع الذنوب 
وحماربتها، وما يغفر منها وما ال يغفر. أّما آية سورة النساء، فهي تتحدث يف جّو فيه 
أناس آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرًا، أولئك لن تقبل توبتهم؛ 
ألّن اهلل ال يقبل أن ُيرشك به وَيغفر ما دون ذلك ملن يشاء. فكل ذنوهبم عدا الرّشك، 
ثم  يؤمنون  مرات؛  عدة  ومارسوه  وكّرروه  عليه  أرّصوا  الذي  األساّس  الذنب  وهو 
يكفرون، ثم يؤمنون ثم يكفرون، ثّم يزدادون كفرًا، هؤالء لن ُتقبل توبتهم بعد ذلك، 
نب مع وعي وسبق إرصار وإدراك ملعنى ما يقومون به: ﴿ڻڻۀ  وبعد تكرار هذا الذَّ
ۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ﴾ 
ك ظلم عظيم،  ك؛ ألّن الرشِّ ]النساء: 48[. فعىل اإلنسان أن يكون حذرًا من الوقوع يف الرشِّ

ك وينتقل إىل صفوف  وعىل اإلنسان -حينام يوّفقه اهلل تعاىل ويكشف له عن مضار الرشِّ
ثانية، فال  ك مرة  اإليامن- فعليه أال خيرج منها مرة أخرى؛ ألّنه خيشى أن يقع يف الرشِّ
ك، وتكراره مرة  يستطيع أن خيرج منه، ومن ثمَّ لن ُتقبل له توبة بعد االستغراق يف الرشِّ
 بعد مرة، واالستهانة به كذنب عظيم. أّما اآلية الثالثة، فهي آية سورة طه ﴿گڳ
ڳڳڳڱڱڱڱں﴾   ]طه:  82[، أراد أن ُيبنّي لنا التوبة من حيث الرشوط 
التي ال بّد من توافرها يف التائب لكي ُتقبل توبته، فهي مبّينة ومنسجمة مع قوله تعاىل يف 

 سورة النساء:    ﴿چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ
يف  تعاىل  اهلل  يقول  فحينام   .](7 ]النساء:   ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
هنا  فالكالم   .]82 ]طه:  ﴿گڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾  طه:  سورة 
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عن التائب، والرشوط التي ال بّد أن يوّفرها يف نفسه، واألمور التي ال بّد أن يلتزمها 
من أجل أن ُتقبل توبته: ﴿گڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾ ]طه: 82[. إذا 
تاب ورجع إىل اهلل وأناب. ولتكون التوبة نصوحًا لـَمن تاب وآمن، ال شك أّن الذي 
يتوب ال بد أن يكون له إيامن؛ فكأّن إعادة ذكر اإليامن بعد التوبة للتنبيه عىل أّن هذه 
التوبة تقتيض إيامنًا ال يشوبه وال خُيالطه رشك وال انحراف يف املعتقد لـَمن تاب وآمن 
التصحيح  أو  العقدّية  التوبة  له  أناب فقط ومل حتصل  َمْن  أّما  وعمل صاحلًا واستقام. 
ڳڳڳڱڱ  ﴿ عقدّي:  تصحيح  من  بّد  ال  وإّنام  التوبة.  ُتقبل  فال   العقدّي 

ڱڱں﴾ ]طه: 82[. ال بّد أن يصدق االعتقاد واإليامن، وُيربهن عىل صدق التوبة 
وكوهنا توبة نصوحًا بالعمل الصالح واالستقامة عليه واالستمرار فيه وعدم الرجوع 
عنه بعد التوبة؛ ألّن ذلك يؤّدي إىل نوع من العبث واللعب الذي ال يقبله اهلل تعاىل: 
﴿ ڳڳڳڱڱڱڱں﴾ ]طه: 82[. وهذا كّله من »تفسري القرآن الكريم 
بالقرآن«، وهو أرقى أنواع التفسري كام قلنا. وأنت ترى أّنك حني متارس هذا ترفع عن 
نفسك سائر الشبهات وتزيل سائر االعرتاضات إن كان ثمة ما يستحق االعرتاض، 
كأن يكون مشتبهًا مِلَ ُأطلق هنا، وملا ُقّيد هناك... إىل غري ذلك. هذا ال يمكن أن يرّد وال 
يمكن أن يوجد؛ ألّن القرآن الكريم شفاٌء ملا يف الصدور، فحينام نفس القرآن بالقرآن، 
أي  ذلك  كمثل  وليس  الناس،  صدور  بذلك  يشفي  فإّنام  نفسه  القرآن  ُيفس  حني  أو 

تفسري آخر، أو االعتامد عىل أّي تأويل آخر.

واألمثلة السابقة يف مقاربة رسول اهلل للقرآن، توضح أنَّ تفسرَي القرآن بالقرآن، 
أمٌر أّصله رسوُل اهلل � وبدأ به وعّلمه الناس. كام توضح أمهية اعتبار مبدأ الوحدة 
البنائّية، والتي تقوم عىل مبدأ أّن يف القرآن مداخل ال بّد أن تستعمل للولوج إىل رحابه 
والوصول إىل دقائقه، فهو -أي القرآن- ميّسٌ للّذكر، ومستوعب مكنون؛ يقوم مقام 
النبّوات كّلها ومقام النبّيني كافة، وهو يف البرشّية اآلن بمثابة النبي املقيم بني ظهراين 
الناس، يستطيعون العودة إليه والرجوع إليه يف كل حني. فإذًا ال بّد من االلتفات إىل 
أّن هذا التفسري يقوم عىل مبدأ أّن القرآن الكريم مبنّي. وأعىل درجات بيانه هي بيانه 
لنفسه. والقرآن تبياٌن لكلِّ يشء؛ بام يف ذلك السنّة النبوّية املطهرة، وكام قلنا فقد مارَس 

رسوُل اهلل � هذا، وعّلَمه ألصحابه.
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اآلخرون،  به  يقم  مل  بام  نقوم  أن  وهو  عينيًا  واجبًا  علينا  أّن  وجدنا  فقد  ولذلك 
ة كام أنزله اهلل عىل رسوله الكريم الذي حفظه بنظمه  فنجتهد يف تقديم القرآن للبرشيَّ
من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  أن  من  وإعجازه  وفصاحته  وأسلوبه  الداخيّل 
أن تذهب هنبًا لإلرسائيليات واألكاذيب  املؤمنة من  العقول  أن نحمي  خلفه. ورأينا 
مثل  القرآن  بعلوم  سّمي  مما  دّون  بام  أحاط  وما  واملراسيل،  واملعلقات  واملوضوعات 
الناسخ واملنسوخ واملحكم واملتشابه، وما إىل ذلك. فأردنا أن نقّدم للناس كتاب اهلل 
  عفان  بن  عثامن  املؤمنني  أمري  الشهيد  اإلمام  عهد  يف  عليه  األمة  أمجعت  كام 
الذي وضع حّدًا لتلك االختالفات واملنازعات، وجتاوز تلك اآلثار واألحاديث التي 
للقرآن  اإلهلّي  احلفظ  من  جزٌء  وذلك  وكلامت،  أحرٍف  يف  الناس  اختالف  إىل  أّدت 
الكريم بحيث انضبطت بنائية القرآن كام انضبطت بنائية النجوم يف مواقعها، ومل يعد 

هناك جماٌل لزيادة حرف أو نقصان نربة.

وإّن امليسور ال يسقط باملعسور، ولذلك فقد رأينا أن نصدر سلسلة كتب لتفسري 
القرآن بالقرآن، ُتعنى بالرّد إىل األمر األول، وإىل ما كان عليه جيل التلقي الذي تلّقى 
هذه  حماولتنا  إّن  طرّيًا.  غّضًا  العاملني  رب  عن  جربيل  عن   � اهلل  رسول  عن  القرآن 
بالقرآن  ترتبط  أن  كافة  ة  البرشيَّ إىل  بل  للمسلمني،  دعوٌة  هي  بالقرآن  القرآن  لتفسري 
الكريم وحده وتعتمد عليه بمفرده، وأن تعلم يقينًا أّنه حمفوظ بحفظ اهلل بنظمه وأسلوبه 
وبالغته وفصاحته وإعجازه. وإّن أملنا كبرٌي أنَّ كلَّ َمن يقرأ هذه املحاولة بتدبر وإمعان 
نظر أْن يصَل إىل القناعة بأّن القرآَن وحده كاف ومغٍن عن التفاسري التي شابت الكثري 
منها اإلرسائيليات واآلثار التي مل تصح سندًا وال متنًا، وجتاوزت املسند الصحيح الذي 

قّدم رسول اهلل � به منهج التفسري املقبول رشعًا أال وهو تفسري القرآن بالقرآن.

العلامء  من  بالتفسري  املعنيني  فضالء  بعض  به  قام  ما  نتجاوز  أن  حاولنا  لقد 
ور إىل أقسام موضوعية. وآثرنا أن نستعمل بدل كلمة األقسام  املحدثني من تقسيم السُّ
هبا  نعني  ال  لكننا  منّجاًم.  القرآن  بنزول  تيّمنًا  النجوم،  كلمة  غريها  أو  األبعاض  أو 
ورة  السُّ تقسيم  به  نعني  ولكن  التنزيل،  نجوم  به  ُيقصد  الذي  االصطالحي  املعنى 
وترابط  الكريم  القرآن  لسور  الفهم واالستيعاب  يعني عىل  تقسياًم موضوعيًا مرتابطًا 

أجزائها ونجومها وآياهتا.
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ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ
ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ﴾   ]الفاحتة: )-7[.

وصف السورة: 
عدد آياهتا: سبع. 

وعدد كلامهتا: تسع وعرشون. 
وعدد حروفها: مئة وثالثة وأربعون. 

يَّة.))) َوِهي َمَدنِيَّة َوُيَقال: َمكِّ

أسامؤها: 
كل سورة يرتجم عن مقصودها اسم، وكل يشء تظهر املناسبة بينه وبني مسامه 
  آدم  به  اهلل  أنبأ  الذي  هو  وذلك  فيه،  ما  تفصيل  عىل  إمجاالً  الدال  بعنوانه 
وما  قبلها  ما  مع  تناسبها  إىل  هاٍد  سورة  كل  ومقصود  املالئكة.  عىل  العرض  عند 
بعدها. و"سورة الفاحتة من السور ذات األسامء الكثرية، أهناها صاحب »اإلتقان« 
القراء من عهد السلف،  ألسنة  ألقاب وصفات جرت عىل  إىل نيف وعرشين، بني 
امْلََثايِن ْبُع  والسَّ الكتاب،)2)  فاحتة  إال  أسامئها  من  الصحيحة  نة  السُّ يف  يثبت   ومل 

)))  ابن عباس، عبد اهلل بن عباس . تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، مجعه: جمد الدين أبو طاهر 
حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )تويف: 7)8ه(، بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت، ص3. 

يُل َقاِعٌد ِعنَْد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سمَع َنِقيضًا من َفْوِقِه، َفَرَفَع َرْأَسُه فقال: هذا َباٌب  )2)  عن ابن َعبَّاٍس قال: )َبْيناََم ِجرْبِ
اَمِء ُفتَِح اْلَيْوَم مل ُيْفَتْح َقطُّ إال اْلَيْوَم، َفنََزَل منه َمَلٌك، فقال: هذا َمَلٌك َنَزَل إىل األرض مل َينِْزْل َقطُّ إال  من السَّ
ُة اْلِكَتاِب َوَخَواتِيُم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َلْن َتْقَرَأ  اَم َنبِيٌّ َقْبَلَك؛ َفاحِتَ اْلَيْوَم، َفَسلََّم وقال: َأْبرِشْ بِنُوَرْيِن ُأوتِيَتُهاَم مل ُيْؤهَتُ

بَِحْرٍف ِمنُْهاَم إال ُأْعطِيَتُه(، انظر: 
به:= اعتنى  مسلم،  )26ه(. صحيح  )تويف:  النيسابوري  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  مسلم،   - 
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افتتح  هبا  -تعاىل-  ألنَّه  الكتاب  فاحتة  و"سميت  اْلِكَتاِب.")2)  وُأمُّ   ((( اْلُقْرآن،ِ وُأمُّ 
ِء أصله،  ْ َوَأمُّ اليشَّ اْلُقْرآُن،  ُبِدَئ  ِمنَْها  اْلُقْرآِن،  َأْصُل  َا  أِلهَنَّ اْلُقْرآِن  ُأمُّ  القرآن، وسميت 
َوِر ُيْبَدُأ بِِكَتاَبتَِها يف الصحف َوبِِقَراَءهِتَا يِف  َمٌة َوإَِماٌم ملِا َيْتُلوَها ِمَن السُّ َا ُمَقدِّ َوِقيَل: أِلهَنَّ
ُتَثنَّى يِف  َا  َمَثايِنَ أِلهَنَّ َيْت  اْلُعَلاَمِء، َوُسمِّ َفاِق  بِاتِّ َا َسْبُع آَياٍت  امْلََثايِن: أِلهَنَّ ْبُع  اَلِة، َوالسَّ الصَّ

اَلِة، َفُتْقَرُأ يِف ُكلِّ َرْكَعة.")3) الصَّ

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

مناسبتها ملا قبلها، وما بعدها:
قبلها سورة الناس التي تتحدث عن أنَّ اهلل -سبحانه- رب كل الناس، ومالكهم 
أنَّه وبام  اجلن،  أو  اإلنس  من  سواء  يأتيهم  رش  كل  من  حايتهم  عىل  والقادر   وإهلهم، 
تأيت  ألن  مناسبة  فهي  ولذلك  النعم؛  هذه  عىل  حده  عليهم  فيجب  كذلك  -تعاىل- 
الفاحتة -التي تبدأ باحلمد- بعدها. قال البقاعي يف نظم الدرر: "قدم التعوذ الذي هو 
لتاليه أن جيتهد يف تصفية رّسه،  املفاسد تعظياًم للقرآن باإلشارة إال أن يتعني  من درء 

َها،  َوَقرْصِ امْلَُسافِِريَن  َصاَلِة  ِكَتاب  الدولية، 998)م،  األفكار  بيت  الرياض:  الكرمي،  أبو صهيب   =
ِة َوَخَواتِيِم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َواحْلَثِّ عىل ِقَراَءِة اآْلَيَتنْيِ من آِخِر اْلَبَقَرِة، حديث رقم )806(،  َباب َفْضِل اْلَفاحِتَ

ص5)3.
ْبُع امْلََثايِن َواْلُقْرآُن اْلَعظِيُم." انظر:  )1)  عن أيب ُهَرْيَرَة  قال: قال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "ُأمُّ اْلُقْرآِن ِهَي السَّ

َواْلُقْرآَن  امْلََثايِن  آَتْينَاَك َسْبعًا من  َوَلَقْد  صحيح البخاري، مرجع سابق، ِكَتاب التفسري، َباب  - البخاري. 
اْلَعظِيَم، حديث رقم )4707(، ص903.

ْبُع امْلََثايِن." انظر: ْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي ُأمُّ اْلُقْرآِن َوُأمُّ اْلِكَتاِب َوالسَّ )2)  عن أيب ُهَرْيَرَة  قال: قال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "احلَْ
شعيب  حتقيق:  داود،  أيب  سنن  275ه(.  )تويف:  األزدي  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  السجستاين،   -
باب  القرآن،  أبواب فضائل  العاملية، 2009م،  الرسالة  دار  بليل، دمشق:  قره  األرنؤوط، حممد كامل 

فاحتة الكتاب، ج2، حديث رقم )458)(، ص587.
)3)  البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي )تويف: 0)5ه(. معامل التنزيل يف تفسري 
القرآن "تفسري البغوي"، حققه وخرج أحاديثه: حممد النمر، عثامن ضمريية، سليامن احلرش، بريوت: دار 

طيبة للنرش والتوزيع، ط4، 997)م، ج)، ص49.
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عن  بإعراضه  السعادة  خزائن  من  أودعه  مما  ومراده  سؤاله  لينال  أمره،  متفرق  ومجع 
العدو احلسود، وإقباله عىل الويل الودود، ومن هنا تعرف مناسبة املعوذتني بالفاحتة."))) 

وبعدها سورة البقرة التي فّصلت ما ُأحكم يف سورة الفاحتة،)2) فإذا كانت سورة 
مع  العاملني،  رب  باهلل  واالستعانة  والعبادة  والثناء  احلمد  حرص  عن  تتحدث  الفاحتة 
الناس  مواقف  وأنَّ  واآلخرة،  للدنيا  ة  التامَّ وملكيَّته  ورحته  بربوبيَّته  كله  ذلك  تعليل 
من ذلك قد اختلفت، فكان منهم "املنعم عليهم" و"املغضوب عليهم" و"الضالون"، 
فإن سورة "البقرة" بينت صفات هذه األصناف الثالثة يف اآليات اخلمس والعرشين 

األوىل منها.

فضائل سورة الفاحتة:
سورة  به  حظيت  الذي  باالهتامم  حظيت  املجيد  القرآن  سور  من  سورة  من  ما 
الفاحتة من بني مجيع سور القرآن الكريم، فأفردها كثري من العلامء بالتأليف يف تفسريها 
وبيان أمهيتها وفضائلها وما إىل ذلك ممّا يتعّلق هبا. وربام يرجع ذلك إىل أنَّ هذه اآليات 

السبع قد نبهت إىل مقاصد القرآن كله ومعانيه وأهدافه عىل تنوعها.

ومن بعض فضائلها: 
- ما رواه أبو ُهَرْيَرَة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من صىل َصاَلًة مل َيْقَرْأ فيها بُِأمِّ اْلُقْرآِن 
اْقَرْأ هبا يف  َماِم، فقال:  اإْلِ َوَراَء  َنُكوُن  ا  إِنَّ ُهَرْيَرَة  أِليَِب  َفِقيَل  مَتَاٍم،  َغرْيُ  َثاَلثًا  ِخَداٌج  َفِهَي 
َوَبنْيَ  َبْينِي  اَلَة  َقَسْمُت الصَّ َتَعاىَل:  َفإِينِّ سمعت َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: قال اهلل  َنْفِسَك، 

)))  البقاعي، برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر )تويف: 885ه(. نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، 
القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، 984)م، ج)، ص22.

الكريمة نص يف إحكام  فاآلية   ]1 ]هود:  ثناؤه: ﴿گگڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾  قال جل    (2(
الكتاب أوالً، وجميئ التفصيل يأيت يف مرتبة ثانية، فال يسبق التفصيُل اإلحكاَم، والقرآن كّله دون استثناء 
لت، فام من آية يمكن أن يقال فيها أي يشء ينايف ذلك اإلحكام، والتفصيل يرجع  أحكمت آياته ثم ُفصِّ
إىل ذلك املحكم وترّد إليه، وهو احلاكم عليها، القايض باندراجها، أو عدم اندراجها حتت البناء، هذا شأن 
الكتاب كله. لالستزادة راجع اإلحكام والتفصيل، مقال منشور عىل حلقتني، بموقع طه جابر العلواين 

عىل اإلنرتنت. 
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﴿پپپپڀ﴾ اْلَعْبُد  قال  فإذا  َسَأَل،  ما  َولَِعْبِدي  نِْصَفنْيِ  َعْبِدي 
]الفاحتة: 2[ قال اهلل َتَعاىَل: َحَِديِن َعْبِدي، وإذا قال﴿ڀڀڀ﴾ ]الفاحتة: 3[. قال اهلل 

َتَعاىَل: َأْثنَى َعيَلَّ َعْبِدي، وإذا قال:﴿ٺٺٺٺ﴾ ]الفاحتة: 4[. قال: جَمََّديِن َعْبِدي، 
.]5 ]الفاحتة:  ٿٿٿٿٹ﴾  قال:﴿  فإذا  َعْبِدي،  إيل  َض  َفوَّ ًة:  َمرَّ  وقال 
قال:﴿ڤڤڤڦڦ فإذا  َسَأَل،  ما  َولَِعْبِدي  َعْبِدي،  َوَبنْيَ  َبْينِي  هذا   قال: 
ڦڦڄڄڄ﴾ ]الفاحتة: 7[، قال: هذا لَِعْبِدي، َولَِعْبِدي ما َسَأَل."))) 

- واهلل  علم أنَّ هناك ُأناسًا قد ال يستطيعون قراءة القرآن كّله، واإلحاطة 
بكتابه  الناس  لوصل  وسيلًة  السورة  هذه  من  فجعل  رحابه،  يف  والسياحة  بسوره، 
بتالوة ما تيس  أمرنا   قد  اهلل  الوقوع يف هجره. وإذا كان  وإنقاذهم من جريمة 
أشمل  وال  الفاحتة  سورة  من  أيس  يوجد  لن  أنَّه  لنا  بنيَّ  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فإنَّ  منه، 
ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ  اِمِت  الصَّ بن  ُعَباَدَة  فعن  الصالة،  سورة  كانت  ولذلك  أدق؛   وال 

ِة اْلِكَتاِب.")2) قال: "اَل َصاَلَة ملَِْن مل َيْقَرْأ بَِفاحِتَ

أضاف  فإذا  ركعة،  عرشة  سبع  الفرائض  من  والليلة  اليوم  يف  يصيل  واملسلم   -
ا  أهنَّ   حبيبة  أم  عن  بسنده  مسلم  رواه  ما  أدنى-  -كحد  النوافل  من  إليها 
هِبِنَّ  له  ُبنَِي  َوَلْيَلٍة  َيْوٍم  َرْكَعًة يف  َة  َعرْشَ اْثنََتْي  "من صىل  يقول:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت رسول 
َبْيٌت يف اجْلَنَِّة،")3) فذلك يعني أنَّه سيقرأ سورة الفاحتة يف اليوم والليلة تسعًا وعرشين 
هًا له يف بناء  مرة، فإذا تالها حق تالوهتا وعمل عىل أن يتفّهم معانيها وجيعل منها ُموجِّ
كهذا  إنسانًا  أنَّ  شك  فال  شخصّيته،  ولتكوين  لتقويم  قوياًم  ومنهجًا  وعقليَّته،  نفسّيته 

سيكون من بني الذين أنعم اهلل عليهم. 

)))  مسلم. صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، حديث رقم 
)395(، ص69).

َلَواِت  َماِم َوامْلَْأُموِم يف الصَّ )2)  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب األذان، َباب ُوُجوِب اْلِقَراَءِة لإِْلِ
َهُر فيها وما خُيَاَفُت، حديث رقم )756(، ص157. َفِر وما جُيْ َها يف احْلَرَضِ َوالسَّ ُكلِّ

قبل  اتَِبِة  الرَّ نَِن  السُّ َفْضِل  َباب  َها،  َوَقرْصِ امْلَُسافِِريَن  َصاَلِة  ِكَتاب  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،   (3(
، حديث رقم )728(، ص287. اْلَفَراِئِض َوَبْعَدُهنَّ َوَبَياِن َعَدِدِهنَّ
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- إجازة الصالة هبا وحدها، فعن أيب ُهَرْيَرَة قال: "يِف ُكلِّ َصاَلٍة ُيْقَرُأ، َفام َأْسَمَعنَا 
الُقْرآِن  ُأمِّ  َعىَل  َتِزْد  مَلْ  َوإِْن  َعنُْكْم،  َأْخَفْينَا  َعنَّا  َأْخَفى  َوما  َأْسَمْعنَاُكْم،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوُل 

 (((". َأْجَزَأْت، َوإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ

أيب  َفعن  تأخر،  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  لإلنسان  يغفر  قراءهتا  بعد  التأمني  عند   -
امْلَاَلِئَكِة  َتْأِمنَي  َتْأِمينُُه  َواَفَق  فإنه من  نُوا،  َفَأمِّ َماُم  اإْلِ َن  َأمَّ "إذا  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ  ُهَرْيَرَة 

َم من َذْنبِِه.")2) ُغِفَر له ما َتَقدَّ

ومن هنا فإنَّنا هنيب بأئمة املساجد وخطبائها واملدرسني والدعاة بعد أن يعلِّموا 
سورة  يعلِّموهم  أن  عليهم  الدقيقة،  ودالالهتام  العميقة  ومعانيهام  الشهادتني  الناس 
الفاحتة وتدبُّرها والعمل هبا بشكل جيعل منها منهجًا فاعاًل وُمؤثرًا يف بناء الشخصيَّة 
املسلمة، يستطيع أن يامرسه كل إنسان قادر عىل قراءة هذه السورة وقادر عىل تدبرها 

وتالوهتا حق التالوة. 

الفاحتة وتفسريها بمنهج تفسري القرآن بالقرآن:

أوالً: حتديد عمود السورة
عمود السورة

١- العمود األول لسورة الفاحتة ُهَو »التوحيد« بأنواعه كّلها: 
- توحيد األلوهيَّة. 
- توحيد الربوبيَّة. 

- توحيد األسامء والصفات.
- توحيد احلاكميَّة وهو عائد إىل توحيد األلوهيَّة. 

اْلَفْجِر، حديث رقم )722(،  اْلِقَراَءِة يف  )))  البخاري. صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب األذان، َباب 
ص159.

َماِم بِالتَّْأِمنِي، حديث رقم )780(،  )2)  البخاري. صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب األذان، َباب َجْهِر اإلِْ
ص161.
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به أنواعها  بكل  والعبادة«  واالستعانة  »احلمد  السورة  حرص  ذلك  عىل   يدل 
اآلخرة  يف  ومصائرهم  الدنيا  يف  أفعاهلم  نتائج  وحتديد  كافَّة،  البرش  وتصنيف   
»الذين  عداد  يف  اإلنسان  يسلك  اخلالص  فبالتوحيد  »التوحيد«.  من  ملوقفهم  وفقًا 
أنعمت عليهم« وبمجانبته أو ارتكاب ما ينافيه يسلك يف عداد »املغضوب عليهم« أو 
»الضاّلني« بحسب طريقته يف التعامل مع التوحيد وموقفه منه ومن التزكية والعمران، 

واألّمة، والدعوة.

عىل  تعتمد  اإلنسانيَّة  النفس  فتزكية  »التزكية«:  للسورة  الثاين  العمود   -٢
به  وحرصه  هلل،  العبد  حد  وأثر  وتفصياًل  مجلًة  منه  وتنطلق  »التوحيد« 
وحده  منه  اهلداية  وطلب  به،  االستعانة  وحرص  وحده،  وعبادته  سبحانه، 
دعائم  من  ذلك  كل  اآلخرة،  ذكر  ودوام  لرحاته،  والتعرض  جالله،  جّل 

التزكية وأركاهنا التي تعرضت السورة الكريمة هلا. 

خلدمة  الكون  يف  ما  وتسخري  األرض  فإعامر  »العمران«:  الثالث  العمود   -٣
وذلك  السورة،  هذه  مقصود  من  هبم    عنايته  وإبراز  العاملني، 
النبّيني  التسخري وما ينجم عنه، كل ذلك سبيل للذين أنعم اهلل عليهم من 
وهم  لألرض،  احلقيقيُّون  العاّمر  فهم  والصاحلني،  والشهداء  والصديقني 
الصاحلون الذين يستحقون وراثتها، وهم الذين يؤّسسون بيوتًا أذن اهلل أن 
ُترفع وُيذكر فيها اسُمه، فيعمرون مساجد اهلل، وهم الذين يتحملون عبء 

مدافعة املخّربني الذين يعيثون يف األرض فسادًا وال يصلحون.

صنفت  أن  فبعد  املفهوم  هلذا  الفاحتة  سورة  أسست  ة«:  »األمَّ الرابع  العمود   -٤
ة تصنيفات ثالثة، تصنيفات ال تعتمد عىل اللون، وال األلسن،  السورة البرشيَّ
وال الفقر، وال الغنى، وال حمل السكن، سواء يف املناطق الباردة أو احلارة أو 
الصحاري وذات املروج، وإنام وفقًا للرصاط املستقيم قربًا منه وهم الـُمنَْعم 

عليهم، أو جمافاته واحليدة عنه وهم املغضوب عليهم أو الضالني. 
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املستقيم  الرصاط  يسلكون  الذين  جتمعات  عىل  عنوانًا  أطلق  »األّمة«  ومفهوم 
بإجياز فقد متت  املفهوم  الفاحتة قد أسست هلذا  املنعم عليهم. وإذا كانت سورة  وهم 

صياغته بسائر السور التي ذكرته، أو نوهت به، أو أشارت إليه.

تشري السورة إىل أن الدعوة هي وسيلة احلوار،  عوة«:  ٥- العمود اخلامس »الدَّ
ة من غضب اهلل عليهم من  املهتدين، وأمَّ ة  أمَّ الثالث،  والتفاهم بني األمم 

ة الضالني احلائرين املرتددين يف مواقفهم. أهل الرشك والكفر، وأمَّ

ثانيًا: بعد الكشف عن أعمدة سورة الفاحتة، ينبغي أن نعمد إىل حتديد املفاهيم 
الواردة فيها بدقة ومن مداخل عديدة، وهي كام ييل: 

)- مفهوم »البسملة«.

2- مفهوم »احلمد«. 

3- مفهوم »اهلل والرّب والربوبيَّة«. 

4- مفهوم »الرحة«. 

5- مفهوم »مالك« و »ملك«. 

6- مفهوم »الدين«. 

7- مفهوم »العبادة«. 

8- مفهوم »االستعانة«. 

9- مفهوم »اهلداية«. 

0)- مفهوم »الرصاط«. 

))- مفهوم »النعمة« 

2)- تصنيف البرش، وبيان الّصفات واملفاهيم الدالة عىل كل صنف. 
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ثالثًا: حتديد هذه املفاهيم بالقرآن املجيد، وتتبعها يف سياقاته املختلفة، وصياغتها 
وإذا وجدنا  لبنائها.  األوحد  املصدر  البنائيَّة))) وجعله  إطار وحدته  قرآنيَّة يف  صياغة 
ة من اللغة يف عرص التنزيل أو السنن  فائدة يف إضافة يشء من الدالالت واملعاين اللغويَّ
أثر  إىل  اإلشارة  قصدنا  إذا  ة  خاصَّ اهلل،  شاء  إن  بذلك  بأس  فال  لالستئناس،  واآلثار 

رة عنها، تابعة هلا.  القرآن الكريم فيها. مع جعلها تالية ملعانيها القرآنيَّة، متأخِّ

رابعًا: نبنيِّ املعنى اإلمجايّل املراد بالسورة كّلها يف ضوء »الوحدة البنائيَّة للقرآن 
املجيد« كذلك بشكل حمّرر، معتمدًا اعتامدًا كاماًل عىل القرآن املجيد وحده. 

ة سور  خامسًا: بيان عالقة أّي سورة بالسورة السابقة هلا وبالسورة التالية وبأيَّ
بناء هذه املفاهيم قرآنّيًا ومالحظة اخلطوات  بأنَّ  القرآن املجيد، علاًم  أخرى من سور 

األخرى سوف يلقي كثريًا من األضواء الكاشفة عىل تلك العالقات. 

مفاهيم سورة الفاحتة يف القرآن عىل سبيل التفصيل:
إنَّ إطالقنا لفظ "مفاهيم" عىل مفردات القرآن؛ راجع لكون مفردات القرآن ليست 
مصطلحات جرى اصطالح عليها بني أصحاب االصطالح، وما هي بكلامت عادية مثل 
ة كلامت أخرى، فاألقرب إىل حقائقها أن تكون مفاهيم تشتمل عىل معان عديدة، تلتقي  أيَّ
ما  فيها  املتدبِّر  به، ويالحظ  املفهوم، تلتف حوله وحتيط  يف جذورها ومعانيها عند عنوان 
بينها من روابط، ويستدعي مكنوناهتا، ويدفع عنها صفات االشرتاك، واملجاز، واملتواطئ، 

واملشكك، واملجمل، ونحوها مما توصف به املفردات املتداولة يف اللسان العريب.

القرآن  مفردات  مع  التعامل  من  جيعل  بالقرآن  القرآن  بتفسري  التزامنا  أنَّ  كام 
القرآن  تفسري  يف  توجهنا  ودعم  هذه،  أهدافنا  حتقيق  إىل  أقرب  أمرًا  مفاهيم  بصفتها 
العالقات  عن  الكشف  عىل  كثريًا  يساعد  مفاهيم،  القرآن  مفردات  وكون  بالقرآن، 

البينيَّة بني مفردات القرآن، واهلل أعلم.

)))  يوجد تفصيل ملعنى هذه الوحدة، وكيفية استخدامها كمحدد منهجي يف تفسرينا للقرآن بالقرآن، انظر: 
- العلواين، طه جابر. الوحدة البنائيَّة للقرآن املجيد، القاهرة: دار الرشوق الدولية، ط)، 2006م. 
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١- مفهوم البسملة:
إنَّ القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها نزل مقرونًا باسم اهلل ؛ وأول 
]العلق: )[. الوحي ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص كانت ﴿چچچڇڇڇ﴾  التي نطق هبا   الكلامت 

وهي  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  أرادها  التي  نفسها  البداية  نبدأ  نا  فإنَّ نتلوه  حينام  ولذلك 
كانت  وهكذا  وأقرأ،  أبدأ  وتسميته  اهلل  بذكر  ومعناها:  اهلل(،  )بسم  البداية  تكون  أن 
القرآن الكريم ليامرس مهمته يف الكون هي: بسم اهلل. ونحن اآلن حينام  بداية نزول 
 كان يتحدث بقدراته التي تقول  ونقول إنَّ اهلل  نقرأ القرآن نبدأ البداية نفسها. 
لليشء: كن فيكون، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يتحدث ببرشّيته التي تقول إنَّه: ال يستطيع 
النبي الذي ال يقرأ، وال  التي ستأخذ هذا  أن يقرأ كلمة واحدة، ولكن قدرة اهلل هي 
ة كّلها إىل يوم القيامة، ألنَّ كل البرش يعلُِّمهم برش، ولكن  يكتب لتجعله معلاًم للبرشيَّ
العلم  عنه  يأخذون  البرش،  علامء  ألكرب  معلاًم  ليكون   ، اهلل  سيعلمه  ملسو هيلع هللا ىلص  حممدًا 
أي   ]( ]العلق:  ﴿چچچڇڇڇ﴾    اهلل  من  اجلواب  جاء  لذلك  واملعرفة. 
علامء  يعجز  ما  الناس  عىل  تقرأ  سيجعلك  عدم،  من  َخَلق  الذي  -سبحانه-  اهلل  إنَّ 
وحضارات الدنيا عىل أن يأتوا بمثله، وسيكون ما تقرؤه -وأنت النبي األمّي- حتديًا 
وآية لنبوتك ورسالتك، ليس هلؤالء الذين سيسمعونه منك فقط حلظة نزوله، ولكن 
للدنيا كلها، وليس يف الوقت الذي ينزل فيه فقط، ولكن حتى قيام الساعة، ولذلك 

قال  ﴿ڎڎ ڈڈژژڑڑ﴾ ]العلق: 4-3[.)))

فيها:  العلامء  وأقوال  البسملة،  أحكام  الفاحتة  بسورة  تتعلق  التي  األحكام  ومن 
أهي جزٌء من كل سورة أم هي آية مستقلة ُأنزلت لبيان الفصل بني السور، وإذا كانت 
جزءًا من كل سورة فهل جتب قراءهتا بداية الفاحتة كام هو مذهب الشافعيَّة، أو ال جتب 
ل سبع آيات من دوهنا، والذي نراه أنَّ البسملة  ا ليست جزءًا من الفاحتة التي ُتشكِّ ألهنَّ
التوبة.  أول  يف  تقرأ  ال  وهي  النمل،  سورة  يف  آية  من  وجزء  الفاحتة،  سورة  من  آية 
والقارئ إذا قال: "بسم اهلل الرحن الرحيم" ثم افتتح تاليًا السورة، ُينبئ عن معنى أنَّه 

)))  الشعراوي، حممد متويل. تفسري الشعراوي، القاهرة: مطابع أخبار اليوم، )د. ت.(، ج)، ص42.
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يريد بذلك: اقرأ بسم اهلل الرحن الرحيم. وكذلك قوله: "بسم اهلل" عند هنوضه للقيام أو 
 عند قعوده وسائر أفعاله، ينبئ أنَّه أراد بِقيِله "بسم اهلل"، أقوم باسم اهلل، وأقعد باسم اهلل.

وكذلك سائر األفعال.)))

٢- مفهوم احلمد:

-يف  ولكنّه  معّرٍف،  وغري  فًا  معرَّ الكريم  القرآن  يف  مرة   )38( احلمد  لفظ  جاء 
سائر األحوال- جاء منسوبًا إىل اهلل  فقط. 

العاملني  رب  وهو  أهله،  هو  بمن  احلمد  حرص  كان  الفاحتة  سورة  بداية  ويف 
 . املوصوف بصفات الكامل التي تليق بربوبيَّته وألوهيَّته

برتبيتهم  والقائم  أي منشئهم  ]الفاحتة: 2[  ﴿پپپپڀ﴾  ومعنى 
حتى بلوغ أعىل مستويات الكامل التي هتيئهم للقيام بام خلقوا له. و"العاملني" كل ما عىل 
األرض من برش. فاحلمد هنا سببه ربوبية اهلل ورحته بالعاملني وانفراده باملكيَّة يوم الدين.

-يف القرآن املجيد كّله- بنعم وأفضال هي بمثابة حيثيَّات  وهكذا يقرتن احلمد 
وأسباب له، من ذلك: 

 حده -سبحانه- نفسه عىل نعمة اخللق، قال تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻ
وحد   ،]( ]األنعام:   ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ
 -تعاىل- نفسه عىل إنزال كتابه قّياًم مل جيعل له عوجًا، قال -سبحانه-: ﴿ ۈۈٴۇۋ
ۋۅۅۉۉېېېې﴾ ]الكهف: )[.)2) وحد نفسه عىل عدله فقال -تعاىل-: 

تأويلها منكرو  التي غلط يف  باب "ذكر األخبار  القرآن، مرجع سابق،  تأويل  البيان عن  جامع  الطربي،    (((
القول يف تأويل القرآن"، ج)، ص5)).

)2)  قال ابن كثري : حد نفسه عىل إنزاله كتابه العزيز عىل رسوله الكريم حممد ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فإنَّه أعظم نعمة 
أنعمها اهلل عىل أهل األرض؛ إذ أخرجهم به من الظلامت إىل النور، انظر: 

- ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش البرصي )تويف: 774ه(. تفسري القرآن العظيم، حتقيق: 
سامي بن حممد سالمة، الرياض: دار طيبة للنرش والتوزيع، ط2، 999)م، ج5، ص35).
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سورة  ويف   .]93 ]النمل:  گگگگڳڳڳڳڱڱڱ﴾  ﴿کک 

الزمر يذكر -تعاىل- حد املؤمنني رهبم عىل ما أكرمهم به من صدق وعده هلم وإدخاهلم 
 اجلنة:    ﴿ائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ

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

 و"احلميد" من أسامء اهلل احلسنى، قال تعاىل: ﴿ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ
به  بعثته وبرّش  قبل  نبيه  -سبحانه- سّمى  ]احلج: 64[. واهلل  ۈئېئېئېئىئ﴾ 

 باسم َأْحَد من احلمد والتحميد، قال -سبحانه-: ﴿ٱٻٻٻٻپپپ
ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ

دًا.  ڤڤڦڦڦڦ﴾ ]الصف: 6[، وساّمه من تكّفل به يف صغره حُمَمَّ

كر، أنَّ احلمد يكون عىل النَِّعم وعىل غريها، والشكر ال  والفرق بني احلمد والشُّ
يكون إال عن نعمة وإحسان. فاحلمد أخصُّ من املدح، وأعمُّ من الشكر. 

٣- لفظ اجلاللة "اهلل":
ورد لفظ اجلاللة )اهلل( )980( مرة يف القرآن الكريم، وورود هذا اللفظ يتخلل 
إذ  -تعاىل-  اخللق  خلالق  األعظم  االسم  وهو  وثناياها.  وخواتيمها  السور  بدايات 
تتفرع عنه أسامؤه، وهو االسم الكامل اجلامع لألسامء والصفات الدالة عىل الذات، 
الكريم، وهو توحيد  القرآن  ولعظمة هذا االسم يعد حلقة مهمة وأساسيَّة يف عمود 

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

ولفظ )اهلل( ُهَو الناظم لألوامر والنواهي، وملِا قصَّ وأخرب به، وملِا أنذر وحذر منه، 
ولبديع اخللق، وملا له وليس لغريه، ولكل ما يدل عىل عظيم سلطانه يف الدنيا واآلخرة. 
)اهلل( ال جيوز أن يطلق وال يليق أن يقال إاّل يف حّقه، ومن جعله  اللفظ  وهبذا فإن هذا 

لغريه فقد سقط يف الرشك والقول بتعدد اآلهلة، وهبذا يفسد حاله يف األوىل واآلخرة.
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ب والربوبّية:))) مفهوم الرَّ

لقد أنكر نبي اهلل يوسف  عىل أولئك الذين اخّتذوا أربابًا متفرقني وغفلوا 
 عن اهلل الرب الواحد الصمد )القهار( قال -تعاىل- عىل لسانه:  ﴿ڦڦڦ
أهل  يدعو  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وأمر   .]39 ]يوسف:  ڦڄڄڄڄڃ﴾ 

قال   ، اهلل  دون  من  أربابًا  ألنفسهم  يتخذوا  وأاّل  الواحد،  اإلله  إىل  الكتاب 
ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ : ىل  تعا
ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ
إذ  القرآن الكريم عليهم ذلك؛  ]آل عمران: 64[، ونتيجة توّليهم أنكر  ڈژ﴾ 

 اخّتذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل ، قال سبحانه: ﴿ۇۆ
ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئ﴾ ]التوبة: )3[.)2)

يَك له، وهو َربُّ  يِع اخَلْلِق ال رَشِ ُبوبِيَُّة عىل مَجِ بُّ ُهَو اهللُ ، وهو َربُّ كلِّ يشٍء َأي مالُِكه، له الرُّ )))  الرَّ
ِر  وامُلَدبِّ يِِّد  والسَّ امَلالِِك  عىل  اللَُّغة  يف  ُيْطَلُق  بُّ  والرَّ منصور:  َأبو  قال  واألَْماَلِك،  امُللوِك  وَمالِك  األَْرَباِب 
ِه ُأِضيَف فِقيَل َربُّ َكَذا،  ِم وبالَّالِم الَ ُيْطَلُق لَِغرْيِ اهللِ  إاِلّ باإِلضاَفِة َأي إِذا ُأْطِلَق عىل َغرْيِ وامُلَريبِّ وامُلَتمِّ

بُّ لَِغرْيِ اهلل وقد َقاُلوه يف اجلَاِهِليَِّة لِْلَمِلِك. انظر:  ويقاُل الرَّ
- الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتىض احلسيني )تويف: 1205ه(. تاج العروس من جواهر 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  الكويت:  وآخرون،  فراج  أحد  الستار  عبد  حتقيق:  القاموس، 

واآلداب، ط2، 2004م، ج2، ص459.
)2)  عن َعِديِّ بن َحاتٍِم قال: "َأَتْيُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويف ُعنُِقي َصِليٌب من َذَهٍب، فقال: يا َعِديُّ اْطَرْح َعنَْك هذا 
 ]3( ]التوبة:  ﴿ۇۆۆۈۈٴۇۋ﴾  َبَراَءٌة  ُسوَرِة  يف  َيْقَرُأ  َوَسِمْعُتُه  اْلَوَثَن، 
ُموا عليهم شيئًا  اْسَتَحلُّوُه، وإذا َحرَّ َأَحلُّوا هلم شيئًا  إذا  َكاُنوا  َوَلِكنَُّهْم  َيْعُبُدوهَنُْم،  َيُكوُنوا  ُْم مل  إهِنَّ َأَما  قال: 
اَلِم بن َحْرٍب، َوُغَطْيُف بن  ُموُه" قال أبو ِعيَسى: هذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َنْعِرُفُه إال من حديث عبد السَّ َحرَّ

َأْعنَيَ ليس بَِمْعُروٍف يف احلديث. انظر: 
- الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة )تويف: 279ه(. اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، حتقيق: 
شعيب األرنؤوط وآخرون، دمشق: دار الرسالة العاملية، 2009م، ط)، أبواب: تفسري القرآن، باب: 

ومن سورة املؤمنون، ج5، حديث رقم )3352(، ص327.
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فام هو مفهوم الربوبية وماهيته كام حدده القرآن الكريم؟

موسى  بني  دار  الذي  احلوار  هذا  املجيد  القرآن  يف  الربوبيَّة  مفهوم  يوضح  مما 
﴿ڤڦڦڦڦڄڄڄ تعاىل:  قال  وفرعون،     وهارون 
ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ

ڳڳڳڱڱڱ﴾ ]الشعراء: 23-28[، هذا احلوار يكشف ماهية الربوبيَّة. 

فسؤال: وما رب العاملني؟ اجلواب عنه جاء بتوضيح ماهيَّة العاملني التي خلقها 
اهلل، وهي الساموات واألرض؛ أي: عامل الساموات وعامل األرض وعوامل أخرى بني 

﴿ڌڎ  املالئكة.  وعامل  اجلن  عامل  من  به  َنا  َأْخرَبَ ما  إال  نعلمها  ال  واألرض  السامء 
ڎڈڈ﴾ ]الشعراء: 26[ أي رب هذا العامل يف احلارض بام فيه أنتم، ورب املايض 
من العامل بام فيه آباؤكم األولني، وهو ﴿گگگ﴾ ]الشعراء:  28[ أي: رب هذه 

احلركة الكونيَّة يف حارضها وماضيها ومستقبلها، فهو املاسك بأسباهبا وعللها. 

٤- مفهوم الرمحة: 
القرآن  يف  جدًا  مهّمة  حلقة  مفاهيم،  من  به  يرتبط  وما  الرحة  مفهوم  ل  يشكِّ

الكريم، فقد افتتحت به مجيع السور إال سورة التوبة.

الّرّقة  معنيني:  عىل  منطوية  وهي  امْلَْرُحوِم،  إىل  اإلحسان  تقتيض  رّقة  ْحَُة  والرَّ
ِحيِم  واإلحسان، فرّكز -تعاىل- يف طبائع الناس الّرّقة، وتفّرد باإلحسان، كام أّن لفظ الرَّ
معنامها  فتناسب  تعاىل،  هلل  املوجود  املعنى  من  الناس  يف  املوجود  فمعناه  الّرحة،  من 
ْحَُن إاّل عىل اهلل  ِحيُم، نحو: ندمان ونديم، وال يطلق الرَّ ْحَُن والرَّ تناسب لفظيهام. والرَّ
ِحيُم  -تعاىل- من حيث إّن معناه ال يصّح إاّل له، إذ هو الذي وسع كّل يشء َرْحًَة، والرَّ
يستعمل يف غريه وهو الذي كثرت رحته، قال تعاىل: ﴿ٺٺٺٺ﴾ ]البقرة: 82)[، 

﴿ھھےےۓۓڭڭڭ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبّي  صفة  يف   وقال 
تعاىل:  اهلل  إّن  وقيل:   ،](28 ]التوبة:  ڭۇۇۆۆۈ﴾ 

هو رحن الّدنيا، ورحيم اآلخرة، وذلك أّن إحسانه يف الّدنيا يعمُّ املؤمنني والكافرين، 
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﴿ٿٹٹٹٹڤ قال:  هذا  وعىل  باملؤمنني،  خيتّص  اآلخرة   ويف 
اآلخرة  ويف  والكافرين،  للمؤمنني  ة  عامَّ الّدنيا  يف  ا  أهنَّ تنبيهًا   ،](56 ]األعراف:  ڤڤ﴾ 

خمتّصة باملؤمنني.)))

وهناك فرق بني الرمحن والرحيم، فـ "الرحن" يدل عىل سعة رحة اهلل، و"الرحيم" 
يدل عىل إيصاهلا خللقه.)2)

 كام أنَّه سبحانه كتب هذا الصفة )الرمحة( عىل نفسه وقال سبحانه: ﴿ڄڄڃڃ
ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ
 ژڑڑکککک﴾ ]األنعام: 2)[. وقال تعاىل: ﴿ٿٿٿ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ

﴾ ]األنعام: 54[.  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

والذي يقابل مفهوم الرحة يف القرآن املجيد ُهَو مفهوم اهلالك والعذاب والرض، 
قال تعاىل: ﴿ڌڎڎڈڈژژڑڑککک﴾ ]اإلنسان: )3[. قال تعاىل: 
﴿ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾ ]امللك: 28[، 

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

عدنان  صفوان  حتقيق:  القرآن،  ألفاظ  مفردات  425ه(.  )تويف:  حممد  بن  احلسني  األصفهاين،  الراغب    (((
داودي، دمشق: دار القلم، ط4، 2009م، ص336 حرف الراء بترصف.

قّدمه وعادة  الزجاج وغريه، فكيف  بالنقل عن  الرحيم،  بالرحة من  الوصف  أبلغ يف  الرحن  قيل:  فإن    (2(
بمعنى واحد،  إهنام  قال اجلوهري وغريه:  قلنا:  إىل األعىل؟  األدنى  الرتقي من  املدح  العرب يف صفات 
خاص  اسم  -تعاىل-  اهلل  ألنَّ  قدمه  إنام  األول  القول  وعىل  السؤال،  يرد  ال  هذا  فعىل  وندمان،  كنديم 
بالباري، ال ُيسّمى به غريه، ال مفردًا وال مضافًا فقّدمه، والرحيم يوصف به غريه مفردًا ومضافًا فأّخره، 

والرحن ُيوصف به غريه مضافًا وال يوصف به مفردًا إىل اهلل –تعاىل- فوسطه. انظر: 
- احلنفي الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر )تويف: 666ه(. أنموذج جليل 
يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، حتقيق: د. عبد الرحن بن إبراهيم املطرودي، الرياض: دار 

عامل الكتب، ط)، )1413ه/1991م(، ص2.
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 وسبيل الرحة وطريقها يف الدنيا واآلخرة هو القرآن الكريم، قال تعاىل: ﴿ۆ
أنزل    فاهلل   ،]204 ]األعراف:  ۈٴۇۋۋۅۅ﴾  ۆۈ 
شفاء  ُهَو  ما  وفيه  للمسلمني،  وبرشى  وهدى  تبيانًا  ملسو هيلع هللا ىلص  د  حُمَمَّ عىل  املجيد  القرآن 

 ورحة للمؤمنني، قال تعاىل: ﴿ڦڦڦڄڄڄڄڃڃ
 ڃ﴾ ]النحل: 89[، وقال سبحانه﴿ۀۀہہہہھھھھے

ےۓۓڭ﴾ ]اإلرساء: 82[. 

٥- مفهوم املالك:
من  به  حييط  ما  بني  من  فقط  مرات  ثالث  الكريم  القرآن  يف  مالك)))  لفظ  ورد 
ألفاظ، وُسمي امللُك ملكًا ملا يملك ما بحوزته من اجلاه واملال والسلطان، ومالك صفة 
من صفات العظمة، والكربياء، والتدبري. واهلل -سبحانه- هو الذي له الترصف املطلق 

يف اخللق، واألمر، واجلزاء، ومالك يوم الدين؛ أي ال يملك أحد يف ذلك اليوم غريه.

)))  الـَمِلُك: هو املترّصف باألمر والنّهي يف اجلمهور، وذلك خيتصُّ بسياسة الناطقني، وهلذا يقال: َمِلُك الناِس، 
وذلك  الدين،  يوم  يف  امللك  فتقديره:   ]4 ]الفاحتة:   ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ وقوله:﴿ األشياِء،  َمِلك  يقال:  وال 
لقوله: ﴿ېئىئىئىئیییی﴾ ]غافر: 6)[. والـِمْلُك رضبان: ِمْلك هو التملك والّتويّل، وِمْلك هو 
القّوة عىل ذلك، توىّل أو مل يتوّل. فمن األّول قوله: ﴿ۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾ ]النمل: 34[، ومن الثاين 
امللك  فإنَّ معنى  واملِْلَك عاّمًا،  النّبّوة خمصوصة  20[ فجعل  ]املائدة:  قوله: ﴿ڱںںڻڻڻ﴾ 
ها هنا هو القّوة التي هبا يرتّشح للسياسة، ال أنَّه جعلهم كّلهم متوّلني لألمر، فذلك مناف للحكمة، كام 
ا يف نفسه وذلك  قيل: ال خري يف كثرة الّرؤساء. قال بعضهم: الـِمِلك اسم لكّل من يملك السياسة، إمَّ
ا يف غريه سواء توىّل ذلك أو مل يتوّل عىل ما تقّدم، وقوله:  بالّتمكني من زمام قواه ورصفها عن هواها، وإمَّ
قال: فلذلك  هلل،  الّدائم  احلّق  والـُمْلُك:   .]54 ]النساء:  ڄڄڃڃڃڃچچچ﴾  ﴿ 

ڎڈڈژژڑڑککککگٺ﴾ ]آل عمران:  26[  ﴾ ]التغابن: 1[، وقال: ﴿  ﴿ڀڀڀڀٺ

فالـُمْلك ضبط اليشء املترّصف فيه باحلكم، والـِمْلُك كاجلنس للُمْلِك، فكّل ُمْلك ِمْلك، وليس كّل ِمْلك 
ڀڀڀڀٺٺٺٺٿ ڎڈڈژژڑڑک﴾ ]آل عمران: 26[،﴿  ُمْلكًا. قال: ﴿

﴿ٱٻٻٻٻپپ﴾   ،]31 ]يونس:   ﴿ۅۅۉۉ﴾   وقال:   ،]3 ]الفرقان:  ٿٿٿٹ﴾ 

َمَلَك  مصدر  وهو  -تعاىل-،  اهلل  بملك  خمتّص  والـَمَلُكوُت:  اآليات.  من  غريها  ويف   ]188 ]األعراف: 

،]75 ]األنعام:  ٿٿٿٿٹٹ﴾  التاء. نحو: رحوت ورهبوت، قال: ﴿ فيه   أدخلت 
التي  وبقاعه  الـِمْلك  سلطان  والـَمْمَلكة:  ]األعراف:185[  ھھھھےے﴾  وقال:﴿
يتمّلكها، والـَمْمُلوُك خيتصُّ يف الّتعارف بالرقيق من األمالك، قال ﴿ڦڄ﴾ ]النحل: 75[ وقد يقال: =
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﴿ڎڈڈژژڑڑککککگگ تعاىل:   قال 
ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ
﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ

كداود  هبم،  خاّصًا  ملكًا  أنبيائه  بعض    اهلل  آتى  ولقد   ،]27-26 عمران:  ]آل 

إاّل  ُهَو  ما  وغريهم  هلؤالء    اهلل  آتاه  وما  السالم،  نبينا  وعىل  عليهام  وسليامن، 
ملكه  ا  أمَّ واملكان،  الزمان  يف  منحرص  وغريهم  هؤالء  فملك   ، ملكه  من  جزء 
 -تعاىل- فهو منّزه عن الزمان واملكان. قال تعاىل:  ﴿ڤڤڤڦڦ

ڦڦڄڄ﴾ ]املائدة: 8)[ وغريها من اآليات التي تسري يف هذا السياق.
فإنَّ  احلمد  تستحق  اهلل  نعم  كل  كانت  وإذا  الدين.  يوم  مالك  هو    واهلل 
يوم  يوجد  مل  لو  ألنَّه  الكبري.  احلمد  تستحق  واآلخرة  للدنيا  ملكه  وهي  "مالك" 
الذي  ولكان  فعل،  ما  عىل  جيازى  أن  دون  رشورًا،  الدنيا  مأل  الذي  لنجا  للحساب، 
ة كثرية إرضاء هلل قد شقي يف احلياة  التزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع دنيويَّ
الدنيا. ولكن ألنَّ اهلل  هو املالك للدنيا ولَيْوِم الدين، فقد أعطى االتزان للوجود 

=فالن جواد بمملوكه. أي: بام يتمّلكه، والـِمْلَكة ختتصُّ بِمْلك العبيد، ويقال: فالن حسن امللكة. أي: 
 ،]58 ]النور:  فقال: ﴿ےۓۓڭ﴾  باليمني،  القرآن  العبيد يف  إىل مماليكه، وخّص ملك  الّصنع 
والـِمْلَكِة  بالـُمُلوَكِة  مقّر  ومملوك   ]31 ]النور:  ﴿ۋۋۅۅ﴾   ،]3 ]النساء:  ﴿ڳڱڱڱ﴾  وقوله: 
والـِمْلِك، وِماَلُك األمِر: ما يعتمد عليه منه. وقيل: القلب مالك اجلسد، والـِماَلُك: الّتزويج، وأملكوه: 
وَمِلُك  َمِلكًا.  يكون  أن  العروس  كاد  قيل:  النظر  وهبذا  سياستها،  يف  عليها  بَِمِلٍك  الّزوج  شّبه  زّوجوه، 
قال  غريي.  وِمْلٌك  َمْلٌك  هذا  يف  ألحد  ما  ويقال:  بامللك،  تشبيها  سائره  ويّتبعه  يتقّدم  ما  والشاء  اإلبل 
تعاىل:  ﴿ىئىئىئی﴾ ]طه:  87[، وقرئ بكس امليم، وَمَلْكُت العجنَي: شددت عجنه، وحائط ليس 
وقال  زائدة.  فيه  امليم  املالئكة، وجعل  لفظ  من  فالنحويون جعلوه  الـَمَلُك  ا  وأمَّ أي: متاسك  ِماَلٌك.  له 
بالفتح،  َمَلك  له:  يقال  الّسياسات  الـِملك، قال: واملتويّل من املالئكة شيئًا من  بعض املحّققني: هو من 
ومن البرش يقال له: َمِلك بالكس، فكّل َمَلٍك مالئكة وليس كّل مالئكة ملكًا، بل امللك هو املشار إليه 
ەئوئوئ﴾ ]الذاريات: 4[، ﴿ڻ﴾ ]النازعات: 1[ ونحو ذلك،  بقوله: ﴿ےےۓ﴾ ]النازعات: 5[، ﴿

ییی ﴿ ،]102 ]البقرة:  ٿٿٹ﴾  ﴿ ،]17 ]احلاقة:  املوت، قال:﴿ڎڎڈڈ﴾  َمَلك   ومنه: 
  یجئحئمئ﴾ ]السجدة: 11[، انظر: 

- الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص774.
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كّله؛ إذ إنَّ هذه امللكية ليوم الدين هي التي حت الضعيف، واملظلوم، وأبقت احلق يف 
كون اهلل، إنَّ الذي منع الدنيا أن تتحول إىل غابة يفتك فيها القوي بالضعيف، والظامل 
باملظلوم هو أنَّ هناك آخرة، وحسابًا، وأنَّ اهلل -سبحانه- هو الذي سيحاسب خلقه، 

وهذا من عدل اهلل يف الدنيا واآلخرة.)))

٦- مفهوم يوم الدين:
سورة  يف  فقط  الكريم  القرآن  يف  واحدة  مرة  إال  الدين  يوم  مالك  مجلة  تأت  مل 
ُهَو املقصود بيوم الدين؟ أجابت  ا مجلة يوم الدين فوردت )3)( مرة، فام  أمَّ الفاحتة، 

 سورة االنفطار عىل هذا التساؤل، قال تعاىل: ﴿گگڳڳڳڳڱڱڱڱ
ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں

عن  اهلل  وريض  اجلزاء،  حسن  املعارج  سورة  وبّينت   ،](9-(5 ]االنفطار:  ڭڭڭ﴾ 
 أولئك املصدقني بيوم الدين، قال تعاىل: ﴿چچچڇڇڇڇڍڍڌ
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ
ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ
ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ
ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ
ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى

ېئىئىئىئی﴾  ]املعارج:  9)-35[.
 وكان دعاء إبراهيم أن يغفر له اهلل خطيئته يوم الدين، قال تعاىل:  ﴿ۈئېئېئ
ېئىئىئىئییییجئحئمئ﴾  ]الشعراء:  )8-82[، وأول من حلقته 
]ص: 78[. إبليس، قال تعاىل: ﴿ییجئحئمئىئيئ﴾  ُهَو  اليوم   اللعنة إىل هذا 
 والويل كل الويل لكل من كذب هبذا اليوم، قال تعاىل: ﴿ٺٺٺٿٿٿٿ
ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ

)))  الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج)، ص68.
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﴿ٺٺٿٿٿٿ تعاىل:  وقال   ،](4-(0 ]الذاريات:   ڃڃچ﴾ 

 ﴾ ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ
بتكذيبهم  سيعرتفون  الدنيا،  يف  اليوم  هبذا  املكذبني  هؤالء  أنَّ  مع   ،](3-(0 ]املطففني: 

﴿جتحتختمتىتيتجثمث تعاىل:  قال  اليوم،  هذا  يفاجئهم  حني  اآلخرة   يف 
مض خض حض جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث  ىث
ٻ ٱ حق يف ىف مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مط  حط
بيوم  املكذبني  هؤالء  ُنُزل  الواقعة  سورة  وبّينت   .]48-39 ]املدثر:  ٻٻٻ﴾ 

﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇۋ تعاىل:  قال  العذاب  من  ينتظرهم  وما   الدين 
ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ
ٱ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ
ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ

ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾ ]الواقعة: )56-4[.

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

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

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

ياَمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن أو بِْضٌع  عن أيب ُهَرْيَرَة  قال: قال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "اإْلِ
َوِستُّوَن ُشْعَبًة َفَأْفَضُلَها َقْوُل اَل إَِلَه إال اهلل، َوَأْدَناَها إَِماَطُة اأْلََذى عن الطَِّريِق، َواحْلََياُء 

ياَمِن."))) ُشْعَبٌة من اإْلِ

َوَأْدَناَها  َوَأْفَضِلَها  ياَمِن  اإلِْ ُشَعِب  َعَدِد  َبَياِن  باب:  اإليامن،  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  مسلم. صحيح    (((
ص48.  ،)35( رقم  حديث  ياَمِن،  اإْلِ من  َوَكْونِِه  احْلََياِء  َوَفِضيَلِة 
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إال  ينتهي  اهلل" وال  إال اهلل حممد رسول  إله  بـ"ال  يبدأ  العبادة مفهوم شامل،  إنَّ 
وهواًء  ومياهًا  أطعمًة  البيئة  وتطهري  الشوارع،  وتنظيف  الطريق،  عن  األذى  بإماطة 
وزرعًا ورضعًا، فليت املسلمني ينتبهون ويلتفتون إىل هذه األمور، وينظرون إليها عىل 
" جزء ال ينفصل  ا أمور تندرج يف "مفهوم العبادة"!! ويعلمون أنَّ "احلسَّ احلضاريَّ أهنَّ

 ." عن "احلسِّ اإليامينِّ

الفرائض  هي  التي  األمة  بفرائض  املسلمون  هيتم  أن  جيب  املنطلق  هذا  ومن 
ة أطباء  ة إال هبا؛ نحو أن يكون يف األمَّ الكفائيَّة يف اإلسالم، وهي ما ال يقوم بناء األمَّ
وممرضون ومهندسون وصيادلة وعلامء يف سائر فنون احلياة، ومتخصصون يف الكهرباء 
وامليكانيكا واحلدادة والنجارة وقيادة السيارات والطائرات وإتقان الصناعات النافعة 
الزراعيون،  واملهندسون  األرض،  زراعة  عىل  القادرون  والفالحون  اختالفها،  عىل 
اجلسور  يبنون  الذين  واملهندسون  الزراعيَّة،  اآلفات  مقاومة  عىل  القادرون  والعلامء 
ة  ة؛ ولذلك فعىل األمَّ والقناطر ويعبِّدون الطرق، فهذه األمور كلها ُتعدُّ من فروض األمَّ
الكفاءات واملهارات، فإذا خلت أقطارها من هؤالء فإنَّ  أبنائها كل هذه  أن توفِّر من 
ا مل توفِّر القادرين عىل سدِّ هذه  ة تكون مسؤولة وآثمة كلها أمام اهلل -تعاىل-؛ ألهنَّ األمَّ
ا مل تبِن املساجد التي ُترفع هلل وُيذكر فيها اسمه، واملدارس التي يتعلم  الثغور، كام لو أهنَّ

الناس فيها -باسم رهبم- القراءة والكتابة واحلساب وسائر العلوم والفنون النافعة.

وانطالقًا من هذا املفهوم الشامل للعبادة أيضًا نصَّ كثري من فقهائنا عىل وجوب 
والبنَّاؤون  واملهندسون  واألطباء  املستشفيات  فيها  تتوافر  ال  التي  البلد  من  اهلجرة 
للخطر.  فيها  اإلنسان  ض  ويتعرَّ العمران،  رشوط  فيها  تتوافر  ال  ا  ألهنَّ والقضاة؛ 
ساكنوها  ُيعدُّ  فيها  يعيشون  للذين  احلياة  رضوريات  توفري  يف  تقرصِّ  التي  والبلدان 
مسؤولني مسؤوليَّة تضامنيَّة أمام اهلل حتى يوفروا هذه االحتياجات، ومن املؤسف أنَّ 
اهتا- عىل أقطار أخرى  كثريًا من بلدان املسلمني تعتمد -يف غذائها وكسائها ورضوريَّ
الوعي  ُوجد  لو  فقط  إلخ،   … ة  البرشيَّ والطاقات  واألموال  واملياه  األرض  وفرة  مع 
املرشوعات  هذه  إلنجاز  الشعوب  تلك  لدى  واإلرادة  الالزم،  والتضامن  الكايف، 
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"رضوريَّات  إىل  االحتياجات  هذه  تقسيم  يف  فقهاؤنا  قاله  ما  أمجل  وما  ة.  الرضوريَّ
مسؤوليَّة  فإنَّ  الرضوريَّات،  من  بواحد  احلاجة  تعلَّقت  فإذا  وحتسينيَّات"،  وحاجيَّات 
الفضائيات  ليت  كبريًا.  يكون  التفريط  عن  واإلثم  مضاعفة،  مسؤوليَّة  تكون  ة  األمَّ
ه  -التي تشغل الناس بالفنون اهلابطة، والدعوة إىل اخلرافة، والرتويج للشعوذة- توجِّ
ة« والدعوة إىل إحيائها، والرتويج هلا،  عنايتها -أو شيئًا منها- للتوعية بـ»فروض األمَّ

واحلضِّ عىل القيام هبا!!

يف  الرياضيَّة«  »االنتصارات  أنَّ  وجيزة-  فرتة  -يف  األرض  شعوب  ُأقنعت  لقد 
وُترفرف عىل صانعيها  الطبول،  هلا  ُتَدقُّ  القوميَّة"،  "االنتصارات  بمثابة  املالعب هي 
البنود، فامذا لو علَّمنا الناس أنَّ االنتصار عىل مرض من األمراض، أو حتقيق الكفاية 
حيققون  َمْن  منا  وكرَّ  ، قوميٌّ انتصار  القطن-  أو  القمح  -مثل  ة  رضوريَّ سلعة  يف 
ذلك  يدفع  أال  البارزين،  لالعبني  تكريمنا  مثل  تكرياًم  املجاالت  هذه  يف  إنجازات 
به من  ما هي جديرة  والعناية هبا؟ وإعطائها  الفرائض  إىل هذه  االلتفات  إىل  اآلالف 
االهتامم؟!! لعلَّ اإلعالم والتعليم يصنعان شيئًا يف هذا املجال قبل أن نتحول -رغم 
كراماتنا  نحفظ  وبذلك  العامليِّني،  لني  املتسوِّ من  شعوب  إىل  كّلها-  وإمكاناتنا  ثرواتنا 

وماء وجوهنا، ليت… ليت!! 

٨- مفهوم االستعانة:
"االستعانة: طلب املعونة، وهي إزالة العجز واملساعدة عىل إمتام العمل الذي يعجز 
املستعني عن االستقالل به بنفسه."))) واإلعانة تتحقق بالقوة يف املستعان به؛ سواء أكانت 
﴿ییجئحئ القرنني:  ذي  لسان  عىل   - -تعاىل  اهلل  قال  ة؛  معنويَّ أو  ة   ماديَّ
مجاعة  أو  فرد  من  تصدر  أن  يمكن  اإلعانة  هذه  أنَّ  كام   ،]95 ]الكهف:  مئىئيئ﴾ 

ڤ ڤ ڤ ٹ  من الناس ومنه قول املرشكني -تكذيبًا منهم- للرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ٹ

)))  رضا، حممد رشيد. تفسري القرآن احلكيم »تفسري املنار«، القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 990)م، 
ج)، ص58.
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أمرنا  وقد   ،]4 ]الفرقان:    ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
اهلل  أن نستعني بالصرب والصالة، إشارة إىل ما فيهام من القوة التي تنعكس عىل 
﴿ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾  سبحانه:  قال  املستعني، 

 مع الصرب، قال سبحانه: ﴿ہ باهلل   ]البقرة: 45[، وأمر موسى قومه باالستعانة 

ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ
أبناؤه  أساء  عندما  يعقوب  قول  وكان   ،](28 ]األعراف:   ﴾ ۈ ۆ ۆ
 ألخيهم يوسف:  ﴿ژژڑڑکککک﴾ ]يوسف: 8)[، وخاطب اهلل
 -تعاىل- املؤمنني بقوله:   ﴿ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ ىئ﴾

مرًة  إال  الكريم  القرآن  يف  يرد  مل  -نستعني-  الصيغة  هبذه  اللفظ  وهذا   ،](53 ]البقرة: 

يف  إاّل  تكون  ال    باهلل  واالستعانة  العون  أنَّ  كام  الفاحتة،  سورة  يف  وهي  واحدة 
  ا اآلثمون املعتدون فال عون هلم من اهلل، وهذا ما أوصانا اهلل الرب والتقوى، أمَّ

به، قال سبحانه: ﴿ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ﴾ ]املائدة: 2[. 

فائدة التقديم والتأخري يف ﴿  ٿ ٿ ٿ ٿ﴾

تقديم ﴿  ٿ﴾ هنا يفيد احلرص والقرص، ألنَّ تقديم ما حقه التأخري يفيد احلرص، 
فهو يف قوة: ال نعبد إال إياك، وال نستعني إال بك فال عبادة إال له، وال استعانة إال به. 
العبادة  وأيضًا يف اآلية الكريمة تقديم ﴿  ٿ ٿ﴾ عىل ﴿  ٿ ٿ﴾، ألنَّ 

هي املقصودة، واالستعانة وسيلة للوصول إليها لذا كان تقديم األهم عىل املهم.

٩- مفهوم اهلداية:
اهلداية لغة: الداللة بلطف عىل ما يوصل إىل املطلوب.))) 

"وهداية اهلل -تعاىل- لإلنسان عىل أربعة أوجه: 
واملعارف  والفطنة  العقل  من  مكّلف  كّل  بجنسها  عّم  التي  اهلداية  األّول: 

ة كام قال: ﴿ىتيتجثمثىثيثحجمججح﴾ ]طه: 50[. الرّضوريَّ

)))  رضا، تفسري القرآن احلكيم »تفسري املنار«، مرجع سابق، ج)، ص62.
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الثاين: اهلداية التي جعل للناس بدعائه إّياهم عىل ألسنة األنبياء، وإنزال القرآن ونحو 
ذلك، وهو املقصود بقوله -تعاىل-: ﴿ٱٻٻٻ﴾ ]األنبياء: 73[.

 الثالث: الّتوفيق الذي خيتّص به من اهتدى، وهو املعنّي بقوله -تعاىل-:  ﴿ۇئۆئ
 ۆئۈئ﴾ ]حممد: 7)[، وقوله:  ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾  ]التغابن: ))[، وقوله:  ﴿ٹٹ
﴿ڻڻ وقوله:   ،]9 ]يونس:   ڤڤڤڤڦڦڦ﴾ 
 ،]76 ]مريم:  ﴿ىئییییجئ﴾   ،]69 ]العنكبوت:  ڻڻۀۀ﴾ 
﴿ڻڻڻڻ﴾ ]البقرة: 3)2[، ﴿ھھھےےۓۓ﴾ ]البقرة: 3)2[. 

 الّرابع: اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنّة، املعنّي بقوله:  ﴿ھھھ﴾]حممد: 5[، 
﴿وئۇئۇئۆئۆئ﴾ قوله:  إىل   ]43 ]األعراف:  ﴿ۉېېېېى﴾ 
له  له األوىل ال حتصل  فإْن من مل حتصل  اهلدايات األربع مرتّتبة،  ]األعراف: 43[. وهذه 

الّثانية بل ال يصّح تكليفه، ومن مل حتصل له الّثانية ال حتصل له الّثالثة والّرابعة، ومن 
حصل له الّرابع فقد حصل له الثالث التي قبلها، ومن حصل له الثالث فقد حصل له 
اللذان قبله. ثّم ينعكس، فقد حتصل األوىل وال حيصل له الثاين وال حيصل الثالث.")))

احلرية واملخرج:)٢)

النفسيَّة  ضغوطها  بني  ونميس  نصبح  جسام  أحداث  تنا  بأمَّ حتيط  حيث  "واليوم 
واحلياتيَّة ويتلفت كل منّا يمنة ويسة ، يسأل عن أسباب ما حيدث ، فال يكاد خيرج بجواب .

   مع أن اجلواب الشايف يف كتاب اهلل، قال تعاىل: ﴿ڀڀڀڀٺٺ
ٺٺٿ﴾ ]البقرة: 38[، وقال تعاىل: ﴿ائەئەئوئوئۇئۇئ﴾ ]طه:  123[، 

 وقال تعاىل:   ﴿ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇ
  ]65 ] األنعام :  ې﴾  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

)))  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص832.
)2)  العلواين، طه جابر. »احلرية واملخرج«، جريدة األهرام، السنة 32)، العدد 44072، 2007/8/6م.



73 سورة الفاحتة

برعب  شعر  عليه  قرئت  أو  اآلية  هذه  قرأ  إذا  كان  الكريم ،  للقرآن  األول  واملتلقي 
َفِلَم وكيف يلبس اهلل الناس  شديد ، وبادر يقول بلهفة املستغيث : "أعوذ بوجهك"))) 

شيعًا؟ إنَّه يلبسهم شيعًا عندما حيدث اآليت :  

بام  فينشغلون  فتنقطع صالهتم بمصدر هدايتهم ،  أن يطول عليهم األمد ،  أوالً : 
عداه ، ويتجاوزونه ويغفلون عنه . 

ثانياً : عند ذلك تقسو القلوب ، النفصاهلا عن مصدر النور واإلشعاع واهلداية . 

فيهم عوامل  تظهر  اهلداية  ملصدر  التناس  أو  النسيان  حيدث  لذلك  نتيجة  ثالثاً : 
 العداوة والبغضاء ، وتنافر القلوب، قال -تعاىل -:  ﴿ٱٻٻٻٻ
ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ

األلفة  معني  إىل  عودهتم  بعد  إال  عنهم  ذلك  يرفع  ولن   ،](4 ]املائدة:  ٿٿٿ..﴾ 

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

مفاهيمها ،  اضطربت  قيمها  ومنبع  هدايتها  مصدر  عن  ة  األمَّ بعدت  إذا  رابعاً : 
وتضاربت أفكارها ومذاهبها ومقاالهتا ، فتستبد هبا عوامل االختالف ، حتى تعود إىل 

منبع املفاهيم الصحيحة واملعاين السليمة . 

النظر عن  بقطع  فتن ومآس  ما نشاهده من  تلك بعض األسباب احلقيقية وراء 
حتليالت املحللني وتفسريات املؤولني وحتريفات الغالني واملفرطني . 

ھ ہہھھھ ہ اآلَْيُة ﴿ َنَزَلْت هذه  "مَلَّا  قال:    َجابٍِر  البخاري بسنده عن   )))  أخرج اإلمام 
ۓڭڭڭ﴾ ]األنعام: 65[ قال:  ےےۓ﴾ ]األنعام: 65[ قال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َأُعوُذ بَِوْجِهَك(، قال:﴿
هذا  أو  َأْهَوُن،  هذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  رسول  قال   ]65 ]األنعام:   ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿ بَِوْجِهَك(،  )َأُعوُذ 

." انظر:  َأْيَسُ
ہہہھھھھےے َباب﴿ التفسري،  ِكَتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  البخاري. صحيح   - 

ۓۓڭڭڭ﴾ ]األنعام: 65[، حديث رقم )4628(، ص881.
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جير  مل  إذا  والصحيحة  الثابتة  املفاهيم  يف  التغري  وعمليَّات  السلبيَّة  فالظواهر 
تداعياهتا  أخطر، وتظل  ما هو  إىل  تتحول  ا  فإهنَّ منها عند ظهورها  والتخلُّص  تالفيها 
تفكيكها  إعادة  عن  بعجزه  احلليم  عقل  يشعر  حتى  أشد  هو  ما  إىل  شديد  من  تنتقل 
وحتليلها واقرتاح عالجها ، فال يملك آنذاك إال أن يقول: إهنا قضيَّة معقدة تتضارب 

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

احلرية ،  فتنة  مغادرة  إىل  وعقالءها  ة  األمَّ حلامء  ندعو  لكنَّنا  يأس  دعاة  ولسنا 
ٿٿ  قال تعاىل: ﴿  الراشد، وهو االعتصام بكتاب اهلل  اهلادي   إىل احلل 
ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ
گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ

گگ﴾ ]آل عمران 02) - 03)[.

١٠- مفهوم الرصاط املستقيم:
القرآن )38( مرة، ولفظ رصاطًا )5( مرات، ورصاطك  الرصاط يف  لفظ  جاء 

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

واإلطار الذي تدور فيه مجلة "الرصاط املستقيم" ُهَو الدعوة إىل التمسك بام جاء به 
د  ملسو هيلع هللا ىلص خاتم األنبياء والرسل، وهو دين اإلسالم الذي يدل عليه القرآن الكريم:  ﴿ٱٻ  حُمَمَّ
ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ
ٿٿ سبحانه:﴿  وقال   ،](26-(25 ]األنعام:   ڄڄڄڄڃڃڃڃ﴾ 
 ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ

ڄڄ﴾ ]إبراهيم: )[. 

والثبات  املستقيم،  الرصاط  إىل  اهلداية  اإلنسان  سعادة  عليه  تتوقف  ما  أهم  إنَّ 
 وندعوه  نستهديه  نا  فإنَّ عليها، واالستمرار والدوام يف سلوك سبيلها. ولذلك 

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

من  ليجعل  يقفز  فإنَّه  للحظة،  ولو  نغفل  أو  الرحن،  ذكر  عن  نعشو  أن  وبمجرد  بنا، 
نفسه قرينًا لنا، جيتالنا عن سبيل اهلداية، ويقودنا بعيدًا عن الرصاط السوّي، ليلقي بنا 

يف فيايف االنحراف والضالل والغواية، وصحارى التيه يف األماين. 

ة  إنَّ حاجة اإلنسان إىل اهلداية مثل حاجته إىل احلياة، بل إنَّ احلياة املنحرفة الضالَّ
 موت مبكر. فاهلداية هي احلياة احلقيقّية، قال سبحانه: ﴿ۈۈٴۇۋ
وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
بني  حيول  والذي  الطيبة،  احلقيقيَّة  احلياة  هي  فاهلداية   .]24 ]األنفال:  وئۇئ﴾ 
املرء وقلبه هو القادر أن حيول بني الشيطان وبني الوصول إىل قلوبنا، والتأثري عليها. 
بني  به  نفرق  فرقانًا  لنا  أن هيدينا، وجيعل  القادر عىل  الشيطان هلا. وهو  وتزيني سبيل 

اخلري والرش واحلق والباطل، واهلدى والضالل. 

الذين  للسالكني  احلامية  بذلك  فتحقق  تسلكه  ة  أمَّ رصاط  املستقيم  الرصاط  إنَّ 
هلم  السوّي  الرصاط  فاختذوا  والفرقان،  اإليامنيَّة  واحلياة  باهلداية  عليهم  اهلل  أنعم 

 رصاطًا.  فدعاؤنا ﴿ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
ة وسطًا تستقيم عىل  ة خريِّ ڄڄڄ﴾ ]الفاحتة: 6-7[ َطَلٌب منه -تعاىل- أن هييئ أمَّ
  ندعوه  التي  ة هي  األمَّ املستقيم رصاطًا هلا، هذه  الطريقة، وتتخذ من الرصاط 
رصاط  غري  وهو  رصاطها.  وعىل  منها  وجيعلنا  إليها.  ويضمنا  عدادها  يف  يسلكنا  أن 
قاسية،  قلوهبم  وجعل  ميثاقهم،  بنقضهم  اهلل  لعنهم  من  أمثال  من  عليهم  املغضوب 
وقتلوا  اهلل  بآيات  وكفروا  به،  ذكروا  مما  حظًا  ونسوا  مواضعه،  عن  اهلل  كالم  حيرفون 

أنبياءه... إلخ.

طريق  أريتهم  الذين  الضاّلني  ورصاط  سلوك  جتنبنا  أن  ربنا  يا  نسألك  وكذلك 
املجيد من خصال  القرآن  ما ورد يف  املصيّل سائر  يستحرض  فتنكبوها، ويف هذا  اهلداية 
"املغضوب عليهم والضاّلني" وسبلهم التي سلكوها وذنوهبم التي ارتكبوها، ويستعصم 

باهلل، ويستعيذ به أن يكون منهم، أو أن يسلك سبيلهم، أو يسقط فيام سقطوا فيه.
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١١- مفهوم النعمة:
 قّرَر اهلل -- يف كتابه العزيز أنَّ نعمه ال تعد وال حتىص، فقال جّل جالله:   ﴿پ

پپڀڀڀڀٺٺٺٺ﴾ ]إبراهيم: 34[. 
﴿ٱٻ سبحانه:  قال  باطن؛  هو  ما  ومنها  ظاهر  ُهَو  ما  منها    اهلل   ونَِعُم 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ

ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ﴾ ]لقامن: 20[. 
ما  كل  له  ر  سخَّ الذي  اإلنسان  عىل  منه  نعمة  ُهَو    اهلل  خلقه  ما  كل  إنَّ 
األرض،  يف  استخلفه  الذي  اإلنسان  وبني  خملوقاته  بني  يسّو  مل    فاهلل  خلق، 
كل  عىل  وكّرمه  الكون،  يف  ما  كل  له  وسخر  والتفكري،  العقل،  بنعمة  فضله  بل 

تعاىل:﴿کککگگگگڳڳڳڳ فقال   خملوقاته. 
ڱڱڱڱںںڻ﴾ ]اإلرساء: 70[.

إاّل أنَّ الكثري من الناس يكفرون هبذه النعم وينسون فضل اهلل -تعاىل- عليهم، 
 وقد رضب القرآن لذلك أمثلة متعددة منها: ﴿ڦڦڄڄڄڄڃ
 ڃڃڃچچچچ﴾   ]البقرة: 40[. وقال تعاىل:  ﴿ڌڎڎ
 ڈڈژژڑڑککک﴾ ]البقرة: 22)[. وقال سبحانه:   ﴿ٿ
ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ
ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ﴾ ]النحل: 2))[. 

وكانوا  عليهم  اهلل  أنعم  الذين  هلؤالء  النامذج  من  الكثري  الكريم  القرآن  م  قدَّ كام 
لنعمه من الشاكرين. لعّلنا نقتدي هبم. فمثاًل نبي اهلل سليامن  مل يأخذه الغرور 
بام أنعم اهلل -تعاىل- عليه مما أتاه من امللك واحلكمة والعلم؛ بل دفعه ذلك إىل الشكر 

 هلل -تعاىل- عىل ما أعطاه، قال تعاىل: ﴿ڻڻۀۀہہہہھ
ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ
الشاكرين  احلامدين  والرسل  األنبياء  من  وغريه   ،](9 ]النمل:  ۆۆۈ﴾ 

 . لنعم اهلل
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١٢- تصنيف البرش يف سورة الفاحتة:
ة أحوج ما تكون إىل تصنيف للبرش يقوم عىل أمور وأسباب تقع حتت كسب  البرشيَّ
اإلنسان وقدراته، ألنَّ األمور التي ال تقع حتت قدرات اإلنسان وطاقاته الكسبّية ال يكون 
هلا نتائج ملموسة يف احلياة الدنيا، وال يف الدار اآلخرة، ومن هنا كان ال بّد من ربط سائر 
عمليَّات تصنيف الناس بام يكسبون وبام يستطيعون أن يفعلوا. فاملؤمن يكتسب إيامنه 
اكتسابًا يبدأ بمعرفته لربه، ثم يسلك سبيل اإليامن واليقني بعد تلك املعرفة بوحدانية 
، واتصافه بكل صفات الكامل، وتنزهه عن سائر صفات النقصان. وهو  اهلل 
يف ذلك كله سائر وموظف كسبه البرشّي لطاقاته اإلنسانّية، وآنذاك يكون فعله قاباًل 
آثار،  من  عليه  ترتب  ما  متحماًل  العقاب  أو  بالثواب  اجلزاء  عليه  ويستحق  للتقييم، 
.](2 ]يس:  ﴿ۉۉېېېېىىائائەئ﴾  تعاىل:   قال 
 فالعمل الكسبي عمل قابل للوزن، خالفًا للفعل الرضورّي، قال تعاىل:  ﴿ڤڤ
 ڤڤڦڦڦڦڄڄ﴾ ]األنبياء: 47[، وقال تعاىل:  ﴿ ٱٻٻ
ٻٻپپپپڀڀڀ﴾ ]احلديد: 25[، وقال 
سبحانه:  ﴿ژژڑڑک﴾ ]الرحن: 7[، والفعل الكسبي هو الذي 
يوزن ويقوم ويرتتب عليه اآلثار ويثاب صاحبه أو يعاقب. ولذلك فإنَّ تصنيف البرش 
ة حتيزات، ألنَّه  أيَّ البرش خللوه من  لبني  إىل مؤمن وكافر ومنافق، يعد أفضل تصنيف 
البرش  من  جمموعة  كل  تصنيف  ويتم  كسبت،  بام  نفس  لكل  العميل  الواقع  عىل  يقوم 
البرش، ويرتتب عىل ذلك  إرادة  بحسب كسبها، ال بحسب أي يشء آخر خارج عن 

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

ومن    اهلل  من  موقفهم  حيث  من  الفاحتة  سورة  يف  البرش  يصنف  هنا  من 
حيث نظر اهلل  إليهم إىل ثالثة أصناف: األول: املنعم عليهم. الثاين: املغضوب 

عليهم. الثالث: الضالون. 
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أ- مفهوم الذين أنعم اهلل عليهم:
لتوضيح ذلك نتتبع مفهوم النعمة واإلنعام يف بعض املواضع: 

 بعد ذكر طائفة من األنبياء قال سبحانه:  ﴿ڎڎڈڈژژڑڑکک
ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک

ڻۀۀ﴾    ]مريم:  58[. 

 وقال تعاىل:  ﴿ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ
املنعم  أوائل  فهؤالء هم من  ]النساء: 69[.  ڎڎڈڈژژڑ﴾ 

عليهم.

النَِّعم ِهَي نعمة اإليامن باهلل الواحد األحد، فبموجبها  والنعمة التي تتفرع عنها 
يدرك اإلنسان حكمة اهلل -سبحانه- فيام خلق من النَِّعم.

ومن هنا تصبح األوصاف الواردة يف سورة الفاحتة أوصافًا تثبت أنَّ املؤمنني قد 
بذلوه من جهد، وبفضل من اهلل ونعمة يسَّ هلم  بام  ثم اإليامن واليقني  املعرفة  اكتسبوا 
ذلك، فأهلمهم كلمة اإليامن واليقني، وأنعم عليهم باستيفاء أركانه وبناء أعامهلم عليه، 
وبه صارت أفعاهلم بعيدة عن العبثّية واملصادفة وما إليها فاستحقوا االتصاف بالتقوى. 

ب- مفهوم املغضوب عليهم:
فإّنه  الَغَضَب  "اّتقوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ولذلك  االنتقام،  إرادة  القلب  دم  ثوران  الَغَضُب: 
مجرة توقد يف قلب ابن آدم، أمل تروا إىل انتفاخ أوداجه وحرة عينيه."))) وإذا وصف اهلل 
﴾  ]البقرة: 90[.)2) –تعاىل- به فاملراد به االنتقام دون غريه، قال: ﴿ڍڍڌڌرث

)))  احلديث عن أيب سعيد اخلدري عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "أال وإّن الغضَب مجرٌة يف قلب ابن آدم، أما رأيتم إىل 
حرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن أحّس بيشء من ذلك فليلصق باألرض"، انظر: 

- الرتمذي. اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، مرجع سابق، أبواب: الفتن، َباب: ما َأْخرَبَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحاَبُه 
باَِم هو َكاِئٌن إىل َيْوِم اْلِقَياَمِة، ج4، حديث رقم )2336(، ص260.

)2)  الراغب األصفهاين. مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص)60 حرف الغني.
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جهنم،  ودخول  واملهني،  األليم  العذاب  ُهَو  اآلخرة  يف    اهلل  غضب  إنَّ 
من  عليهم  حيل  وما  النعم  بزوال  مستحقيه  الدنيا  يف  -تعاىل-  اهلل  غضب  يلحق  وقد 
من  املوضع  هذا  يف  إاّل  الصيغة  هبذه  عليهم«  »املغضوب  مفهوم  يذكر  ومل  املصائب. 
سورة الفاحتة، ومفهوم املغضوب عليهم ليس املقصود به اليهود فقط كام يقول بذلك 
أغلب املفسين؛))) وإنَّام يشمل ويعم كل املرشكني باهلل تعاىل، واملنافقني، ومن ليسوا 
 عىل أي دين من املجوس، وأصحاب األديان الوضعية. فاألنواع الثالثة التي غضب اهلل
-سبحانه- عليها من املنافقني واملرشكني والكافرين من أهل الكتاب شملتهم سورة 

الفاحتة -باملغضوب عليهم- هؤالء ليسوا عىل رصاط اهلل يف يشء.

ت- مفهوم الضالني:

الضالل واخلطأ: العدول عن الرصاط املستقيم عن الصواب، سواء كان العدول 
عن ذلك عمدًا أو سهوًا، وسواء كان يسريًا أو كثريًا.)2) 

]7 ]الفاحتة:  ﴿ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ﴾  تعاىل:  وقوله  كثري:  ابن  احلافظ  قال   ((( 
وصفهم  تقدم  ممن  عليهم  أنعمت  الذين  رصاط  املستقيم،  الرصاط  اهدنا  واملعنى:  النعت،  عىل  باجلر 
ونعتهم، وهم أهل اهلداية واالستقامة، غري رصاط املغضوب عليهم وهم الذين علموا احلق وعدلوا عنه، 
وال رصاط الضالني، وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون يف الضاللة ال هيتدون إىل احلق، وأكد الكالم بـ 
)ال( ليدل عىل أنَّ ثم مسلكني فاسدين، ومها: طريقة اليهود، وطريقة النصارى، فجيء بـ )ال( لتأكيد النفي 
وللفرق بني الطريقتني ليجتنب كل واحد منهام، فإنَّ طريقة أهل اإليامن مشتملة عىل العلم باحلق والعمل 
به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، وهلذا كان الغضب لليهود، والضالل للنصارى، لكن 
أخص أوصاف اليهود الغضب كام قال -تعاىل- عنهم:  ﴿ڇڇڇڇ ڍ﴾ ]املائدة: 60[ وأخص أوصاف 
﴿ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ﴾  عنهم:  -تعاىل-  قال  كام  الضالل  النصارى 
]املائدة: 77[، وهبذا وردت األحاديث واآلثار، فقد روي عن عدي بن حاتم أنَّه قال: سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

عن قوله تعاىل: ﴿ڦڦڦ﴾ قال: هم اليهود  ﴿ڄڄ﴾ قال: النصارى. )رواه أحد والرتمذي من 
طرق وله ألفاظ كثرية(. انظر: 

- ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج)، ص40).
حتقيق  األصفهاين،  الراغب  تفسري  425ه(.  )تويف:  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  األصفهاين،  الراغب    (2(
ص66. ج1،  2009م،  ط4،  طنطا،  جامعة   - اآلداب  كلية  القاهرة:  بسيوين،  العزيز  عبد  حممد  ودراسة: 
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 والضاّلون، هم التائهون احلائرون الذين يف قلوهبم مرض، ويف أخالقهم سفه، 
ويف أفعاهلم وترصفاهتم التواء وانحراف وضالل. هم الذين أتاح اهلل هلم االستقرار، 
فنبذوه وآثروا القلق، والتذبذب، فكانوا مذبذبني ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء. قال تعاىل: 
خت﴾  حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ﴿

]األنعام: 0))[. 

﴿ېئېئېئىئىئىئییییجئحئ تعاىل:   وقوله 
يف  ضالل  يف  كانوا  الذين  حسة  يظهر   .]29 ]فصلت:  مئىئيئجبحب﴾ 
قضية  تستقيم  للبرش،  اإلهلي  التصنيف  ذلك  وعىل  احلسة  تنفع  ال  يوم  الدنيا، 

﴿ۇۇ وطاقاته،  اإلنسان  قدرات  فيها  لوحظ  قد  كلها  فالتكاليف   التكليف، 
وقبول  االختيار،  حرية  عىل  قام  فاالستخالف   .]286 ]البقرة:  ۆۆۈۈٴۇ﴾ 
أن  فأبني  واجلبال،  األرض  عىل  ُعرضت  أن  بعد  اإلنسان،  عىل  عرضت  التي  األمانة 
ثم  الدنيا  يف  اجلزاء  قضية  بنيت  ذلك  وعىل  اإلنسان.  وحلها  منها  وأشفقن  حيملنها 
﴿ڈژژڑڑککککگ سبحانه:  قال  اآلخرة،  الدار   يف 

تعاىل:  وقال   ،]97 ]النحل:  گگڳڳڳڳڱڱڱ﴾ 
 .](24 ]طه:  ﴿ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیییی﴾ 

فاملنظومة كّلها قائمة عىل الكسب اإلنساين والفعل االختياري له، ومن َثمَّ فال جرب، 
لذا تنفي هذه السورة مبدأ إجبار وإرغام اإلنسان عىل فعل ما ال يريد. وما أحكمته 
لته وبيَّنته بدايات سورة البقرة من صفات هؤالء، وهذه األصناف  سورة الفاحتة فصَّ
مواقفهم  تعدد  حيث  من  كافَّة  للبرش  الشاملة  اخلارجيَّة  أو  ة،  العامَّ األصناف  هي 
-سبحانه-:  قوله  يف  جاء  فقد  املسلمة  ة  لألمَّ الداخيّل  التصنيف  ا  أمَّ كله.  الدين  من 

ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 

 ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ
عىل  غلب  فإذا   .]32-3( ]فاطر:  ڄڄڄڄڃڃڃڃچ﴾ 
ة بخري، وإذا غلب عليها فريق "الظاملني  ة السابقون باخلريات واملقتصدون فاألمَّ األمَّ
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ألنفسهم" فهي إىل هالك، واهلالك حني يقع القول عىل األّمة به لن خيتص باملفسدين 
فيها، أو الظاملني ألنفسهم -وحدهم- بل يشمل اجلميع وال ينجو منه إال أولئك الذين 
قال  باملعروف.  وأمروا  السوء  عن  وهنوا  املوبقات،  ارتكبوا  وال  السيئات  جيرتحوا  مل 

ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿ۇئ  سبحانه: 
اهلل  -رضوان  جحش  بنت  زينب  املؤمنني  أم  تسأل  وهنا   ،]25 ]األنفال:  یی﴾ 
تعاىل عليها- يا رسول اهلل: أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: "نعم إذا كثر اخلََبث."))) 

أي فلم متنعوه ومل تأخذوا عىل أيدي اخلبيثني واخلبيثات منكم. 

تفسري بعض نجوم سورة الفاحتة من خالل مدخل "اجلمع بني القراءتني":

١- يف هتيئة العقل لفهم سنن الكون لتحقيق مقصد العمران:
ألنَّ الفاحتة هي مقدمة هذا الكتاب اخلاتم املهيمن عىل ما سبقه، وألنَّ اهلل رشع 
أن يرددها املسلم يف كل صالة، فهي مالزمة له، فإنَّ اهلل أمجل فيها الغايات واملقاصد 
ة،  واألمَّ والعمران،  والتزكية،  )التوحيد،  وهي:  املجيد،  كتابه  يف  بثها  التي  العليا 

والدعوة(، ليس فقط أمجلها فيها بل إنَّه جعلها عمود هذه السورة.

]الفاحتة: 2[، فإنَّنا نجد  فحني نتأمل هذه اآلية: ﴿پپپپڀ﴾ 
فيها من اإلشارات ما يمثل رشط حتقيق العمران، وما يمثل أيضًا طريق حتقيق التزكية 
جيب  التي  الرشوط  هذه  هي  ما  ترى  نسأل:  أن  علينا  هذا  ندرك  ولكي  والتوحيد، 

توافرها من أجل حتقيق العمران؟

الكون  قراءة  إىل  الدائمة  القرآنيَّة  الدعوة  تسبق  -التي  الرشوط  هذه  أهم  من 
القراءتني لتحقيق توحيد هلل- تذليل )العقبات  العقل للجمع بني  فيه، داعيًا  والتأمل 
ة( أمام ارتياد العامل واالنطالق خالله والشغف بفهمه، هذا رشط طبيعي يسبق  الفكريَّ
حماولة عمران الكون، حتقيقًا لالستخالف، فال عمران دون فهم للعامل، وتأمل لسننه 

ِة َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج، حديث  ْنبَِياِء، َباب ِقصَّ )))  البخاري. صحيح البخاري، مرجع سابق، ِكَتاب أحاديث األَْ
رقم )3346(، ص639.
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أن تعيق ذلك، ولو  التي من شأهنا  العقبات  تأمل دون تذليل  البدء، وال فهم وال  يف 
عائقًا  تقف  التي  األمور  من  جدًا  كثريًا  هناك  سنجد  التاريخ  تأملنا  أو  نظريًا،  فكرنا 

فكريًا أمام حماولة فهم العامل. 

من هذه األمور التي تعيق االنطالق لفهم العامل: 

فيها  البحث  حماولة  عن  تعسفًا  املناطق  بعض  تنحية  يتم  بحيث  العامل،  تقسيم  أ-   
وفهمها، ولعل أكرب مثال عىل هذا هو الفكر األرسطوطالييس التأميل الذي كان 
فلك  فوق  ملا  العامل  بتقسيم  قضت  مسبقة،  تأمليَّة  أفكار  منظور  من  للعامل  ينظر 
القمر وما حتت فلك القمر، ثم بتنحية فلك ما فوق القمر عن الدراسة باعتباره 
تعثر  يرجع  الباحثني)))  بعض  إنَّ  بل  للدراسة،  كبريًا  عائقًا  كان  وهذا  مقدسًا، 
بعد  الكنيسة هلا  بتبني  التي تقدست  التحكامت األرسطيَّة  الفيزياء إىل هذه  علم 
ذلك، فلم يكن للفيزياء خصوصًا فيزياء احلركة أن تتقدم إال بعد التخلُّص من 
اهتاممه  بعدم  العلم  حركة  كثريًا  أعاق  الفكر  هذا  فإنَّ  أيضًا  هذا،  أرسطو  فلك 
من  االقرتاب  عن  وابتعاده  غالبًا،  وحده  لالستنباط  وخضوعه  الوقائع  بدراسة 
العامل. وُيالحظ بنباهة "حممد إقبال" يف كتابه "جتديد الفكر الديني" أنَّ اإلسالم 
بالطبيعة  احتفى  كتاب  وأنَّه  امت،  التحكُّ هذه  من كل  الطبيعة  حتريره  طريق  عن 
نشأة  يف  جتىل  كام  وفهمه  العامل  لدراسة  أفقًا  فتح  فإنَّه  يستبعدها  أو  يزدرهيا  ومل 

التجريبيَّة يف العامل اإلسالمي.)2)

ب- ومن تلك األفكار التي تقف عائقًا أمام العقل يف دراسته للعامل متهيدًا لعمرانه، 
النظر للظواهر الطبيعيَّة نظرة فيها خوف وتقديس، فهذه النظرة حتول دون حماولة 
يوم موت  الناس  ترديد  النظرة واضحة يف قصة  لعل هذه  العامل وعمرانه،  فهم 
ا كسفت ملوته،  بأهنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، والذي تزامن مع كسوف الشمس،  ابن  إبراهيم 

)))  الفصل األول "النهضة واإلصالح العلمي، رصاع القديم واجلديد يف فكر كوبرنيك." انظر: 
- يفوت، سامل. إبستيمولوجيا العلم احلديث، الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، ط2، 2008م. ص9.

والرتمجة  التأليف  جلنة  القاهرة:  حممود،  عباس  ترمجة:  اإلسالم،  يف  الديني  الفكر  جتديد  حممد.  إقبال،    (2(
ص)2.  968)م،  ط2،  والنرش، 
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اهلل،  آيات  من  والقمر  الشمس  "إنَّ  قائاًل:  ملسو هيلع هللا ىلص  األمني  الصادق  من  اخلرب  وجاء 
ام ال ينخسفان ملوت أحد، وال حلياته.."))) مصدقًا لقول احلق يف سورة الرعد:  وإهنَّ

ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿ 
یییجئحئمئىئيئجب﴾ ]الرعد: 3)[. فام قام به القرآن هنا 
هو رد كل هذه الظواهر من هذا الترشذم الذي يضفي عليها نظرة تقديسية ذاتيَّة، 
برحته  فيها  التحكم  وحده  وله  خلقها  التي  سننه  فهي  الواحد،  اإلله  إرادة  إىل 
وعدله وقدرته، ويف هذا حترير للعقل من تقديس هذه الظواهر التي حوله، حتى 
يستطيع فهمها وقراءهتا ليستطيع حتقيق مهمة االستخالف يف األرض وعمراهنا.

العامل،  فهم  حماولة  أمام  حائاًل  تقف  التي  والتصورات  األفكار  تلك  أهم  ومن  ت- 
النظر للعامل بوصفه خاضعًا لترصف قوى أخرى غري اهلل، كتصور أنَّ اجلن قادر 
يستطيعون  بالشياطني  يستعينون  الذين  السحرة  وأنَّ  الكون،  نظام  قلب  عىل 
بكثرة  أنَّ هذه عقائد كانت سائدة  خرق قوانني اهلل وسننه يف األرض، ال شك 
العقل  تشل  تصورات  وهذه  والسحر.  والكهانة  العرافة  شيوع  مع  اجلاهليَّة  يف 
ته حني ختضعه إلرادات  غائيَّته وخرييَّ بالثقة يف  متامًا  الكون، وتودي  قراءة  عن 
قوى رشيرة، أو تسمح بكون هذه اإلرادات تعارض وخترق إرادة احلق، لذا فإنَّ 
اإلسالم حني أبطل كل هذه القوى، وأعلن أنَّه ال يشء يتم إال بإرادة اهلل وحده، 
وأنَّ كل هذه القوى خاضعة له، فإنَّه هبذا قد ذلل عقبة أخرى أمام العقل حتى 

يستطيع قراءة العامل وفهم سننه. 

مقصد  حتقيق  من  ومتنعه  العقل  أمام  حائاًل  تقف  األفكار  هذه  كانت  وإذا 
نجد  أن  فطبيعي  العقبات،  هذه  بتذليل  قام  الكريم  القرآن  كان  وإذا  العمران، 

رُّ ِرَداَءُه حتى اْنَتَهى إىل امْلَْسِجِد َوَثاَب  ْمُس عىل َعْهِد رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَرَج جَيُ )))  عن أيب َبْكَرَة قال: "َخَسَفْت الشَّ
اَُم اَل  ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن من آَياِت اهللِ، َوإهِنَّ ْمُس، فقال )إِنَّ الشَّ الناس إليه َفَصىلَّ هِبِْم َرْكَعَتنْيِ َفاْنَجَلْت الشَّ
خَيِْسَفاِن ملَِْوِت َأَحٍد، وإذا كان َذاَك َفَصلُّوا َواْدُعوا حتى ُيْكَشَف ما بُِكْم( َوَذاَك َأنَّ اْبنًا لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َماَت ُيَقاُل 

له إِْبَراِهيُم، فقال الناس يف َذاَك." انظر: 
اَلِة يف ُكُسوِف اْلَقَمِر، حديث  - البخاري. صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اْلُكُسوف، َباب: الصَّ

رقم )1063(، ص212.
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ومالزمة  للكتاب  كمقدمة  أمهيَّتها  عن  قلناه  ملا  الفاحتة،  سورة  يف  التذليل  هذا 
وغايات،  عليا  مقاصد  من  كتابه  يف  اهلل  له  فصَّ ملا  وجمملة  صالته،  يف  دومًا  للمسلم 
-تعاىل:  قوله  ففي  الفاحتة،  سورة  يف  جدًا  بوضوح  التذليل  هذا  نجد  بالفعل  ونحن 
كل  مربوبيَّة  عن  واضحًا  إعالنًا  نجد   ]2 ]الفاحتة:  ﴿پپپپڀ﴾ 

وعامل  احليوان،  وعامل  اإلنسان،  فعامل  عامل،  مجع  و"العاملني"  العاملني.  رب  هلل  يشء 
وحده،  هلل  مربوبة  هي  الطبيعة  الظواهر  وكل  اجلامدات،  وعامل  اجلن،  وعامل  النبات، 
خاضعة إلرادته، فاملسلم حني يقرأ هذه اآلية بتدبُّر يف صالته، فإنَّه يذكر مربوبيَّة كل 
وحافظها،  سننهم  وخالق  وممدهم  وواجدهم  عدم،  من  خالقهم  فهو  هلل،  حوله  ما 

﴿ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ﴾ ]احلج: 65[.

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

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

﴿ڇڇ لنا:  ليقول   ](02 ]البقرة:  ﴿ڃچچچچڇ﴾  اهلل   قلب سنن 
ڇڍڍڌڌڎڎڈ﴾ ]البقرة: 02)[. وأيضًا يف البقرة تفصيل خلضوع كل 

 الظواهر هلل، يف ذكره نعمه وأفضاله عىل بني إرسائيل: ﴿ۉۉېې
ۈئ ۆئ ۇئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې
ۈئېئ﴾ ]البقرة: 57[، فمربوبيَّة كل هذه الظواهر هلل الرحن الرحيم، يطمئن العقل 

والشعور لالنطالق يف العامل لتعمريه، وحتقيق االستخالف.

إنَّ قراءة الكون، وهي القراءة الثانية مع قراءة القرآن، غري ممكنة إال بعد هذه القراءة 
األوىل، فهذه القراءة األوىل هي التي حترر العقل من كل أوهامه وتصوراته التي تعيقه عن 

 فهم الكون حوله، وهلذا فهي قراءة مرتبطة بــ ﴿ڤڤڤڦڦڦ
الرصاط  عىل  يسريون  والذين  عليهم  فاملنعم   ،]7 ]الفاحتة:  ڦڄڄڄ﴾ 
قراءة  عىل  قادرون  وحدهم  هم  املجيد،  الكتاب  هذا  من  يستقونه  الذي  املستقيم 
وعمران  توحيده  عن  املبعدين  اهلل،  غضب  فاستحقوا  ضلوا  من  وليس  الكون، 
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كونه، والعكس أيضًا صحيح، فقراءة الكون تفيض إىل معرفة وحدة خالقه وموجده 
ألسنتنا تلهج  أن  لزامًا  كان  لذا  اهلل،  من  نعمة  للهداية  طريق  فهي  ورحته،   وحكمته 
]الفاحتة: 2[، احلمد له الذي بربوبيَّته للعاملني حرر  بـ ﴿پپپپڀ﴾ 
عقولنا وشعورنا وهّيأنا لالنطالق لفهم العامل وعمرانه، واحلمد هلل بام أنعم علينا من 
قراءة كتابه التي هّيأتنا للقراءة الثانية قراءة كونه، واحلمد هلل أن هيَّأ لنا القراءة الثانية 

لتزيدنا إيامنًا بوحدانيَّته.

هو ثناء عىل اهلل، واعرتاف بنعمته علينا، فهو الذي هيدينا الرصاط املستقيم، وحيفظ 
عمران العامل من التدمري، فاإلنسان بعد عقله وفهمه للعامل قد يتيه غرورًا، ويشتط فيعيث 
اإلنسان  ر  يذكِّ الفاحتة، حني  القرآن وهنا يف  واليابس، لكن  فسادًا، ويأيت عىل األخرض 
يف  هي  املربوبيَّة  هذه  وأنَّ  وحده،  هلل  مربوبًا  لكونه  نتيجة  سوى  ليس  للعامل  فهمه  بأنَّ 
معتقد من أنعم اهلل عليهم بقراءة القرآن وتدبره، فإنَّه خيضع ال حمالة نتاج علمه وصنعه 
العليا، وليس للتدمري كام  القرآن  وعمرانه ليكون طريقًا للهداية ولتحقيق مقاصد رب 

هو احلال يف العامل الغريب الذي انبتت صلته بالغايات مجيعها َفَضلَّ الطريق. 





87 سورة البقرة

وسيئات  أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  نستغفره  هلل  احلمد 
أعاملنا، وُنصيل وُنسلم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه، ومن تبعه واهتدى هبديه إىل 

يوم اللقاء. 

فهذه سلسلة من السهل املمتنع يف تفسري القرآن بالقرآن، ونقدم يف هذه احللقة 
ألجيال  ُمتاحة  األخرى-  القرآن  سور  -مثل  تكون  أن  أردنا  إذ  البقرة؛  سورة  منها 
الشباب املتطلعني إىل فهم للقرآن، لُتساعدهم عىل التدبُّر والفهم، وخُترجهم من دوامة 
التعاُمُل معها، ومتييز ما فيها من  الرجوع إىل التفاسري املطولة التي قد يصعب عليهم 
مقبول ومرفوض، وَرْصُد ما ُأدخل فيها من إرسائيليات وأخبار موضوعة أو ضعيفة، 
  ونسأله  األحوال.  من  بحال  القرآن  معاين  عىل  إسقاطه  يصح  ال  مما  أو 
قابلة للتحسني  التجربة  القرآن وحمّبيه، وهي حماولة ما تزال يف طور  َحَلة  ينفع هبا  أن 
يتجاوبون،  سوف  اَءنا  قرَّ بأنَّ  األمل  كبري  ولنا  والتصحيح،  والتعديل  واإلضافة، 
املحاولة -إن شاء اهلل- حماولة علميَّة  ُيعني عىل جعل هذه  ما  بتفاعلهم  لنا  وُيقدمون 

ة نافعة مفيدة خاصة لفصائل الشباب، وَحَفظة القرآن املجيد املقبلني عليه.  تفسرييَّ

وصف السورة: 
سورة البقرة مدنية. 

عدد آياهتا: مائتان وست وثامنون. 
عدد كلامهتا: ستة آالف ومائة وإحدى وعرشون. 

عدد حروفها: مخسة وعرشون ألفًا ومخسامئة. 

بذلك  ونعني  )االستبدال(،  هو  طوهلا-  -عىل  البقرة  لسورة  األساس  العمود 
ة، فالسورة مع كل ما اشتملت عليه كانت إعالنًا النتهاء دور أمة اليهود  استبدال ُأّمة بُأمَّ
أو بني إرسائيل، واستبداهلم أمة ُأخرى. وقد جاء هذا اإلعالن ُمَفّصاًل ُمعّلاًل، مع بيان 
أمرًا رضورّيًا ال بديل عنه، وهبذا )االستبدال(  )االستبدال(  التي جتعل هذا  األسباب 
بأعينهم؛  أقوام  إىل  –تعاىل-  اهلل  يوجهها  التي  احلرصّية  اإلهليُة  اخلطاباُت  انتهت 
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وأزمنتها  أماكنها  مجيع  يف  كّلها  ة  للبرشيَّ الشامل  الكويّن  العاملّي  اخلطاب  دورة  لتبدأ 
كوينٌّ  كتاٌب  عليه  واشتمل  نه  َتَضمَّ الذي  اخلطاب  وذلك  وأقوامها،  شعوهبا  وسائر 

 متحٍد معجز، قد تلقته خري أمة أخرجت للناس عن خاتم األنبياء واملرسلني ﴿ٱ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ
ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ
التي  األمة  مواصفات  هي  تلك   .]29 ]الفتح:  ڈڈژژڑڑ﴾ 
واملواصفات  الت  املؤهِّ سائر  إرسائيل  بنو  فقد  أن  بعد  اهلل،  إىل  الدعوة  راية  تسلَّمت 

لتهم سابقًا للتكليف هبذه املهمة.  التي أهَّ

الفاحتة ومقدمة البقرة نموذٌج لإلحكام والتفصيل:
أصنافًا  واحدة-  آية  -يف  البرش  َصنَّفت  قد  فرأيتها  الفاحتة،  سورة  تدبَّرُت  لقد 
 .]7 ]الفاحتة:  ﴿ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ﴾  ثالثة 
يف  سيام  ال  السورة،  هذه  يف  تفصيله)))  ليأيت  حُمْكم  بشكٍل  فيها  جاء  التصنيف  وهذا 

اآليات اخلمس والعرشين األوىل منها. 

 ،]( ]البقرة:  ﴿ٱ﴾  احلَكيمة،  البداية  بتلك  تبدأ  والعرشون  اخلمس  اآليات  هذه 
ن من  ة بتلك النعمة الكربى، نعمة التمكُّ ر البرشيَّ فلعل الباري -سبحانه- أراد أن ُيَذكِّ
تقطيع األصوات إىل حروف ثم حتويلها إىل كلامت ُيْفصح اإلنسان هبا، ويبني عامَّ يف 

نفسه، ولوال ذلك لبقي اإلنسان عاجزًا عن اإلفصاح عامَّ يف نفسه.)2) 

التامة  الذي اشتمل عىل تلك اآليات والثقة  بيان أمهية املصدر  الثانية  ويف اآلية 
وتفصيل  ببيان  التالية-  الثالث  اآليات  -يف  يبدأ  ثم  خلل،  وال  فيه  ريب  ال  وأّنه  به، 
صفات الذين أنعم عليهم، ثم يبنّي يف آيتني مراده باملغضوب عليهم، ثم بنّي صفات 
أولئك التائهني الضالني يف ثالث عرشة آية، وذكر املنافقني نموذجًا هلم، ورضب هلم 

َمَثَلني لتوضيح َمدى ضالهلم وحريهتم. 

)))  ُأفّضل استعامل مفهومي "اإلحكام والتفصيل" بداًل من اإلمجال والبيان؛ تنزهيًا للقرآن املبني ذي اآليات املبينات. 
)2)  سيأيت تفصيل ذلك.
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﴿ڱڱںںڻڻڻڻۀ والعرشين  احلادية  اآلية   ويف 
وبلفظ  أمجعني،  العاملني  إىل  كافة  اخلَْلق  إىل  النداء  ه  يوجُّ  ]2( ]البقرة:  ۀہہ﴾ 
الناس ونداء القريب حلرص العبادة باهلل تعاىل ويف ذلك توكيد وتفصيل ملا جاء يف قوله 
تعاىل: ﴿ ٿٿ﴾ ]الفاحتة: 5[. يف سورة الفاحتة، ورشح للحيثيات واألسباب واحِلكم 

 التي تدعو إىل حرْص العبادة باهلل تعاىل، فهو ﴿ہہھھھھےے
ۅ﴾ ]البقرة: 22[  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 تفصيل لتلك احليثيات ومزيد بيان هلا، ثم تأيت اآلية الثالثة والعرشون ﴿ۉۉې
 ﴾ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
]البقرة: 23[ لتعود إىل التوكيد عىل صحة املصدر، مصدر اهلداية الذي َسَأْلنا اهلل -تبارك 

هذه  ومصدر   .]6 ]الفاحتة:  ﴿ٹٹٹڤ﴾  يف  هبا  علينا  يمنَّ  أن  وَتَعاىل- 
اهلداية هو مصدر واحد ال ثاين له، الكتاب الذي ال ريَب فيه، فهو الذي حيمل اهلُدى 
ي به بل بسورة من مثل ُسوره،  للمتقني، وهنا يأيت -مع تأكيد نفي الريب عنه- التحدِّ
ي الذي يعلم اهلل -تبارك وتعاىل- أهّنم لن يستطيعوا أن يستجيبوا له، فلن  هذا التحدِّ
واجتمع  ذلك  عىل  اجتمعوا  ولو  ُسوره،  من  واحدة  سورة  بمثل  اإلتيان  من  نوا  يتمكَّ
ثابتة  الدعوة  دامت  وما  كذلك  األمر  دام  وما  اخللق،  وسائر  واجلن  اإلنس  معهم 
الرافض  أن يكون مصري  بّد  دليل عليه؛ فال  له وال  أثر  التكذيُب ال  دام  بدليلها، وما 
يسريان  والتفصيل(  )اإلحكام  نرى  وهكذا  واحلجارة،  الناس  وقودها  التي  النار  هو 
ل يف آخر،  يف َخطَّني متوازيني يف سائر آيات الكتاب الكريم. فام ُأحكم يف موضع ُفصِّ
وذلك ينفي عن القرآن املجيد صفة اإلمجال -بمعنى اإلهبام أو عدم الوضوح- الذي 
َوَصف األصوليون به بعض آياته، وَفْرق كبري بني )اإلمجال والبيان( وبني )اإلحكام 

والتفصيل( واهلل أعلم. 

إّن الناس قد خيتلفون عندما ينظرون يف أصناف البرش، وقد ُتدرك بعضهم احلرية 
واآليات  ُأحكمت  التي  الفاحتة  سورة  يف  السبع  واآليات  الناس،  بعض  تصنيف  يف 
من  مواقفها  يف  ة  للبرشيَّ ثابتة  تصنيفات  بّينت  قد  البقرة  سورة  مقدمة  يف  هلا  لة  املفصِّ
ت األحواُل، وهذه األصناف الثالثة  احلق مهام اختلفت األزمان واألعرص ومهام تغريَّ



تفسري القرآن بالقرآن90

ات الزمان واملكان واألحوال  أصناف ال ختضع يف تقسيامهتا ومواقفها من احلقائق لتغريُّ
والظروف، بل ختضع لعقلية اإلنسان ونفسيَّته وضمريه ووجدانه واملؤثِّرات يف نفسّيته 
ال  ة  متغريِّ سائلة  تصنيفات  فهي  األخرى  التصنيفات  أما  شخصّيته،  ومجاع  وعقلّيته 

حتمل عنارص ثبات وال يمكن أن تستمر. 

إن هذا التقسيم ُيرس دعائم نظرية اجتامعية ذات ُبْعٍد ِقَيمّي وأخالقّي، ال يسمح 
بانفصال أّي منهام عن اآلخر. إن املجتمعات البرشّية ال بدَّ هلا من رؤية ُتعينها عىل فهم 
والسلطة  والدين  والدولة  واألرسة  والسلم،  احلرب  يف  اإلنسايّن  ف  والترصُّ السلوك 

عات البرشية حول تلك الُرَؤى.  احلاكمة وما إىل ذلك، وأن تتكون التجمُّ

وهناك ثالث رؤى يقدمها املختصون يف علوم االجتامع: 
أن  يرون  األخالقية، وهؤالء  الرؤية  ذات  االجتامعية  النظرية  األوىل: أصحاب 
املعرفة إنام تكون قادرة عىل جعل العامل مكانًا أفضل للعيش فيه، وهذه النظرية قريبة 
البقرة -يف إطار الرؤية التي صنَّفت البرش أصنافًا  مما تقدمه لنا سورة الفاحتة وسورة 

ثالثة- انطالقًا من منظور توحيدّي.

اكتشاف  الرؤية عىل  وتقوم هذه  الِعلميني،  باملنظِّرين  ُيْعرفون  من  تبنَّاها  الثانية: 
قوانني وُسنن ُتَطبَّق عىل السلوك اإلنساين يف كل املجتمعات، وتتطلَّب املعرفة احلقيقية 
عند هؤالء؛ أن تكون املالحظاُت والبحوث واحلقائق ُمنظمة بوصفها مبادئ عامة أو 

قوانني تثبت صحتها أو بطالهنا بواسطة االختبارات والتحقيقات العلمية املتكررة. 

وأما الرؤية الثالثة: فهي التي تبنَّاها املنظِّرون الفالسفة، الذين يرغبون يف إرساء 
قانون أساس حول السلوك اإلنساين واحلياة االجتامعية. 

والقرآن املجيد حني ذكر املهتدين واملغضوب عليهم والضالني، وبنيَّ يف أوائل 
سورة البقرة صفات كل من هذه األصناف الثالثة، استوعب فيام نرى هذه النظريات 
حتته  يندرج  أن  ُيمكن  وَمْن  املذكورين  من  صنف  كل  يذكر  حني  فهو  وجتاوَزها، 
م ألهل العلم أهم الوسائل التي تساعد عىل بناء نظرية  بمقتىض رؤيته وسلوكه فإنه يقدِّ
دة متكررة صاحلة لتفسري سلوك وترصفات أّية مجاعة برشية جتاه جمموعة  اجتامعية حمدَّ
م لنا وللبرشية كافة  من احلقائق الثابتة، ومن ثمَّ فإنَّ هذه اآليات الكريمة الوجيزة تقدِّ
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اإلنساين.  السلوك  تفسري  وأقدر عىل  أدق وأوضح،  اجتامعية  لبناء علوم  متينًا  أساسًا 
واهلل أعلم.))) 

النَّجم األول:)٢) يف بيان ﴿ٻٻ﴾ ]البقرة: ٢[ وأصناف الناس يف التعاُمل معه 
)))  انظر ما أنتجه املعهد حول بناء النظريات االجتامعية، خاصة فيام نرشه الدكتور حممود الذوادي.

)2)  أصل النَّجم الكوكب الطالع، ومجعه نجوم، ونجم طلع نجومًا ونجاًم فصار النَّجم مّرًة اساًم، ومّرًة مصدرًا، 
فالنجوم مّرًة اساًم كالقلوب واجليوب، ومّرة مصدرًا كالطلوع والغروب، ومنه شّبه به طلوع النبات والرأي 
قال: ﴿ٱٻٻٻ﴾ ]النَّجم: 1[، قيل: أراد به الكوكب، وإنام خّص اهلوي دون الطلوع، فإن لفظة النَّجم 
تدل عىل طلوعه، وقيل: أراد بالنَّجم الثريا، والعرب إذا أطلقت لفظ النَّجم قصدت به الثريا، وقيل: أراد بذلك 
القرآن املنّجم املنّزل قدرًا فقدرًا، ويعني بقوله )َهَوى(: نزوله، وعىل هذا قوله: ﴿ی ی  ی ی ﴾ 
َ عىل الوجهني، والتنّجُم احلكم بالنجوم، وقوله: ﴿ڎڎڈڈ﴾  ]الرحن: 6[  ]الواقعة: 75[، فقد ُفسِّ

فالنَّجم ما ال ساق له من النبات، وقيل:  أراد الكواكب. انظر: 
- الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص)79.

وأشهر النجوم عند العرب بإطالق نجم الثريا؛ ألهنم كانوا يؤقتون بأزمان طلوعها مواقيت الفصول، 
وُنضج الثامر. 

بصيغة  مواضعه  مجيع  يف  ورد  فقط،  موضعًا  عرش  ثالثة  يف  الكريم  القرآن  يف  ورد  )النَّجم(  ولفظ 
تعاىل:  قوله  منها  مجعي،  جنس  اسم  بصيغة  مواضع  أربعة  يف  ورد  وقد  الفعل.  بصيغة  َيِرد  ومل  االسم، 
عزَّ  قوله  منها  اجلمع،  صيغة  يف  مواضع  تسعة  يف  وورد   .]16 ]النحل:  ﴿ڀٺٺٺٺٿ﴾ 

ڄڃڃڃڃچچ﴾ ]األنعام: 97[. وقد ورد يف القرآن الكريم عىل ثالثة معان:  ﴿ : وجلَّ
﴿ڳڳ تعاىل:  قوله  هذا  من  السامء،  يف  يظهر  الذي  املعروف  الكوكب  األول:   املعنى 
ُتزّين  التي  وهي  للناس،  املعهودة  النجوم  هي  اآلية  يف  فـالنجوم   ،]54 ]األعراف:  ڱڱڱڱ﴾  

السامء، وهتدي الناس يف ظلامت الرب والبحر. وأكثر جميء هذا اللفظ يف القرآن عىل هذا املعنى. 
املعنى الثاين: نزول القرآن مفّرقًا، جاء بحسب هذا املعنى قوله سبحانه: ﴿ٱٻٻٻ﴾ ]النَّجم: 1[، 
عن جماهد، قال: القرآن إذا نزل. وقال الراغب األصفهاين: القرآن املنّزل املنّجم قَدرًا فقَدرًا، ويعني بقوله: 
﴿ٱٻٻٻ﴾ ]النَّجم: 1[: نزوله. وهذا عىل قول يف تفسري اآلية. وجاء عىل هذا أيضًا قوله عزَّ وجّل: 

﴿ی ی  ی ی ﴾ ]الواقعة: 75[، روى الطربي عن ابن عباس ، قال: نزل القرآن يف ليلة 

ق يف السنني بعُد. وتال ابُن عباس  هذه  القدر من السامء العليا إىل السامء الدنيا مجلًة واحدًة، ثم ُفرِّ
اآلية: ﴿ی ی  ی ی ﴾ ]الواقعة: 75[، قال: نزل متفّرقًا. 

اهلل  أنزل  قال:   ،]75 ]الواقعة:   ﴾ ی  ی  ی   ﴿ی  قوله:  يف  عكرمة،  عن  أيضًا  الطربي  وروى 
القرآن نجومًا ثالث آيات، وأربع آيات، ومخس آيات. وهذا أيضًا عىل قول يف تفسري اآلية، انظر: 

- الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، مرجع سابق، ج23، ص47). 
ڎ  ﴿ تعاىل:  قوُله  ُفسِّ  املعنى  هذا  وبحسب  له،  ساق  ال  الذي  النبت  بمعنى  الثالث:   املعنى 
= عنى  ساق.  له  نبت  كل  و)الشجر(:  له.  ساق  ال  ما  فالنَّجم:  قالوا:   ،]6 ]الرحن:   ڎڈڈ﴾  
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 ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄ
 ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ
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 ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ
ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ی ی ىئ  ىئ
ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ
 ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ
ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ

ڱڱ﴾   ]البقرة: )-20[

= بالنَّجم يف هذا املوضع: ما َنَجم من األرض، مما ينبسط عليها، ومل يكن عىل ساق، مثل البقل ونحوه. 
6[ قال: ما يبسط عىل األرض.  ڎ﴾ ]الرحن:  ، يف قوله: ﴿ وقد روى الطربي عن ابن عباس 
وروي أيضًا عن سعيد، قال: النَّجم كل يشء ذهب مع األرض فرشًا. وروي عن السدي، قال: النَّجم 

نبات األرض. وهذا عىل قول يف تفسري اآلية، انظر: 
- ابن منظور اإلفريقي، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم األنصاري )تويف: ))7ه(. لسان العرب، 

بريوت: دار صادر، ط3، 4)4)ه، ج2)، ص568.
ح الطربي هذا القول، فقال: وأوىل القولني يف ذلك بالصواب، قول من قال: عني بـ النَّجم:  وقد رجَّ
ما َنجم من األرض من نبت؛ لعطف الشجر عليه، فكان بأن يكون معناه لذلك: ما قام عىل ساق، وما ال 
يقوم عىل ساق يسجدان هلل، بمعنى: أنه تسجد له األشياء كلها، املختلفة اهليئات من خلقه، أشبه وأوىل 
بمعنى الكالم من غريه. وقد حل بعضهم قوله تعاىل: ﴿ٱٻٻٻ﴾ ]النَّجم: 1[ عىل هذا املعنى. انظر: 

- الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج22، ص2) بترصف.
واحلاصل مما تقدم:  أن لفظ النَّجم ورد يف القرآن الكريم بمعنى اجِلرم الساموي املعهود، وُفسِّ يف 
بعض مواضع وروده يف القرآن بغري معناه األصيل، فُفسِّ تارًة بمعنى نزول القرآن عىل فرتات ودفعات، 
النَّجم ُخرج هبام عن أصل  التفسريان للفظ  النبات الذي ال ساق به. وهذان  وُفسِّ تارًة أخرى بمعنى 
معنى هذا اللفظ؛ ملا ثبت من اآلثار وكالم العرب، وملا اقتضاه السياق القرآين نفسه. واملعنى الثاين هو 

ما نقصده هنا. 
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أودُّ أن أقف عند ﴿ٱ﴾ ]البقرة: )[ هذه وقفة ُمالِئمة لكي ال نقف عندها يف بقية 
السور التي بدأت باحلروف املقطعة. ما معنى﴿ٱ﴾؟ َكُثر كالم العلامء فيها ويف أمثاهلا 
من احلروف التي بدأ اهلل تعاىل هبا تسعًا وعرشين سورًة من ُسور القرآن؛ فبعضهم عّدها 
من أسامء السور، وبعضهم عّدها أرسارًا وبعضهم عّدها رموزًا... الخ، ولكن حينام 

 نقرأ قوله تعاىل: ﴿ ڦڦڄڄ﴾ ]البقرة: )3[ ونقرأ كيف علَّم إبراهيم ﴿ۀ
وسائر  ملسو هيلع هللا ىلص  حممدًا  علَّم  كيف  كذلك  ونقرأ   ،](24 ]البقرة:  ہہہہھھ﴾ 
أنعم  نعمة  أكرب  إىل  تنبِّهنا  أن  تريد  األحرف  هذه  أّن  نفهم  حينها  واملرسلني،  النبيني 
اهلل -تبارك وتعاىل- هبا عىل اإلنسان ومّيزه هبا عن احليوان، وجعله سيد الكون الذي 

َسّخر له الكون بام فيه، أال وهي نعمة التعلُّم والبيان. 

إن كل احليوانات ُتصدر أصواتًا، فالفرس تصهل، واحلامر ينهق، والكلب ينبح، 
والقطة متوء، واإلنسان خُيرج أصواتًا كذلك، ولكن من أكرب نعم اهلل عليه –كام أسلفنا 
يف املقدمة- أنه علَّمه كيف ُيقطِّع هذه األصوات وجيعلها أحرفًا ُتَؤلَّف منها الكلامُت 
حيوان  جمرد  ولكان  إنسانًا،  اإلنسان  كان  ملا  هذا  لوال  اجلمل؛  منها  ُتؤلَّف  كلامت  ثم 

كسائر احليوانات، وملا قام حينها عمران وال ُبنيت حضارات وال ُأنشئت ثقافات. 

وهي  إنسانيته؛  يف  يشء  وأقوى  أهم  إىل  اإلنسان  تنبِّه  بداية  األحرف  فهذه  إذن 
ومياًم  والمًا  ألفًا  -فتصبح  أحرف  إىل  صوته  ُيقطِّع  كيف  علَّمه    اهلل  أن 
وحاءًا وَعينًا وصادًا وقافًا الخ- ُتؤلَّف منها الكلامت. ُترى لو أننا مل نعرف ذلك وأراد 
كم  منها  يشٍء  عىل  َيطَّلع  ومل  الشجرة  َيَر  مل  إلنساٍن  شجرة  يصف  أن  –مثاًل-  أحُدنا 
وعن  األغصان  عن  فيها  يتحدث  ثالثة  أو  يومني  إىل  حيتاج  ربام  ذلك؟  منه  يستغرق 
الطول وعن العرض وعن اجلذر وما إىل ذلك فقط لريسم يف ذهن من يسمعه شجرة، 
ولكن الكلمة اْخَترصت لنا الطريق، والكلمة مبنية عىل أحرف، إذن ﴿ٱ﴾.﴿ڻڻ﴾. 
﴿ٱ﴾.﴿ڤ﴾.﴿ٿ﴾ كل هذه األحرف هي عبارة عن تنبيٍه ُمْسَبق تبتدئ السورة 
احليوان  عن  ميَّزتك  نعمة  بأعظم  عليك  أنعم  قد  اهلل  أّن  إىل  اإلنسان  ا  أهيُّ لتنبِّهك  به 
ُتَؤلَّف  وجعلتك سيِّدًا للطبيعة، أال وهي نعمة الُقدرة عىل تقطيع الصوت إىل كلامٍت 
البيان وعّلمك القرآن وعّلمك ما مل تكن تعلم، وعّلمك  من هذه األحرف، فعّلمك 
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وتنقل  وحضارًة  وفنونًا  ومعارف  علومًا  حتفظ  وكيف  القلم،  وتستخدم  تكتب  كيف 
  ثقافًة هبذه األحرف، كل هذا ما كان من املمكن أن حيدث لو مل خيلق اهلل

لدى اإلنسان هذه القدرة عىل تقطيع الصوت إىل أحرف. 

أيضًا  ُمَؤلَّف  وهو  املكتوب،  الكتاب  إىل  إشارة   :]2 ]البقرة:   ﴾ ﴿ٻٻٻپپ 

من تلك األحرف التي هي عبارة عن أصوات تم تقطيعها، فإذا كنَت تبحث عن كتاب 
ُيغنيك عن مجيع الكتب، ُيغنيك عن سائر ما َكَتَبت البرشية فليس هناك إال كتاب واحد 
وال  فيه  شك  ال  أي   ]2 ]البقرة:  پپ﴾  ﴿ٻپپ  الذي  الكتاب  هو  ألنه  الكريم،  القرآن  هو 
اختالف؛ ألنه من عند اهلل ﴿ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ﴾ ]النساء: 82[. 

﴿ڀڀڀ﴾  ]البقرة: 2[: بياٌن ملصدر اهلداية التي َسَأْلنا اهلل تعاىل أن يمنَّ علينا 

فإن قيل: كيف  الفاحتة يف قولنا: ﴿ٹٹٹڤ﴾ ]الفاحتة: 6[  هبا يف سورة 
إنام  قلنا:  احلاصل؟  حتصيُل  فكأنه  مهتدون  واملتقون   ]2 ]البقرة:  ﴿ڀڀڀ﴾   قال 
وزيادة  اهلدى،  عىل  هلم  ثبات  أنه  أراد  أو  اهلُدى،  من  منه  استفادوا  بام  ُمتَّقني  صاروا 

هم بالذكر ألهنم هم الفائزون بمنافعه حيث َقبلوه واتَّبعوه كقوله: ﴿ مب  فيه، أو خصَّ
كقوله  أحدمها  عىل  واقترص  الفريقني  أراد  أو   ،]45 ]النازعات:   ﴾ ىبيبجتحتخت 

تعاىل: ﴿ڃچچ﴾  ]النحل: )8[.))) 

وال بّد من اإلشارة هنا إىل أن هناك نوعني من اهلدايات القرآنية: هدايات قريبة، 
ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ڳ تعاىل:  اهلل  قال  عميقة،  بعيدة   وهدايات 
ٿ ٺ ٺ ﴿ٺ تعاىل:  وقال   ،](85 ]البقرة:  ۀ﴾  ڻ ڻ ڻ ڻ  ں
اسم  هذا   ]9 ]اإلرساء:  ڦ﴾  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
للهداية،  القرآن طلبًا  يقرأ  ُيدركها كلُّ من  قريبة  هناك هدايات  إن  أي  للقريب،  إشارة 
قليٌل خمصوص  َنَفٌر  إال  يدركها  بعيدة ال  إليها، وهناك هدايات  للوصول  وبنّيٍة خالصٍة 
من الناس أال وهم املتقون، الذين ألزمهم اهلل تعاىل كلمة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها. 

)))  الرازي، أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، مرجع سابق، ص4.
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الذين يؤمنون  ]البقرة: 2-3[ فاملتقون هم هؤالء  ﴿ڀڀڀڀٺٺ﴾ 

وبصرية،  برصًا  لإلنسان  فإّن  وقلوهبم،  بصائرهم  يف  وحرض  هم  حواسِّ عن  غاب  بام 
الظاهرة  احلواس  عن  غاب  بام  يؤمنون  فالذين  باطنة،  وحواّسًا  ظاهرة  حواسًا 
يرتقون عن مرتبة املخلوقات األخرى املشاركة هلم يف هذا الوجود ويصبحون َخلقًا 
مصادر  إىل:  دت  وتعدَّ عت  تنوَّ إيامهنم  ومصادر  معرفتهم  مصادر  ألن  متميِّزًا،  آخر 
تعّد  املعرفة،  ُيعّد عندهم مصدرًا من مصادر  احلّس  أّن  فكام  غيب، ومصادر شهادة، 
وبذلك  هبا،  وَنْفَقه  نفهم  والبصرية  به،  نقرأ  فالبرص  كذلك،  مصدرًا  الباطنة  احلواسُّ 
احليوانات  املشاَهد فحتى  اإليامن احليّس  أما  ُبعَدان: حيّس ووجداين.  جيتمع لإلنسان 
منه،  فينفر  قد يرضه  ما  ويأكله، ويرى  وُيقبل عليه  الزرع  احليوان  فيه، فريى  تشاركنا 
لكّن اإلنسان جيمع بني القدرة عىل املعرفة الغيبّية ومعرفة املشاهدة باجلمع بني البرص 

مع والبرص والفؤاد.  والبصرية، وبني السَّ

﴿ٺٺ﴾ ]البقرة: 2-3[ وهؤالء املّتقون ال يقترصون عىل ذلك اجلمع يف اإليامن 

بني الغيب والشهادة، بل حيّولون ذلك اإليامن إىل حركة ليصبح طاقة دافعة من الدوافع 
التي تدفع اإلنسان لعمل اخلري ولتجنُّب الرش؛ وأول خري يمكن أن يفعله اإلنسان هو 

أن ُيوثِّق صلته بخالقه، فعالقتنا باخلالق -جلَّ شأُنه- ِمثل عالقة الضوء بمصدره.

﴿ۈئېئېئېئىئىئ بعلمه  اهلل  استأثر  ُمطَلق  غيٌب  غيبان:   والغيب 
الغيب  العصور وينتقل من حالة  لنا عرب  ف  يتكشَّ نِسبي  ]اجلن:  26[. وغيٌب  ىئی﴾ 

إىل حالة الشهادة. 

ِحبال  يربطون  للصالة  فبإقامتهم   ]3 ]البقرة:  ﴿ٺٺٿٿٿٿ﴾ 

وبني  بينهم  الوصل  يربطون  وبإنفاقهم  وتعاىل-،  -تبارك  اهلل  وبني  بينهم  الَوصل 
ويترصفون  يكسبون  األرض  هذه  يف  ُمستخَلفون  بأهنم  إيامهنم  عن  ويعربون  الناس، 
إليهم، يعلم من  إياه وجعلهم ُمستخَلفني فيه، وهو ناظر  آتاهم اهلل  وينفقون من مال 

يشكر هذه النعمة ومن يكفرها. 
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واإلنفاق أعمُّ من الزكاة، فقد ينفق اإلنسان عىل نفسه وعىل عياله وعىل أبنائه، 
إىل  ما  أو  املساعدة  أو  الَعْون  منه  يطلب  من  وعىل  باَبه  يطرق  َمن  وعىل  ضيوفه  وعىل 
ر، فكأن اهلل يندب أبناء األمة  د أو ُمَقدَّ ذلك، فام ينفقه هو حٌق يف املال غري معلوم أو حُمدَّ
باملال  الترصف  النوع من  الطبيعية، هبذا  إىل مواجهة األزمات والطوارئ والكوراث 
احلاجة  ثامنية من مستويات ذوي  صة ألصناف  الزكاة -املَخصَّ قد ال تستجيب  الذي 
من األمة- له، فكأن الزكاة مُتثِّل احلدَّ األدنى واألساس يف األحوال العادية املستقرة، 
ليأيت اإلنفاق ملواجهة االحتياجات التي تتجاوز ذلك يف الظروف االستثنائية، واملتقون 

األسخياء يبذلون يف كال املجالني، لَيِقينِهم باخلُلف من الـُمنِْعم جلَّ شأنه. 

جانب  يف  ملا  إنزااًل  وُسمي  القرآن)))  أي   ]4 ]البقرة:   ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ٹ
ال  الذين  املخلوقني،  عىل  واخلالق  املربوب،  عىل  الرب  علو  العلو،  من  األلوهية 
خيرجون -مع التكريم واالصطفاء- عن كوهنم عبيدًا خاضعني، وهناك بعض النِّعم 

﴿پڀڀ تعاىل:  كقوله  أيضًا  ُمنَزلًة  الكريم  القرآن  عّدها  الوحي-  -غري   اإلهلية 
﴿ڀٺٺٺٺٿٿ تعاىل:  وكقوله   ]6 ]الزمر:   ڀڀٺٺ﴾ 

ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾ ]احلديد: 25[.

)))  انظر ما جاء يف تفسري املنار ما نّصه: »ومجلة القول: إن اإليامن بام ُأنزل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص : هو اإليامن بالدين 
اإلسالمي مجلة وتفصياًل، فام علم من ذلك بالرضورة ومل خيالف فيه خمالف يعتد به، فال يسع أحدًا جهله، 
فاإليامن به إيامن، واإلسالم هلل به إسالم، وإنكاره خروج من اإلسالم، وهو الذي جيب أن يكون معقد 
االرتباط اإلسالمي وواسطة الوحدة اإلسالمية، وما كان دون ذلك يف الثبوت ودرجة العلم فموكول 
إىل اجتهاد املجتهدين، أو ذوق العارفني أو ثقة الناقلني بمن نقلوا عنه ليكون معتمدهم فيام يعتقدون بعد 
التحّري والتمحيص، وليس هلؤالء أن ُيلزموا غرَيهم ما ثبت عندهم، فإنَّ ثقَة الناقل بمن ينقل عنه حالٌة 
خاصٌة به ال يمكن لغريه أن يشعَر هبا حتى يكون له مع املنقول عنه يف احلال مثل ما للناقل معه، فال بّد أن 
يكون عارفًا بأحواله وأخالقه ودخائل نفسه، ونحو ذلك مما يطول رشحه، وحتصل الثقة للنفس بام يقول 
القائل. وأقول: معنى هذا أن بعض أحاديث اآلحاد تكون حجًة عىل من ثبتت عنده واطمأن قلُبه هبا، 
وال تكون حجًة عىل غريه يلزمه العمل هبا، ولذلك مل يكن الصحابة  يكتبون مجيع ما سمعوا من 
األحاديث، ويدعون إليها مع دعوهتم إىل اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية املتبعة املبينة له إال قلياًل 
من بيان السنة، كصحيفة عيل - كرم اهلل وجهه - املشتملة عىل بعض األحكام: كالدية، وفكاك األسري، 
وحتريم املدينة كمكة، ومل يرض اإلمام مالك من اخلليفتني: املنصور، والرشيد أن حيمال الناس عىل العمل 

بكتبه حتى املوطأ، انظر: 
- رضا، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، مرجع سابق، ج)، ص6)).
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﴿ڤڤڤڦ﴾ ]البقرة: 4[ أي: من الكتب عىل َمْن َسَبَقك من الرسل. ويف ذلك 
التديُّن  مفهوم  نقلت  التي  هي  السورة  وهذه  هلا.  وتأسيس  الدين  وحدة  عن  إعالن 
﴿ڑڑ نة  ُمتديِّ ُأرَس  عىل  يقوم  الذي  -أي  واألرسي  القومي(  )االصطفاء  حالة   من 
ککککگگگگڳڳ﴾ ]آل عمران: 33[، ومثل: ارتباط 
الدين اليهودي والرسالة اليهودية بقوم موسى - إىل حالة اصطفاء أمة بأكملها، خترج 
العاملي  والدين  العاملّية  الديانة  عن  األول  اإلعالن  هو  وهذا  كافَّة،  للعاملني  نموذجًا 
الذي ُيوّجه رسالته إىل اإلنسانية مجعاء. وهذا هو املقصود بـ )االستبدال( الذي رأيناه 

عمودًا أساسّيًا للسورة. 

األنبياء،  أمة  وحدة  تبني  كثرية  آيات  السورة  هذه  خالل  يف  يأيت  سوف  ولذلك 
ورضورة اإليامن هبم مجيعًا، ورضورة إدراك انتهاء دورات حرص الدين يف قبيلة أو يف 

شعب أو يف ُأرْسة.

دون  بام  ُيْعَتدُّ  وال  ريب،  يشوبه  ال  تامًا  يقينًا   ]4 ]البقرة:  ﴿ڦڦڦڄ﴾ 
 اليقني يف اإليامن، وقد قال اهلل تعاىل يف اعتقاد قوم: ﴿ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ

من  نور  ُموِقنًا وعىل  املؤمن  يكن  مل  وإذا   .]28 ]النَّجم:  ٹٹٹٹڤڤڤڤ﴾ 
ربه يف اعتقاده، فام حال من هو دونه من الشاّكني واملرتابني؟ 

والسلوك  األعامل  يف  بآثاره  اآلخر  واليوم  باهلل،  اإليامن  يف  اليقني  وُيعَرف 
فات.)))  واألخالق والترصُّ

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ ﴾ ]البقرة: 5[ هؤالء الذين يتصفون 
بكل هذه الصفات هم املتقون الذين كان القرآن الكريم ُهدًى هلم فهم الذين يستحقون 
أن ُيوصفوا باهلداية، وهم الذين أنعم اهلل عليهم، وهم الذين سَأْلنا اهلل يف سورة الفاحتة أن 

 هيدينا رصاطهم ﴿ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ
النبيني  من  عليهم  اهلل  أنعم  الذين  رصاط  وهو   ]7-6 ]الفاحتة:  ڦڄڄڄ﴾ 

والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقًا. 

)))  رضا، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، مرجع سابق، ج)، ص)))-3)).
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َحْت لنا مقدمُة سورة البقرة -تفصياًل- ﴿ڤڤڤ﴾  ]الفاحتة: 7[  اآلن قد رَشَ
الذي ورد يف سورة الفاحتة.

فيقول   ،]7 ]الفاحتة:  ﴿ڦڦ﴾    لنا رصاط  التاليتان  اآليتان  ثم ترشح 
 ]6 ]البقرة:   ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱ تعاىل: 

﴿ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ عليهم  املغضوب  هم   هؤالء 
ٹڤڤ ﴾ ]البقرة: 7[ أي طبع اهلل عليها، تنبيه إىل أهنم آمنوا بألسنتهم ومل تؤمن قلوهبم 

 فعاقبهم بمنع اهلداية عنهم كام يف قوله تعاىل: ﴿ۓڭڭڭڭۇۇۆ
فال  قلوهبم  عىل  ختم  من  هو  اهلل  ألن  أبدًا  ُتْفَتح  فال   ]3 ]املنافقون:  ۆۈۈٴۇ﴾  

يستطيع أحد -ال نبي وال رسول وال شفيع- بعد ذلك أن يفتحها. 

بسيامهم  نعرفهم  كي   ]7 ]الفاحتة:  ڄ﴾   ﴿ رصاط  التالية  اآليات  لنا  تبني  ثم 
 ونتجنَّب إن شاء اهلل أن نكون منهم أو من بينهم، يقول تعاىل: ﴿ڤڤڦڦڦ

اإلنسان  امتياز  من  َذكْرُت  ما  إىل  ُيعيدنا   ]8 ]البقرة:  ڦڄڄڄڄڃڃ﴾ 
الظاهرة  حواّسهم  عليهم  اهلل  أنعم  فالذين  باطنًة،  وحواّسًا  ظاهرًة  حواّسًا  له  بأن 
وحواسهم الباطنة كلها حمكومة بالتقوى، ولذلك ال خيتلف األمر عندهم ال يف السِّ 
وال يف الَعَلن، فسهم وعالنيتهم سواء، أما الضالون فيختلف رسهم عن عالنيتهم، 
ففي العالنية يعلنون اإليامن وحب الدين وحب اهلل وحب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص واإليامن بالِقيم 
ولكنهم يف حقيقة باطنهم ليسوا بمؤمنني، وهؤالء قد بني اهلل تعاىل صفاهتم يف آيات 

ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  عديدة منها قوله تعاىل: ﴿ک
ُيكّذب  باطنهم  ألن  كاذبون   .]( ]املنافقون:   ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
ملاذا  إذن،   ]8 ]البقرة:  ﴿ڄڄڃڃ﴾  أكاذيبهم.  نحن  نكتشف  أن  قبل  ظاهرهم 
يريدون اخلداع  املؤمنني ؟ ذلك ألهّنم  أمة  إىل  أنفسهم  وَينِْسبون  اإليامن،  يعلنون هذا 
﴿ڃڃچچ﴾ ]البقرة: 9[. هم يستطيعون أن خيدعوا الذين آمنوا ألهنم برش 
الة التافهة أهنم يستطيعون أن خيدعوا اهلل الذي  مثلهم، ولكن كيف خطر لعقوهلم الضَّ
](9 ]غافر:  و﴿ڄڄڄڄڃڃڃ﴾   ،]7 ]طه:   ﴿ںڻڻ﴾ 
وانحرافًا؛  مرضًا  قلوهبم  يف  ألن  تصوروه  اخلاطئ؟  ر  التصوُّ هذا  تصوروا  كيف 
واالنحراف حينام يستويل عىل قلب إنسان -نعوذ باهلل- فإنه ُيْفِقده القدرة عىل التمييز 
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اهلل  خيشون  مما  أكثر  الناس  خيشون  إهّنم  بالعكس  بل  خلقه،  وبني  اهلل  بني  يميز  فال 
 -تبارك وتعاىل-، قال تعاىل: ﴿ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ
ۀۀ﴾ ]احلرش: 3)[ واملعنى: خَلوُف املنافقني وخشيتهم إياكم -أهيا املؤمنون- 
أعظم وأشد يف صدورهم من خوفهم وخشيتهم من اهلل؛ وذلك بسبب أهنم قوم ال 
يفقهون عظمة اهلل واإليامن به، وال يرهبون عقابه.))) فيخشون ما يقول الناس مما قد ُيَؤثِّر 

 عىل ُسْمعتهم بينهم أكثر مما خيشون اهلل -تبارك وتعاىل- يف الدار اآلخرة، ﴿ڍڌ
أمراض  من  ذلك  وكل  والَغّم  واحلََسد  الِغّل  هو   ](0  : ]البقرة  ڌڎڎڈڈ﴾ 
رغاًم   - دينه  وانترش  كلمته  وأعىل  رسوله  نرص  حني  وتعاىل  تبارك  فاهلل  القلوب، 

ٿ ٿ ﴿ٿ تعاىل:  قال  قلوهبم،  النرص  بذلك  أمرض   - كلها  حماوالهتم   عن 
ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
اهلل  زادهم  ذلك،  اختاروا  الذين  هم  وألهنم   .](25  -  (24 ]التوبة:  ڍڍ﴾ 
ما خيتاره، فمن  القدرة عىل حتقيق  ُيعطي لإلنسان  أن  تعاىل)2)  اهلل  ُسنّة  تعاىل، ألن من 

﴿ۇئۆئ شأنه-:  -جل  قال  ُسُبله،  سلوك  عىل  وأعانه  إيامنًا  زاده  اإليامن   اختار 
 ۆئۈئۈئېئېئ﴾ ]حممد: 7)[ وقال سبحانه: ﴿ٿٹٹٹٹڤ
تعاىل:  قال  فيه  له  َمّد  الضالل  اختار  ومن   .]23 ]الشورى:  ڤڤڤڦڦڦڦ﴾ 

ەئ ائ ائ ﴾ ]مريم: 75[، وقال تعاىل: ﴿ى  ﴿ۅۅۉۉېېېېىى
﴾ ]الصف: 5[.  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

﴿ڎڎڈڈژژڑ﴾ ]البقرة : 0)[ يف الدنيا قبل اآلخرة؛ فهذا املنافق 
ب وُمَذبَذب وحائر يف الدنيا دائاًم، خيشى أن ينكشف أمره ألنه يأيت الناس بأوجه  ُمَعذَّ
ب  معذَّ فهو  آخر،  بوجه  آخرين  أناس  إىل  ويأيت  بوجه  الناس  إىل هؤالء  فيأيت  خمتلفة، 
العذاب  النفس، وقلق الضمري، ال يعرف معنى االستقرار، وينتظره يف اآلخرة  بَقَلِق 

األليم ملا كان يكذب يف احلياة الدنيا. 

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، املدينة املنورة، 430) ه، ص457.
)2)  املنبثقة عن األمانة التي ائتمن اهلل تبارك وتعاىل اإلنسان عليها وهي أمانة حرية االختيار التي وردت يف قوله 
ۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ﴾  ﴿ : ىل تعا

]األحزاب: 72[.
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﴿کگگگگڳڳڳڳڱڱڱ﴾  ]البقرة : ))[ هنا يشء مهم 

وخطر للغاية أال وهو تغيري املفاهيم؛ أي أن نعمد إىل مفاهيم وكلامت وأسامء ُمَعيَّنة ُوِضعت ملعاٍن 

رشيفة نبيلة، ُنفرغها من تلك املعاين ونملؤها بمعاٍن أخرى، وقد صار ذلك يف عرصنا صناعة، 

ب للمجتمع،  فاملتمسك بدينه- مثاًل - ُيقال عنه: )رجعّي( والتارك لدينه، املفارق للجامعة، املخرِّ

يمكن أن يقال عنه: )تقدمي( أو )ثورّي( وهكذا. ومن هنا كانت عناية الرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بتصحيح 

املفاهيم، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: "َأَتْدُروَن ما امُلفِلُس؟ قالوا: امُلفِلُس فِينَا 

تِي َيْأيِت يوم اْلِقَياَمِة بَِصاَلٍة َوِصَياٍم َوَزَكاٍة، َوَيْأيِت  من اَل ِدْرَهَم له وال َمَتاَع، فقال: إِنَّ امُلفِلُس من ُأمَّ

َب هذا، َفُيْعَطى هذا من َحَسنَاتِِه،  قد َشَتَم هذا، َوَقَذَف هذا، َوَأَكَل َماَل هذا، َوَسَفَك َدَم هذا، َورَضَ

َوَهَذا من َحَسنَاتِِه، َفإِْن َفنَِيْت َحَسنَاُتُه قبل َأْن ُيْقىَض ما عليه، ُأِخَذ من َخَطاَياُهْم َفُطِرَحْت عليه ُثمَّ 

ْعَراُب عىل اْسِم َصاَلتُِكْم امْلَْغِرِب، قال: َوَتُقوُل األعراب  ُطِرَح يف النَّاِر."))) وقال: "الَ َتْغِلَبنَُّكْم األَْ

ِهَي اْلِعَشاُء، ")2) أراد بذلك أال تغلب مصطلحاهتم مصطلحات القرآن.

ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿ 

ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ
ڭڭۇۇۆۆ﴾  ]البقرة : ))-3)[.

رون،  فحينام يقومون بشنِّ احلروب الظاملة -التي ال رائحة ألي عدٍل فيها- وُيَدمِّ
يقولون نريد أن نصحح أحوال هؤالء، ألهنم رجعيون يعيشون خارج العرص نريد أن 
النفايات  بدفن  ولو  وإبادهتم،  قتلهم  بعد  ولو  القبور،  بإدخاهلم  ولو  العرص  ندخلهم 
-التي تقتل احلياة واألحياء: اإلنسان، احليوان، النبات، وسوى ذلك- يف أراضيهم، 

ى باحلداثة.﴿ۀہہہ  وكل ذلك يسمونه حتديثًا أو إدخاالً هلذه الشعوب فيام ُيسمَّ
 ](3  : ]البقرة  ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾ 

رقم  حديث  الظلم،  حتريم  باب:  واآلداب،  والصلة  الرب  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،    (((
)2581(، ص1040. 

للمغرب  يقال  أن  كره  من  باب:  الصالة،  مواقيت  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (2(
العشاء، حديث رقم )563(، ص126.
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-الذي  والنفاق  وقلوهبم-،  ضامئرهم  يف  -الكامن  الُكفر  بني  جيمعون  الذين  هؤالء 
فون املفاهيم ويعطون للناس صفاٍت  حياولون أن يغطوا به عىل ما ُيفسدون- هؤالء حُيرِّ
الصالح،  مفهوم  فوا  حرَّ فهناك  وتغيريها،  املفاهيم  هذه  حتريف  بمقتىض  خيتاروهنا 

 ومفهوم الفساد، وعكسوا األمر، وهنا إذا قيل هلم: ﴿ۀہہہہھھھ
صفة  إىل  بتحويله  جتريديًا  املفهوم  من  يغريون  اآلن   ](3  : ]البقرة  ھےےۓۓ﴾ 

 ُمالزمة ملن يعارضوهنم وخيالفوهنم وتصبح ُسّبة عليهم وكأهنم يعرفون بذلك﴿ۀہ
ہہہھھھھےےۓۓ﴾ ]البقرة : 3)[ أتريد ِمنِّي أن أكون سفيهًا، 
أتريد ِمني أن أكون رجعّيًا..؟ حيولونه إىل صفة لألشخاص املخالفني هلم، وهذا كله 
العامل كله،  قائم يف عرصنا هذا ومتارسه أجهزة إعالم وثقافة وتعليم عمالقة شملت 
لت اخلطأ إىل صواب والصواب إىل خطأ واحلق إىل باطل والباطل إىل حق. ومع  حوَّ
أوصاف  يف  وتغيري  املفاهيم  يف  تغيري  من  يفعلونه  ما  أن  تظن  ال  ضعفاء،  فهم  ذلك 
أي   ](4  : ]البقرة   ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ﴿ۈ ولذلك  ضعف  دليل  إنه  ال  قوة.  دليل  الناس 

ون طيِّبون ﴿ۅۉۉ  عىل ضعفهم ﴿ۋۅ﴾ ]البقرة : 4)[ نحن معكم فأنتم خريِّ
مقاومة  يف   ](4  : ]البقرة  ﴿ېې﴾  قالوا:  اجلن،  أو  اإلنس  من   ](4  : ]البقرة  ې﴾ 
ما  ونرهيم  نخدعهم  بأولئك،   ](4  : ﴾]البقرة  ائ ى ﴿ى واإليامن،  واحلق  اخلري 

ُيرضيهم فقط، ولكن حقيقتنا وسيوفنا وُقوانا معكم ولكم. 

﴾ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ﴿ۈئ إهنم  فيهم،  تعاىل  اهلل  حكم  يصدر   هؤالء 
بدله  انحرافًا وأعطوا  ثمنها اهلدى، أخذوا  ]البقرة : 6)[ راحوا فأخذوا ضاللة وأعطوا 

إيامنًا، فهل يربح تاجر كهذا؟ ﴿ٱٻٻ  استقامة، أخذوا كفرًا وأعطوا بدله 
﴿پپپپڀڀڀ﴾  بسيطة  نارًا  أشعل   ](7  : ]البقرة  ٻٻ﴾ 
قد  فائدة تكون  أية  منها  يستفيد  يقوم لكي  أن  نارًا من قش تشتعل، وقبل  ]البقرة : 7)[ 

انطفأت وذهبت إىل العدم ﴿ڀٺٺٺٺ﴾ ]البقرة : 7)[ ما حوهلم متحريين 
عن الطريق خائفني، ))) ولنا أن نتساءل: ملَِ آل أمر أولئك املنافقني إىل ذلك املصري؟

بكر  أيب  بن  الرحن  الدين عبد  بن أحد )تويف: 864ه(. والسيوطي، جالل  الدين حممد  املحيل، جالل    (((
)تويف: ))9ه(. تفسري اجلاللني، بريوت: دار املعرفة، )د. ت.(، ص5.
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 واجلواب -واهلل أعلم-: ألهّنم صّموا أذاهنم عن استامع نداء اهلل ﴿ٿ﴾  ]البقرة : 8)[:
أي يف آذاهنم وقر أغلق آذاهنم فلم َتُعد تسمع شيئًا من احلق.﴿ٿ﴾ ]البقرة : 8)[ ُخرس 
ال يستطيعون قول احلق. ﴿ٹٹٹ﴾ ]البقرة : 8)[ ألهنم عطَّلوا ُقوى الوعي فيهم.

 ويستمر القرآن الكريم يف كشفهم فيرضب هلم مثاًل آخر ﴿ڤڤڤڤڦ
ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ﴾ ]البقرة : 9)[ مطٌر نازٌل من 
الناس ويسقي زروعهم ومواشيهم ويسقيهم، ولكنه صيِّب  يغيث  السامء، ليس غيثًا 
من السامء ميلء بكل خُميف، فيه ظلامت ورعد وبرق فيجعلون أصابعهم يف أذاهنم من 
هذه الصواعق خشية املوت، ولكن هل يستطيع اإلصبع حينام ُيوضع يف أذن اإلنسان 
ٍق ينزل به من السامء لو شاء اهلل أن يميته؟ ال. ولكن تلك هي  أن حيميه من موٍت حمقَّ
بشياطينهم عـىل  ُيْعلون عالقتهم  الضالون وهم  أولئك  التي حيملها  العقليَّة  السفاهة 
عالقتهم باهلل -تبارك وتعاىل- وعالقتهم باملؤمنني، فهم كمن يضع إصبعه يف أذنه خوفًا 
من الصاعقة التي لو نزلت ستقتله، ولن يستطيع إصبعه الذي ُوِضع يف أذنه أن حيميه 
﴾ ]البقرة : 20[ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  من ذلك املوت املحقق ﴿ڇ
َبرق جمرد  لكنه  يبلغوا غايتهم،  أن  أن هذا ضياء سوف يستمر، وسيستطيعون  وظنوا 
ملعات عابرة ﴿ڈژژڑڑککککگگ﴾ ]البقرة : 20[ ورّدهم 
النور، واجلهالة  والظلامت عىل  اهلُدى،  الضاللة عىل  اختاروا  إن هؤالء  كاحليوانات. 

 عىل العلم، والَعمى عىل البصرية والبرص، فصاروا أقرب إىل الدواب ﴿ڻڻۀ
ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ
﴿ککککگگگگڳ  ،]23  -22 ]األنفال:   ۇۆۆ﴾ 
ڳڳڳڱڱ﴾ ]البقرة : 20[ ولكن اهلل تركهم بِناًء عىل ذلك الوعد اإلهلي بأن ُيعطي 
اهلُدى  خيتار  أن  يستطيع  حرًا  خمتارًا  احلياة  هذه  يف  وجيعله  االختيار  حرية  لإلنسان 
ويستطيع أن خيتار الضالل، ولن يمنعه اهلل  ولن جيربه عىل يشء من ذلك، 
ألنَّ اهلل ائتمنه عىل حريته، وهي األمانة التي ُعرضت عىل الساموات واألرض واجلبال 
فأبني أن حيملنها وأشفقن منها وحلها اإلنسان، ولذا قرر سبحانه أنه ﴿یجئحئمئ﴾ 

]البقرة، 256[. 
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يه للخلق النَّجم الثاين: يف خطاب القرآن العاملي وحتدِّ
ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿ 

ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ
وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ
ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ
ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جب يئ ىئ مئ حئ  جئ
ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ
ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ
ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ
ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ
ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ

ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئ﴾  ]البقرة: )29-2[

﴾ ]البقرة : )2[ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ﴿ڱ

عودة إىل تفصيل سورة الفاحتة وبيان ما ُأحكم فيها من إفراد اهلل بالعبادة، ففي الفاحتة 
ل  ُتفصِّ اآلية  وهذه   ]5  : ]الفاحتة  ﴿ٿٿٿٿٹ﴾  تعاىل:  قوله  جاء 
ليبلغوا  العاملني  لرب  الناس  يقوم  كيف  وتبنيِّ  وعمومها  بشموهلا  العبادة  مفهوم 
بعبادهتم مرتبة التقوى التي بدأت السورة ببيان خصال أهلها، فإذا أردتم أن تكونوا 
ال  بعضًا،  بعضكم  يعبد  ال  خلقكم،  الذي  ربكم  اعبدوا  عليهم  اهلل  أنعم  الذين  من 
اكم فعدَلكم فأنشأ  يعبد بعضكم سادته وكرباءه، اعبدوا ربكم ألنَّه الذي خلقكم فسوَّ
أن  تتقون، أي  قبلكم لعلكم  الذين من  الذي خلقكم وخلق  اعبدوا ربكم  ُصوركم، 
تكونوا يف عداد أمة املتقني، الذين أنعم اهلل عليهم، أمة املهتدين ال أمة الضالني، أمة 

الذين امتحن اهلل قلوهبم للتقوى، أمة الذين ُيْصِلحون يف األرض وال ُيْفسدون. 
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التعاُمل مع املجاعات

ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿ 
ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅ﴾ ]البقرة: 22[. إن قراءة كتاب اهلل املنظور وهو 
الكون يعمق اإليامن يف قلوب الباحثني عن احلق، فلتتأمل البرشية هذه األرض التي 
جعلها اهلل بساطًا لَتْسُهَل حياهتم عليها، ووهذه السامء حُمكمة البناء، وكيف ينزل املطر 
هلل  جيعلوا  فال  هلم،  رزقًا  النبات  وأنواع  الثمرات  ألوان  من  به  فيخرج  السحاب  من 
ده باخللق واإلرزاق، واستحقاِقه العبودية.))) وهنا  نظراء يف العبادة، وهم يعلمون تفرُّ
ينّبه اهلل  أّن الكون كله بيت لإلنسانية كّلها بوصفها أرسة واحدة، خلقها 
ونساء، وخلق  كثريًا  منهام رجاالً  منها زوجها وبثَّ  نفس واحدة وخلق  سبحانه من 
األرض وجعلها فراشًا، والسامء بناًء لتكون بيتًا هلذا اإلنسان ُيِكنّه كّله، وجاء اإلنسان 
ة،  القطريَّ أو  اإلقليميَّة  والدولة  القوميَّة،  بالدولة  ساّمه  ما  اخرتع  اخرتع،  ما  واخرتع 
م هذا البيت -بيت العائلة الكبري- الذي هو األرض فام الذي حدث؟  وحاول أن ُيَقسِّ
أصبح الناس أغنياء، وفقراء، ومعدمني، ومتقدمني، ومتخلفني، ودبَّ احلسد بينهم، 

وظهر البغي فيهم فأصبحوا أعداًء لبعضهم بعد أن كانوا أرسة واحدة.

الذي  والعطش  املجاعات  ومنها  هلا  أزمات ال حرْص  اليوم عن  الناس  يتحدث 
هيدد البرشية، وسبب ذلك كله أنَّ هناك ِقسمًة غري عادلٍة قد جرت للبيت اإلنساين، 
هلذه  تقسيامٍت  من  حدث  الذي  هذا  كلها،  األرض  هو  الذي  دة  املوحَّ األرسة  لبيت 
ســـوى  وما  ومياههم  وغذائهم  معاشهم  عىل  اليوم  يتخوفون  الناس  جعل  األرض 
ذلــك، واهلل  قد أعلن أنَّه قد ﴿ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅ﴾ 
]فصلت: 0)[. وأنَّه ما من مولود ُيولد إال وله يف األرض ما يكفيه من رزق ومياه وهواء 

وكل يشء يمكن أن يساعده عىل احلياة احلرة الكريمة.

ر لو أن القرآن املجيد هو الذي حيكم هذه األرض اليوم، وأنَّ البرشية كلها  َتَصوَّ
مفتوحة  كلها  مواردها  وأصبحت  واحلواجز،  احلدود،  بينها  وُرفعت  هبديه،  هتتدي 
األرسة  تلك  إىل  واالنتامء  اإلخاء،  روُح  األرسة  تلك  وساد  املمتدة،  األرسة  لتلك 

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص4.
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إنَّه  أن تكون هناك جماعات؟  الناس؟ هل يمكن  الواحدة، كيف يكون حال  البرشية 
يزيدون  أو  ألف  حوايل  األرض  وعىل  إال  هذه  أيامنا  من  يوم  يف  تطلع  شمس  من  ما 
إنه انعدام  التي تسببها،  التُّخمة واألمراض  يموتون من اجلوع، وأمثاهلم يموتون من 
م اتبعوا القرآن الكريم ألكلوا من  العدل بني أفراد األرسة اإلنسانية الواحدة، ولو أهنَّ
فوق رؤوسهم ومن حتت أرجلهم، ولكفت األرض ساكنيها طعامًا ورشابًا ومياهًا، 
م اتبعوا القرآن الكريم خللت  ر فيها أقواهتا وجعلها كفاتًا. ولو أهنَّ ذلك أن اهلل قد قدَّ
من هذا التلوث الذي هو أبرز مظاهر الفساد يف الرب والبحر واجلو، وملا كان فيها فقري 
القرآن، لذا نقول: إنَّ  َهْجُر  ُمْتَخم، وملا كان فيها كل هذا السوء، ولكنّه  ُمْعَدم وغني 

البرشية قد خست نفسها يوم هجرت هذا الكتاب ويوم مل تسمع له؟! 

أصنامًا  يكونوا  أن  بالرضورة  ليس  واألنداد   ]22 ]البقرة:  ﴿ۈٴۇۋ﴾ 
وأي  واهلوى  واجلاه  والثروة  املال  ُيَعظِّم  حني  اإلنسان  ولكن  آخرين،  معبودين  أو 
نّدًا، وجعل منه هلل رشيكًا، ولذلك يقول  يشٍء ُيعليه عىل كلمة اهلل فكأنه قد اختذه هلل 
 .]43 ]الفرقان:  ﴿وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ﴾  شأنه-:  -جلَّ 
صباح  إليه  يتوجه  إلٍه  بمثابة  يكون  ما  ورغباته  وشهوته  هواه  من  جيعل  قد  فاإلنسان 
ْرَهِم َوَعْبُد اخْلَِميَصِة إن ُأْعطَِي ريض  ينَاِر َوَعْبُد الدِّ مساء، ويف احلديث:  )َتِعَس عبد الدِّ
اْنَتَقَش())) وصدق اهلل: ﴿ٹڤ َواْنَتَكَس وإذا ِشيَك فال  َتِعَس  ُيْعَط َسِخَط   َوإِْن مل 

ڤڤڤڦڦڦ﴾ ]يوسف: 06)[. 

ي القرآن ملنكري كونه من عند اهلل حتدِّ

ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ﴿ 
الكتاب  هذا  كون  من  شك  يف  اخلَْلُق  ا  أهيُّ كنتم  إن   ]23 ]البقرة:  ۆئۆئۈئۈئېئ﴾ 
كالمنا ورسالَتنا فاختربوا ذلك بمنتهى الُيس، وذلك بأن تأتوا بسورة من مثل ُسوره 
يف إحكامه وتفصيله وَنْظمه وأسلوبه وسائر خصائصه، فاختاروا أية سورة من سوره 
م من خصائص، وهذا التحدي غري قارص  طالت أم قرصت وأتوا بمثلها يف كل ما تقدَّ

)))  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اجلهاد والسري، باب: احلراسة يف الغزو يف سبيل اهلل، 
حديث رقم )2885(، ص555.
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 ]23 ]البقرة:  ﴿وئوئ﴾  تشاؤون  من  تدعوا  أن  لكم  إّن  بل  وحدكم  عليكم 
واسألوهم،  فيكم  الرأي  وقادة  وُفصحائكم  ُبلغائكم  من  تشاؤون  من  إىل  فاحتكموا 
قلنا  ما  بني  املامثلة  عىل  بالقدرة  لكم  وا  وأقرُّ ذلك  يف  نجحتم  قد  أنكم  وجدتم  فإن 
إذا فشلتم  أما  القرآن،  عوا برشّية مصدر هذا  َتدَّ آنذاك فقط يمكن لكم أن  وتقولون، 
الكالم  هذا  أن  من  رسوُلنا  به  َأخربكم  ما  تتقبَّلوا  أن  لكم  بّد  فال  ذلك  عن  وعجزتم 
إىل  به  وهتتدوا  وتتبعوه  به  فتؤمنوا  قلبه  عىل  أنزلناه  كتابنا،  الكتاب  هذا  وأن  كالمنا، 

طريق اهلُدى وسبيل الفالح.

ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿ 
ڤڤڤڦڦ﴾ ]اإلرساء: 88[. 

جب﴾  يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿
فإذا  هلم:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  صدق  يتعرفون  منها  التي  اجلهة  إىل  أرشدهم  ملا   ]24 ]البقرة: 

ب  كذَّ ملن  املَعدَّ  العذاب  وخافوا  فآمنوا  تصديقه  ووجب  عجزكم  وبان  تعارضوه  مل 
وعاند، وفيه دليل عىل إثبات النبوة صحة كون املتحَدى به ُمعِجزًا واإلخبار بأهنم لن 

يفعلوا وهو غيب ال يعلمه إال اهلل.)))

ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ
ڄڄڄڃڃڃ﴾ ]البقرة: 25[ وَأْخرِب -أهّيا الرسول- أهل اإليامن والعمل 
الصالح خربًا يملؤهم رسورًا، بأن هلم يف اآلخرة حدائق عجيبة، جتري األهنار حتت 
قالوا: قد  الفاكهة  نوعًا من  فيها  الظليلة. كلَّام رزقهم اهلل  العالية وأشجارها  قصورها 
وإْن  ولّذته،  طعمه  يف  جديدًا  شيئًا  وجدوه  ذاقوه  فإذا  قبل،  من  النوع  هذا  اهلل  َرَزَقنا 
رات  تشابه مع سابقه يف اللون واملنظر واالسم، وهلم -أيضًا- يف اجلنَّات زوجات مطهَّ
من كل ألوان الدنس احليسِّ كالبول واحليض، واملعنوي كالكذب وسوء اخلُُلق، وهم 

يف اجلنة ونعيمها دائمون، ال يموتون فيها وال خيرجون منها.)2)

)))  النسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أحد بن حممود )تويف: 710ه(. تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق 
التأويل، حتقيق: يوسف بديوي وحميي الدين مستو، بريوت: دار ابن كثري، ط1، 1998م، ج1، ص66.

)2)  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص5.
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األمثال يف القرآن

﴿چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ﴾ ]البقرة: 26[

إن األمثال وعاء حكمة األمم، وخزائن جتارهبا، وهي وسيلة من أهم وسائل حفظ 
تلك التجارب واحِلكم وتناُقلها بني األجيال، وهي قبل ذلك وبعده من أدق أساليب 
التعبري وأوجزها وأبلغها تأثريًا يف النفوس، وحني تقرص أساليب التعبري األخرى عن 
استيعاب مراد املتكلم، أو يضيق إدراك املخاطب عن فهم املراد منه، فإن رضب املثل 

جيعل ذلك كّله سهاًل ُمَيسًا مع إجياز اللفظ وإصابة املعنى، وحسن التشبيه.

العظيم مظهر من أهم مظاهر بالغته وإعجازه، ودقة تصويره  القرآن  أمثال  إن 
الفني وِسحر أسلوبه، فهي قد سحرت العرب -مؤمنهم وكافرهم- وبانت حالوهتا، 

وظهرت طالوهتا لعامتهم وخاصتهم، وبان تأثريها فيهم أمجعني.)))

من  أحد  ُيغفله  مل  وبحثًا  املهمة،  القرآن  علوم  من  ِعلاًم  مُتثِّل  القرآنية  واألمثال 
املفسين، أو البالغيني، أو الكاتبني يف علوم القرآن، ولكنهم قّل أن يتناولوها بشكٍل 
شمويلٍّ ُيربز ُصور اإلعجاز اجلاميل الفني فيها، مع إصابة املعنى املوضوعي بأتم شكل 

وأكمل وجه.

واألقوال  واألعامل  واألشخاص  والقلوب  النفوس  ر  تصوِّ األمثال  وآيات 
إال  منها  جانبًا  تغادر  فال  األمثال،  وهلا  منها  وترضب  واحلضارات،  واألمم  واملشاهد 
ففيها  ة،  الرتبويَّ الوسائل  أهم  من  وسيلة  جيعله  ما  والتشخيص  التوضيح  من  أعطته 
إخراج ماال يقع عليه احلّس إىل مستوى املحسوس، وإخراج ماال ُيْعلم ببدهية العقل إىل 
ما ُيعلم بالبدهية، وإخراج ما مل جتِر العادة به إىل األمر املعتاد، وإخراج ماال تأثري له من 

الصفات إىل ما له كامل التأثري، كام أهنا من أفضل وسائل البيان والتعليم واإليضاح.

)))  يقول ابن القيم: "وقع يف القرآن أمثال، وإن أمثال القرآن ال يعقلها إال العاملون، وإهنا تشبيه يشء بيشء يف 
ُحكمه ويف تقريب املعقول من املحسوس أو أحد املحسوسني من اآلخر واعتبار أحدمها باآلخر." انظر:

- ابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر )تويف: 751ه(، األمثال يف القرآن الكريم، 
حتقيق: سعيد حممد نمر اخلطيب، بريوت: دار املعرفة، )98)م، ص73)-74).
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 وإذا كان القرآن العظيم قد رضب للناس من كل مثل ﴿ۉۉېېې
دنا  تزوِّ أن  يمكن  األمثال  هذه  أن  ندرك  أن  فعلينا   ،]58 ]الروم:  ېىىائ﴾ 
بمنهاج تربويٍّ كامل، ال يغادر جانبًا من جوانب العملية الرتبوية إال تناوله وفّصله، 
وأوضح نامذجه بأفضل ما يكون اإليضاح، وهذا اجلانب وحده حيتاج إىل دراسة أو 
أكثر توضح جوانبه املختلفة وتساعد الرتبويني عىل بناء ما يريدون من أفكار ونامذج 

ة.  يف خمتلف أركان العمليَّة الرتبويَّ

ة،  وجانب آخر من جوانب أمثال القرآن كنُت أتطلَّع إىل أن أجد فيه دراسة جادَّ
ومل أطَّلع عىل ما يشفي الغليل فيه إىل اآلن هو األمثال القرآنية بوصفها مصدرًا من أهم 

مصادر األحكام، وهذا يمكن أن يتَّضح يف جانبني: 

د  اجلانب األول: أّن أمثال القرآن َيْصَحبها -دائاًم- حتسني أو تقبيح، بحيث جُتَسِّ
وأخالقًا  وُسلوكًا  وعماًل  شخصًا  أمامنا  ماثٌل  وكأنه  إليه  فننظر  وُتشّخصه  النموذج 
قدرًا  األصويل  يعتربه  أن  يمكن  احلُسن  وهذا  حسن،  فهو  نته  حسَّ فام  وترّصفات، 
مشرتكًا بني الوجوب والندب واإلباحة، واجتهاده فيه سوف يقوده إىل حتديد احلُكم 
قبيح،  فهو  األمثال  قبَّحته  وما  املثل-،  اآلية  ُسوى  دليل  هناك  يكن  مل  -إن  املناسب، 
والُقْبح دائر هنا بني التحريم والَكراهة، واملجتهد يبذل جهده لتحديد األنسب منها، 
األوامر  ِصيغ  يف  النظر  إىل  حاجة  دون  اآلية-،  املثل  ذلك  غري  دليل  له  يكن  مل  -إن 
 معرفتها من رشوط االجتهاد، ومما  والنواهي الرصحية، ولذلك عدَّ الشافعي 

جيب عىل املجتهد معرفته عىل ما نقل الزركيش يف الربهان عن البيهقي.)))

رسخت  التي  هي  القرآن،  أمثال  أن  ندرك  حني  فيتضح  الثاين:  اجلانب  وأما 
القياس  فكرة  بعدهم  جاء  وَمن  وفقهائهم  الصحابة  اء  ُقرَّ من  األئمة  بعض  أذهان  يف 
وسائل  من  منهجية  وسيلة  أو  الرشعّية،  األحكام  أدلة  من  دلياًل  ووضعه  األصويل، 

)))  الزركيش، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر )تويف: 794ه(، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: 
حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه، ط)، 957)م، 

ج)، ص486.
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وعالقة  ة،  وفكريَّ فقهيَّة  ثروة  به  األخذ  عن  نجمت  الذي  الدليل  هذا  املجتهدين، 
دراسات  أو  دراسة  يستحق  آخر  موضوع  العظيم  القرآن  بأمثال  األصويل  القياس 

عديدة ليتضح ويظهر أثر أمثال القرآن العظيم الفكري والفقهي. 

قام  التي  األوىل  العلمّية  الّدعامة  كان  األصويل  القياس  اكتشاف  أن  نعلم  وحني 
أمثال  حتتّلها  التي  الكربى  األمهية  فإن  ذلك،  بعد  التجريبي  العلمي  املنهج  بناء  عليها 
القرآن العظيم تبدو -آنذاك- بجالء شديد. لكن املؤسف أن نجد إرسافًا بلغ حدَّ التبديد 
والتبذير يف جانب البحث اللغوي والبالغي والبياين والنحوي يف األمثال القرآنيَّة، وِقلَّة 
وُشّحًا يف اجلوانب األخرى التي أرشنا إليها، ولعل يف هذه اإلشارات ما ُينبِّه إلعطاء هذه 
بتجلية  املطالبون  هم  واإلنسانيات  االجتامعيات  وعلامء  تستحقه،  ما  األخرى  اجلوانب 

هذه اجلوانب، وتوضيح وخدمة كتاب اهلل تعاىل وأغراضه يف هذا املجال.

النفوس والقلوب ومن  القرآن من تأثري يف  القرآن ما ألمثال  ولقد أدرك أعداء 
بعضها،  من  وسخروا  شأهنا  من  التهوين  فحاولوا  مقاومتها  تصعب  إقناعية  قدرات 
هذه  من  إليها  وما  والعناكب  الذباب  غري  للناس  يرضبه  مثاًل  جيد  أمل  يقولون  فكانوا 
عقوهلم  تفاهة  ح  يوضِّ الذي  األسلوب  هبذا  القرآن  فيجيب  التافهة؟!  احلرشات 

﴿چچچ شأنه-:  -جل  فيقول  وجداهنم،  وبالدة  طباعهم  وسقم  نفوسهم   وضعف 
بعض  ليعطي  السياق  ويعود   ]26 ]البقرة:  چڇڇڇڇڍڍڌڌ﴾ 
ويف  السورة  مقدمة  يف  ذكرهم  ورد  ممن  الناس  أصناف  من  نوعني  عن  التفاصيل 

﴿ڎڎڈڈژژڑڑککک فيقول:  الفاحتة  سورة   آخر 
کگگگگڳڳڳ﴾ ]البقرة: 26[ أي ما الذي جاء به هذا القرآن 
الذي يرضب لنا األمثلة بأتفه احلرشات من الذباب والنمل والنحل والعنكبوت وما 

 َشاَكَل ذلك؟ جييب اهلل -تبارك وتعاىل-:   ﴿ڎڎڈڈژژڑڑک
 کککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں
ڻڻڻڻۀۀہہہہ﴾ ]البقرة: 26-27[ هذا العهد هو املشار 
 إليه يف قوله تعاىل: ﴿ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ
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﴿ھھھھےےۓۓڭڭ﴾ ]البقرة: 27[  ﴾ ]األعراف: 72)[.  ڄڄڄڃڃ
يقطعون عالقتهم باهلل وقد أمرهم أن َيِصُلوا عالقتهم به، يقطعون عالقتهم بالكتاب 
يقطعون  به،  يتأّسون  وال  يقتدون  فال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول  عالقتهم  يقطعون  الكريم، 
بمجتمعاهتم،  صالهتم  يقطعون  حم،  بالرَّ عالقتهم  يقطعون  خري،  بكل  عالقتهم 
يقطعون صالهتم بأمتهم، يقطعون صالهتم بكل ما أمر اهلل به ﴿ ڭڭۇ﴾ 
 ]البقرة:  27[ وهم قد ُخلقوا من أجل أن ُيصلحوا فيها. ﴿ۆۆۈ﴾ ]البقرة:  27[

وبيان  الدنيا،  يف  خساهنم  بيان  م  تقدَّ وقد  اآلخرة،  يف  وخارسون  الدنيا  يف  خارسون 
خساهنم يف اآلخرة حينام ُيْلقون يف النار التي ُأعّدت للنّاس واحلجارة. 

اإليامن  إىل  والدعوة  الكفر  مقاومة  يف  الكربى  قضيته  املجيد  القرآن  يطرح  ثم 
 والتوحيد ليقول هلؤالء يف استفهام ميلء بالتعجب واالستغراب واالستنكار:﴿ٴۇ
 ۋۋ﴾ ]البقرة: 28[ وما الذي حيملكم عىل ذلك أو يسوغه لكم ﴿ۅۅ
ۉۉېېېېىىائائ﴾ ]البقرة: 28[ فمثلكم ال يتوقع منه 
إذا عرف أصله ونشأته ومبدأ حياته أن يكفر باهلل جل شأنه، أو يرشك به ما ليس له به 
علم، أو يفرتي له أندادًا وقد فطر عىل التوحيد، وخلق من أجله، واستخلف إلعالء 

شأنه، والدخول فيه واالستظالل بظالله الوارفة.

﴿ۉۉېېېېى عدمًا  كنتم   ]28 ]البقرة:   ﴿ۅۅ﴾ 

الذي  باهلل  يكفر  أن  العقل  قويم  إلنسان  يمكن  كيف   ]28 ]البقرة:  ىائائ﴾ 
 ]( ]اإلنسان:  ﴿ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې﴾  يشء  ال  من  خلقه 
ووسعه برحته وعلمه ﴿ېېېېىىائائ﴾ ]البقرة: 28[ فكيف 

تكفرون به و ﴿ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ﴾ ]البقرة: 29[.

هنا ينبغي أن ُننبه أن علامءنا يقولون: بأّن هذه اآلية دليل عىل إباحة كل ما خلق 
اهلل ، وأّن أي حتريم جاء بعد ذلك ألّي يشء من األشياء هو استثناء، هذا 
ره اهلل -تبارك وتعاىل-  أمر مهم، فكل يشء ُمباح هلذا اإلنسان يف هذا الكون الذي سخَّ
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من  حماولة  ليس  فالتحريم  أيضًا؛  وملصلحته  استثناًء،  يكون  التحريم  يأيت  وحينام  له، 
حُيّرم  فحينام  استثناء حلامية صحته وحاية عقله،  ولكنه  الدين حلرمانه من يشء جيِّد، 
عليه اخلمر أو أكل امليتة أو حلم اخلنزير أو الدم أو ما سوى ذلك، إنام حيرم عليه أمورًا 

ضارة به، فإذن عملية التحريم هي االستثناء. 

إىل  ُسئلوا عن يشء سارعوا  إذا  الذين  عاة  الدُّ بعض  تذكري  إىل  ربام  ين  وهذا جيرُّ
القول بالتحريم أو بالتحليل. والتحريم والتحليل هو ُحكم اهلل ال ُحكم الناس، وال 
ُحكم العامل وال القايض وال املفتي، إّنام هو ُحكم اهلل -تبارك وتعاىل- فهو من له هذه 

ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  الصالحيَّة ﴿ھ
ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ﴾ ]النحل: 6))[، فعلينا أن نتعلم ما حّرم 
عند  لنقف  علينا،  حرم  ما  لنا    اهلل  فّصل  وقد  علينا،  وتعاىل-  -تبارك  اهلل 

حدودها وال نتعداها. 

﴿ۈئۈئېئېئېئىئىئ﴾ ]البقرة:  29[ ثم قصد إىل خلق السموات، 

اهنَّ سبع سموات، ﴿ییییجئ﴾ ]البقرة: 29[ عليٌم بام ُيْصِلح اإلنسان، عليم  فسوَّ
بام ُيصلح النبات واحليوان واألرض والسامء، عليم بام هو خري هلذا اإلنسان، وعليم 
بام هو ضار له، فلو متسكنا هبذه اآليات وعرفنا أمهيتها يف هذا املجال ألدركنا العالقة 
الوثيقة بني ما ُنسميه اليوم بالتنمية وبني اإليامن ووفرة األرزاق، وأنَّ اإليامن من أهم 
وتعاىل  تبارك  اهلل  إن  بل  فيها،  ومما  األرض  من  نستفيد  بأن  لنا  تسمح  التي  العنارص 
ارع احلكيم، فقال جلَّ  الشَّ قد عّد إعامر األرض فريضة رشعيَّة وَمْقصدًا من مقاصد 
شأنه عىل لسان نبيه صالح: ﴿ىئییییجئ﴾ ]هود: )6[. فإحياء مواهتا 
بالقيام  احلكيم  الشارع  أمر  أمور  كلها  اإلنسان  ثرواهتا وتوظيفها يف خدمة  واستخرج 
 هبا، وهنى عن التفريط فيها، ومل يعّدها استهالكًا لطاقات األرض بل إحياًء هلا ﴿ې
ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ﴾ ]احلج: 5[.



تفسري القرآن بالقرآن112

النَّجم الثالث: قصُة اخَلْلق
ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 

ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ
ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ
گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ
 گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ
 ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭ
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ
 ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ
ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ
ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾ ]البقرة: 30 – 39[

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

األرض، كقوله تعاىل:     ﴿ۋۅۅۉۉېېېېىىائ﴾ 
خليفة،  األرض  يف  جيعل  سوف  بأّنه  املالئكَة  وتعاىل-  -تبارك  اهللُ  َأْخرَب   .]62 ]النمل: 

م  أهنَّ عنهم  املالئكة  َيعرف  وَبنِيه  آدم  قبل  َخْلٌق  هناك  كان  أنَّه  َأعلُم-  -واهللُ  ويبدو 
 أرسفوا يف َسْفك الدماء فقالوا: ﴿ڀڀٺٺٺٺٿ﴾ ]البقرة: 30[
كانوا  م  كأهنَّ  ]30 ]البقرة:  ﴿ٿٿٿٹٹٹ﴾  َسبقوا  الذين  كاخلَْلق  َيعني 
ُيَسبِّحون  فهم  األرض،  يف  اخلُلفاء  هم  يكونوا  أن  إىل  ويتطّلعون  أنفسهم  حون  ُيرشِّ
وال  َيْفرَتون،  ال  والنهار  الليل  وُيسّبحون  له،  وُيقّدسون  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  بحمد 
أن  تستطيع  ال  فاملالئكة  واخلرُي،  والتقوى  الربُّ  إال  فِطرهتا-  -بُحكم  املالئكة  من  يقع 
تعيَص اهلل  بطبيعتها، فقد ُخلقت من نور، وُخلق الشياطنُي واجلنُّ من نار، 
وُخلق اإلنساُن وفيه الطبيعتان، فيه االستعداد للخري وفيه االستعداد للرش، وَعِلم اهلل 
-جلَّ شأنه- أنَّ هذه األرض حتتاج إىل أن يكون اخلليفة فيها منها ومن ِجنسها، وفيه 

االستعداد للخري وفيه االستعداد للرش. 
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ُيَعلِّم آدم  َذَكر املالئكُة ما ذكروا اقتضت حكمة اهلل -تبارك وتعاىل- أن  وحينام 
األسامء، ونحن ال نعرف ما هي هذه األسامء، وال يفيدنا كثريًا أن نعرفها بذاهتا، وحينام 
ُنفسِّ القرآن بالقرآن نرى أننا لسنا بحاجة إىل ما ذكره املفسون عنها بغري دليل، وإنام 
نرى يف قضية هذه األسامء أنَّ من نَِعم اهلل تعاىل -كام ذكرنا يف بداية السورة- أن علَّم 
اإلنسان كيف ُيَقطِّع صوته إىل أحرٍف فكلامٍت فُجمٍل، ومن ثمَّ يمكنه أن ُيبنِي عاّم يف 
نفسه. ومن هنا يمكن أن تكون األسامء التي ُعلِّمها آدم كلها؛ هي أسامء األشياء التي 
سيصادفها يف األرض، وقد تكون أسامء األرُسة، ألن آدم أول يشء جرى عىل يديه هو 
تكوين األرسة، وهناك جدل طويل هذه األيام بني بعض أهل العلم والبعض اآلخر، 
وقد  املعصية،  إىل  قادته  ولذلك  آدم وخلقت حواء من ضلعه  ُخلق  يقول  من  فمنهم 
ُينزهنا  والقرآن  القديمة،  واألخبار  التوراة  يف  ورد  ممّا  بيشٍء  تأثَّر  البعض  هذا  يكون 
 عن هذا وُيبعدنا عنه، يقول تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ

ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾ 
﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ وعال-:  -جلَّ  ويقول   .](  ]النساء: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ
ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ﴾ ]الزمر: 6[. دون حتديد ذكورة أو أنوثة هذه 
كر واألُنثى، والبرشية ليست بحاجة إىل أن تعرف أكثر  النفس، والزوج ُيطَلق عىل الذَّ

من هذا عن أصلها ونشأهتا ففيه الكفاية والَغناء. 

فيه  وأودع  ُمبارش،  بشكٍل  بعضها  عّلمه   ]3( ]البقرة:  ﴿ڦڦڄڄ﴾ 
بعلمه، ولذلك عاب  اهلل  استأثر  ما  يقع ضمن  منها، مما ال  بقي  ما  به  يتعلَّم  استعدادًا 
 اهلل عىل املرشكني عندما خاضوا فيام ال يقع يف مقدورهم علمه، قال تعاىل: ﴿ٱٻٻ

من  لنا  حتذيرًا  هذا  يف  ولعلَّ   .]27 ]النَّجم:  ٻٻپپپپڀ﴾ 
الوقوع يف َخطر فوىض األسامء املوجودة يف عرصنا احلايل. 

أٌخ هذه  أٌب هذا  َيعني هذا  ]البقرة: )3[ أسامء األرُسة  ﴿ڦڦڄڄ﴾ 

وأساس  إنسانينْي،  ونوعًا  جنسًا  تقتيض  االستخالف  أو  اخِلالفة  ألنَّ  ابن،  هذا  ُأّم 
النوع اإلنساين هو األرُسة، فيتعلم اإلنسان باألرُسة وبأسامء األرسة كيف خيتلف عن 
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علم  دون  بعد  فيام  يتصالن  وقد  بينهام،  العالقة  تنتهي  ثّم  ولده  َيِلد  قد  الذي  احليوان 
أيٍّ منهام بالعالقة التي كانت بينهام من قبل، سواٌء عالقة بنّوة أو أبّوة أو سوامها. أما 
اإلنسان فهو أكرم عىل اهلل وأرشف من هذا، فتعليمه هذه األسامء يعني تعليمه كيف 

ڄڄڃڃڃڃچ  ﴿ فيه،  الذي سُيْستخلف  املجتمع   َيبني هذا 
أينِّ أستخلف يف األرض مفسدين  ]البقرة: )3[ يف زعمكم  چچچڇڇ﴾ 
اكني للدماء.  وفيه ردٌّ عليهم وبيان أن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول  سفَّ
الفوائد كلها ما يستأهلون ألجله أن ُيستخلفوا ﴿ڇڇ﴾ ]البقرة: )3[ تنزهيًا لك أن 
 خَيفى عليك يشء أو االعرتاض عليك يف تدبريك. ﴿ڍڍڌڌڎڎڈ﴾ ]البقرة: )3[
فيه  وليس  علمتنا  الذي  إال  لنا  معلوم  ال  أي  املعلوم  بمعنى  والِعلم  الذي  بمعنى  )ما( 
 علم األسامء ﴿ڈژژڑڑ﴾ ]البقرة: 32[ غري الـُمْعَلم ﴿ ڑ﴾ ]البقرة: 32[
باسمه  يشء  كل  ى  وسمَّ  ]33 ]البقرة:  ﴿کککک﴾  وقدرَت  قضيَت  فيام 

﴿ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ  ((( بجنسه،  يشء  كل   وأحلق 
باختيار  لالستخالف  االختيار  قضية  فتمت   ]33 ]البقرة:  ڻڻڻۀۀ﴾ 
العبادة  عىل  انكباب  أمر  املالئكة-  فهم  إىل  تبادر  -كام  ليس  إذن  فاألمر  املستخَلف، 

وليس أمر تسبيح وتقديس، بل أمر استخالف. 

املختار  باعتباره  له  اخضعوا  أي   ]34 ]البقرة:  ﴿ہہہہھ﴾ 

اهلل  وأمر  العبادة.  سجود  ال  والطاعة  اخلضوع  سجود  فهو  شأنه،  جل  اهلل  خلالفة 
التي  املالحظة  أو  أبدوه  الذي  االعرتاض  ذلك  عىل  بِناًء  يكون  أن  إما  له،  بالسجود 
ألنَّه  أو   ]30 ]البقرة:  ﴿ڀڀٺٺٺٺٿ﴾  قالوا:  حينام  أبدوها 
حيمل تلك النفخة الروحية اإلهلية املبارشة من ذات اهلل، هذا كّله وارد وكل ما يأمر به 

الباري  فله ِحكمته وله ُمراده فيه. 

)))  الواحدي، أبو احلسن عيل بن أحد النيسابوري الشافعي )تويف: 468ه(. الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، 
صربة،  حممد  أحد  الدكتور  معوض،  حممد  عيل  الشيخ  املوجود،  عبد  أحد  عادل  الشيخ  وتعليق:  حتقيق 
الدكتور أحد عبد الغني اجلمل، الدكتور عبد الرحن عويس، قّدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد احلي 

الفرماوي، بريوت:  دار الكتب العلمية، ط)، 994)م، ج)، ص6)).
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﴿ھھھ﴾ ]البقرة: 34[ قد تكون احِلكمة أن خُيِْرَج إبليس من بني املالئكة 
إلبائه السجود واستكباره عنه ﴿ےےۓۓڭڭ﴾ ]البقرة: 34[ فقد تكون 

 عملية َأْمِرهم بالسجود أيضًا اختبارًا لَيميز اخلبيث من الطيب، واهلل أعلم. ﴿ڭڭ
شجرة   ]35 ]البقرة:  ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ﴾ 
واحدة ال تقرباها، ولذلك نقول هي جنَّة قد ال تكون اجلنَّة التي ُوعد املتقون، ألنَّ اجلنَّة التي 
ُوعد املتقون ليس فيها يشٌء يمكن أن ُيْمنَُع منه، بل ُيبيح اهلل بفضله ونِعمته هلم ما تشتهيه 

﴿ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ ذلك  غري  إىل  أعينهم  وتلذ   أنفسهم 
هنا   ]36-35 ]البقرة:  ۋۋۅۅۉۉېېېېىى﴾ 
بدأت مرحلة اإلعداد والفحص والكشف عن ُقدرات آدم للقيام بمهام االستخالف 
الذي  اخلليفة  فهذا  األشكال،  من  شكل  بأيِّ  له  اخلضوع  وعدم  الشيطان،  ومواجهة 
ُأْخِضَع الختبار لكي  التطعيم، حيث  املصل مثل  َنوعًا من  ُأْعطِي  إىل األرض  سينزل 
حُيفز عنده ُقوى املناعة، فاخُترب وُأمر بأال يقرب الشجرة، ولكن الشيطان استطاع أن 
آدم،  عىل  يلقيه  وال  حواء  عىل  اللوم  ُيلقي  فال  العظمة  غاية  القرآن  يبلغ  وهنا  يزهلام، 
وأساطري  املسؤولة،  األمر عىل حواء وجعلتها  َأْلَقت  قد  فة  املحرَّ التوراة  أن  نجد  بينام 
كثرية جّدًا تقول: إن إبليس ملا أراد أن يدخل اجلنة، ليستزل آدم وحواء عليهام السالم، 
فَدخل يف جوف احلية، فلام دخلت احلية اجلنة، خرج إبليس من جوفها وأغرى حواء، 

وحواء أغرت آدم.))) 

هذه كلها قصص وأباطيل، ولكن ما حدث كان مرحلة متهيدية؛ إذ ابَتىل آدم وزوجه 
 هبذا األمر ومل يلتزما، ﴿ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ

ز لدهيام جهاز املناعة، وأثبت هلام باألمر العميل كيف يمكن  ۈئۈئ﴾ ]البقرة: 36[ أّي إّنه حفَّ
ما  فأصبح كل  ذلك،  إىل غري  وُيمنِّيهم  ُيضلَّهم  أن  يمكن  الشيطان وكيف  يغوهيم  أن 
ألقاه الشيطان عليهام -حتى أكال من تلك الشجرة- من األمور التي سيتعرضان إىل 
ووساوسه،  إبليس  وجه  يف  يصمدوا  أن  وعليهم  الدنيا،  احلياة  يف  وذريتهام  مها  مثلها 

 ﴿ۇئۇئۆئۆئۈئۈئ﴾ ]البقرة: 36[ أنتم والشياطني، أنتم وإبليس أعداء ﴿ېئ

)))  الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج)، ص)56.
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ودار  امتحان  دار  وهي  خلود  فيها  ليس   ]36 ]البقرة:  ېئېئىئىئىئیی﴾ 
ابتالء، وهنا تربز احلكمة يف كل هذه املرحلة، مرحلة اخللق، وأحسَّ آدم هو وزوجته 

 بخطئهام وُظلمهام ألنفسهام، فَأهلم اهلل تعاىل آدم كلامٍت يقوهلا للتوبة واالستغفار ﴿ی
اها آدم من ربه قوله تعاىل: ﴿ٱ  یجئحئمئ﴾ ]البقرة: 37[ وقد بنيَّ الكلامت التي تلقَّ
ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ﴾  ]األعراف: 23[. وقد أنعم اهلل 
-تبارك وتعاىل- عىل آدم ﴿ىئيئجبحبخبمبىبيب﴾ ]البقرة: 37[، فقاهلا، فتقبَّل اهلل 

ٱٻ  ﴿ الضعفاء.)))  بِعباده  الرحيم  وهو  للتوبة،  القبول  كثري  ألنه  له  وغفر   منه 
ڀڀڀڀٺٺٺٺٿ  ﴿ 38[ هداية  ]البقرة:   ٻٻٻپپپپ﴾ 

أن  فيجب   ]39-38 ]البقرة:  ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾ 

ذلك  لتحقيق  فيها  ُوضعتم  التي  اجلنَّة  تلك  يف  أخذمتوه  الذي  الدرس  وهذا  حتذروا، 
نحن  اجلنَّة  من  وخيرجهام  أبويكام  يزلَّ  أن  الشيطان  ن  ومَتَكَّ االبتالء،  وذلك  االختبار 
ى آدم من ربه كلامٍت فتاَب إىل اهلل -جل شأنه-  ن الشيطان منكم، فلذلك تلقَّ لن ُنَمكِّ
فتاب اهلل -تبارك وتعاىل- عليه، وبتوبته أصبح من أولئك الذين هداهم اهلل والذين ال 
خوف عليهم وال هم حيزنون، ولكن من يكفرون ويكذبون بتلك اهلداية فسيكونون 

أصحاب النار هم فيها خالدون. 

إنَّام حدث لكي يعطي نموذجًا للبرشية كّلها فيام يأيت من  هذا الذي حدث كّله 
الرصاع الذي سيكون بني اإلنسان والشيطان، وبني شياطني اإلنس واجلن، وبني هذا 
تقوية  أو  حتقيق  عىل  قادرين  وجيعلنا  اخلري  ُقوى  فينا  يستفز  لنا  عدّوًا  اهلل  جعله  الذي 
يدخل  ثمَّ  أساليبه،  شأنه-  -جل  لنا  ويكشف  وإغراءاته،  إغوائه  ضد  مناعتنا  أجهزة 
نا  بعد ذلك إىل جتربة خطرية من جتارب البرشية، فإذا كان إبليس قد أزّل أبانا آدم وُأمَّ
  حواء فإنَّ هناك أمة وطائفًة - ستأيت قصتها فورًا بعد هذه اآلية - أراد اهلل
وبوصفهم  أمة  بوصفهم  الشيطان  فأزهلم  للبرشّية،  ونموذجًا  َمثاًل  يكونوا  أن  هلم 

جمموعة وأفشل جتربتهم، كام استزلَّ أبوينا من قبل آدم وحواء وأخرجهام من اجلنة. 

)))  جلنة القرآن والسنة يف املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية يف القاهرة. املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، 
الدوحة: دار الثقافة، 995)م، ص0).
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عن  عجزت  التي  املصطفاة  لألمة  نموذج  اإلرسائيلية:  األمة  الرابع:  النَّجم 
االرتقاء إىل مستوى االصطفاء فاسُتبدلت

 ﴿ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچ

ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ
ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک
 ںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھ
ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے
وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئ﴾

]البقرة: 40 – 48[ 

يف سورة آل عمران بنيَّ اهلل تعاىل أنه اصطفى من بني خلقه آدم ونوحًا وآل إبراهيم 
 وآل عمران عىل العاملني، ذريًة بعضها من بعض ﴿ ڑڑککککگ

]آل عمران: 34-33[.  گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ﴾ 
ويمكن القول بأن هذه املرحلة التي كانت مرحلة اصطفاء شبه َقَبيِل قد جاءت متهيدًا 
لتصبح  األنبياء،  أيدي  َلبِنة عىل  َلبِنة  بناؤها  التي جرى  األمة  إطار  القبائل يف  إلدراج 
ة قادرة عىل القيام بحق الشهادة عىل الناس. وذلك ألن  يف هناية األمر أمة َوَسطًا َخريِّ
القرآن املجيد أراد أن ُيقيم بناء إنسان اجلمع بني القراءتني، وُيرسيه عىل دعائم مخس 

هي: التوحيد والتزكية والعمران واألمة والدعوة. 

يبنيها  التي  القرآنية  الشخصية  عليها  تقوم  أن  يمكن  التي  هي  الدعائم  فهذه 
دة  الوحي باجلمع بني القراءتني، فكأن اإلطار الَقَبيل مرحلة من املراحل املهيئة واملمهِّ
لبناء األمة. إذا انحرف اإلنسان ووقف عندها وعّدها هناية الروابط بني البرش، ضل 
وأضل وأفسد حياته وُنُظَمه، لكنه إذا انطلق يف فضاء األمة الوسيع وحقق بناءها، فقد 

حقق املقصد الرشعي يف أهم ُصوره وَأشكاله. 
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وقد  األُمة.  مرحلة  إىل  الوصول  وبداية  القبلية  املرحلة  هناية  إرسائيل  بنو  كان 
حفل تاريخ بني إرسائيل بتجارب وظواهر وأحداث جتعل البرشية قادرة عىل معرفة 
تفاصيل آثار العداوة بني اإلنسان والشيطان، فهذا الشعب أو هذه القبيلة وقعت حتت 
اهلل  ذكر  الذي  الفرعوين  االستبداد  وهو  قبل،  من  مثله  البرشية  تعرف  مل  استبداد  نري 

﴿ےےۓۓڭڭ تعاىل:  قوله  يف  كام  تفاصيله  من  الكثري  شأنه-   -جل 
ۉ﴾  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
الذي  الشعب  فهذا  جّدًا،  الكثري  والِعرب  الدروس  من  فيه  فاصطفاؤهم   ]4 ]القصص: 

استعبده الفراعنة واستبدوا به طِيلة تلك املرحلة، كان ال بّد أن ُيبني للناس تلك اآلثار 
زمنًا  عاش  من  وأن  اإلنسان،  ألخيه  اإلنسان  استعباد  يرتكها  التي  اخلطرية  السلبية 
للبرش  آثار عبوديته  التحرر من  قادرًا عىل  ُمستعَبدًا لبرش مثله لن يكون  يامرس حياته 
من  التخلُّص  من  يتمكن  لن  النقي  اخلالص  التوحيد  يتعلم  مامل  وأنه  وسهولة،  بُيس 
تلك اآلثار، فالذي يمكن أن حيرر اإلنسان ويطّهره من آثار االستبداد توحيد خالص 
املدمرة  اآلثار  فإن  كامل  بشكل  ويطهر  التوحيد  خيلص  مل  فإذا  شائبة،  تشوبه  ال  نقي 
حياول  تراه  مرتددًا  خائرًا  ضعيفًا  العبد  عبد  ويبقى  تزول،  لن  للعبيد  العبيد  الستبداد 
عن  به  فيقعد  متامًا  خالصًا  يكن  مل  ومارسه  تبنَّاه  الذي  التوحيد  ألن  فيسقط،  العروج 

الوصول إىل ما يريد. 

يف  هلل  خُيلص  أن  استطاع  قد  بعضهم  أن  لنا  ح  توضِّ إرسائيل  بني  وقصة 
﴿چ يعدلون  وبه  باحلق  هيدون  أئمة  منهم  فجعل  وربوبيته،  وألوهيته   توحيده 
چچچڇڇڇڇڍڍڌڌ﴾ ]السجدة: 24[. ولكن مل 
ُتْطلعنا  شوائُب  أكثرهم  توحيد  خالط  بل  الشاِكلة،  تلك  عىل  إرسائيل  بني  كل  يكن 

عليها آيات الكتاب الكريم تِباعًا يف سائر السور التي تناولت قصتهم. 

من  غريها  يف  ل  ُيفصِّ مامل  اإلرسائيلية  التجربة  هذه  يف  لنا  ل  فصَّ املجيد  والقرآن 
ذلك  فإن  ولذلك  ومصريها،  وصريورهتا  بُأمتنا  مهمة  عالقة  من  هلا  ملا  التجارب، 
بني  عن  احلديَث  القرآُن  َأْكَثر  ملاذا  وعامتهم:  املسلمني  خاصة  يطرحه  الذي  التساؤل 
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من  اإلكثار  ذلك  أن  أعلم-  -واهلل  جوابه  ذلك،  من  استهدفه  الذي  وما  إرسائيل 
احلديث عنهم كان جلعل تارخيهم درسًا ألُّمتنا لتبتعد عن السقوط يف مثل ما سقطوا 
توحيدها  نقاء  مدى  الدوام  عىل  فتالحظ  والِعرب،  الدروس  منه  تستخلص  وأن  فيه، 

 . وصفائه وابتعاده عن الشوائب وخلوصه هلل

إن قصة بني إرسائيل جتعل أمام ُأّمتنا حتّديًا دائاًم مستمرًا، ُينَّبه عىل الدوام إىل رضورة 
ك  لة بأدق األشكال وأقوم الطرق، وأن يكون متسُّ االلتزام بمنهجية التعاُمل مع الكتب املنزَّ
األمم املصطفاة بام أنزل اهلل عليها من كتاب متّسكًا متينًا صادقًا خملصًا، فال ترختي اليد عنه 
بأيِّ شكل من األشكال، وال ُتيسء فهمه فتتحول إىل ُقطعان من حري تتعاَمل مع الكتاب 
حماولة  أو  الكتب  هذه  عنه  سكتت  فيام  التساؤل  ُتديم  وال  أسفارًا،  حيمل  احلامر  كمثل 

االستقصاء واإلغراق يف ظواهر األلفاظ واالبتعاد عن دالالهتا ومعانيها.

كام أن هناك نوعًا من التعاُقب بني األُّمتني، فمنذ أن تّم )االستبدال( -استبدال 
التأثري  وأساسيات  جلوانب  تداول  حالة  يف  تان  واألُمَّ إرسائيل-  ببني  املسلمة  األُمة 
والتأثُّر يف العامل كله، والرصاعات احلضارية -تارخيّيًا ويف الوقت احلارض وما ُيَتوقع يف 
املستقبل- تكاد ال خترج عن دائرة الرصاع بني األمتني، فكأن احلالة اإلرسائيلية مقابل 
املناعة لدى هذه األمة -كام ُيفرتض-  األُمة اإلسالمية حالة حفِز وحتدٍّ جيعل أجهزة 

َيِقَظة متنبهة حّساسة ألّي تغيري. 

سورة  ويف  ذكرنا،  ما  عىل  يدل  ما  َرْصَد  يفوته  ال  الكريم  القرآن  آليات  واملتدبِّر 
البقرة يبدو هذا األمر بشكٍل بارٍز واضٍح يلمسه قارئ السورة وُمتدبرها دون كبري َعناء، 
وسننطلق -إن شاء اهلل تعاىل- يف تتبُّع ما ذكره القرآن املجيد يف األُّمتني البديلة واملستبَدلة.

اإلرسائيلية  باألمة  ُتستبدل  أن  إىل  أّدت  التي  األسباب  أهم  السورة  هذه  ُتبنّي 
واإلتيان  قومية  خصائص  هلا  أمة  استبدال  )االستبدال(:  سورة  فهي  املسلمة،  األمة 
الشيطان  استزلَّ  كيف  وبنّي  اخللق  قصة  لنا  ذكر  أن  فبعد  عاملية.  خصائص  هلا  بأمة 
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يف  ال  جحيم  يف  كانوا  الذين  إرسائيل  بني  حال  لنا  ُيبني  اجلنة،  من  وأخرجهام  أبوينا 
نبّيًا ورسوالً من أنفسهم واصطفاهم عىل العاملني،   هلم  جنّة، وأرسل اهلل 
وأخرجهم من ُذّل العبودية إىل َرحابة السيادة والقيادة، فهل صانوا النعمة؟ أبوامها أو 
أبوانا ُأخرجا من اجلنّة، وهؤالء ُأخرجوا من جحيم العبودية، وأيضًا استطاع الشيطان 
أن يستزهلم وأن ُيفسد تلك التجربة، فاهلل -تبارك وتعاىل- منحهم فرصة مهمة جّدًا، 

ولكن مل يستفيدوا هبا. 

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

 من فرعون وَفلق البحر وتظليل الغامم وغري ذلك بأن تشكروها بطاعتي ﴿ڃڃ﴾
 ]البقرة: 40[ املذكور يف قوله تعاىل: ﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ ۅ

ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ
ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ
﴿ڄ تعاىل:  وقوله   ]84-83 ]البقرة:   ٻپپپپڀڀ﴾ 
ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ

ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ

ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک

﴿ڃچ﴾   .](2 ]املائدة:  ڱڱںںڻڻڻڻۀ﴾ 

ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿ڌ السابقة  املائدة  آية  يف  املذكور   ]40  ]البقرة: 

گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ

ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ

يف  خافوِن   ]40 ]البقرة:  ﴿چچچ﴾   .](2 ]املائدة:  ڻڻڻڻۀ﴾ 

به دون غريي ﴿ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ الوفاء   ترك 
 ژڑڑک﴾ ]البقرة: )4[ أي ما تكسبونه ثمنًا لتحريفكم كالم اهلل تعاىل: ﴿ٹ
ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ
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 ]4( ]البقرة:  ﴿ککک﴾   ]79 ]البقرة:  ڃچچچچڇڇڇ﴾ 
ل بالباطل الذي تفرتونه.  فخافوِن ﴿گگگگ﴾ ]البقرة: 42[ أي احلق املنزَّ
وهنا أمٌر يف غاية األمهية، وهو من أخطر العيوب، وإذا ابتليت ُأمة به فقد فسد َأمُرها، 
وهو لبس احلق بالباطل، فإن األمة التي تلبس احلق بالباطل ال يمكن هلا أن هتتدي أو 
تصلح وال ُيتوقع منها إال الضالل والفساد، ألن احلق والباطل نقيضان، إذا برز أحدمها 
والصالح،  اإلصالح  قواعد  لسائر  ر  ُمَدمِّ أمر  بينهام  اخللط  فإن  لذلك  اآلخر،  ذهب 
﴿ڳڳڳڳڱ﴾  اهلََلكة.  َمهاِوي  يف  السبيل  هذا  يتبنَّى  بمن  وُمْلٍق 
]البقرة: 42[ وال تكتموا احلق الرصيح وأنتم تعرفون أنَّه احلق، وكيف ال وقد قرأتم يف 

نبّيًا سيأيت يف آخر الزمن أعطتكم أوصافه ومكان  أنبيائكم أنَّ هناك  توراتكم وبشائر 
ينارصونه  ومن  أصحابه  لكم  َوَصفت  بل  هجرته،  ومكان  ظهوره  ومكان  مولده 

 ويكونون معه حتى أصبحتم تعرفونه كام تعرفون أبناءكم ﴿ڱڱڱں
ںڻڻڻ﴾ ]البقرة: 43[ أي اخضعوا ألوامر اهلل مع اخلاضعني هلا من صالح 
﴿ېېېىىائائەئەئ تعاىل  قوله  اآلية  معنى  ويف   عباده، 

وئوئۇئۇئۆئ﴾ ]املائدة: 55[. 

ح  ﴿ۀۀہ﴾ ]البقرة: 44[ كلمة الرب مفهوٌم شامٌل ينتظم كل خري. ُيوضِّ

﴿ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ تعاىل:  قوله   ذلك 
ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ
ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ
ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
﴿ۆۆۈۈٴۇ وقوله:   .](77 ]البقرة:   ڍڌڌڎڎڈ﴾ 
ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ
به  تأمروهنا  فال  ترتكوهنا   ]44 ]البقرة:  ﴿ہہ﴾   ](89 ]البقرة:  ەئوئ﴾  

 ﴿ہھھھ﴾ ]البقرة: 44[ التوراة وفيها الوعيد عىل خُمالفة القول العمل ﴿ھ
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ےے﴾ ]البقرة: 44[ سوء فعلكم فرتجعون. ﴿ۓ﴾ ]البقرة: 45[ اطلبوا املعونة 

]البقرة: 45[ َتْكره ﴿ڭڭ﴾  ما  للنفس عىل  ]البقرة: 45[ احلبس  أموركم ﴿ۓ﴾   عىل 
صىّل،)))  َأْمٌر  َحَزَبُه  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  احلديث  ويف  لشأهنا،  تعظياًم  بالذكر  أفردها 
ُه وحبُّ الرياسة عن اإليامن ﴿ڭ﴾ ]البقرة: 45[  وقيل: اخِلطاب لليهود ملا عاقهم الرَشَ

إىل  الساكنني   ]45 ]البقرة:  ﴿ۇۇۆۆ﴾   ثقيلة   ]45 ]البقرة:  ﴿ڭ﴾  الصالة  أي 
الطاعة.)2) والصالٌة أمٌر كبري يستثقله ذوو القلوب املريضة، يستثقله الكافرون، يستثقله 

 أعواُن الشيطان. ﴿ڭڭۇۇۆۆ﴾ ]البقرة: 45[ وهم ﴿ۈۈٴۇۋ
إدراك  أو  التخمني  بمعنى  الظن  العرب  يستعمل   ]46 ]البقرة:  ۋۅۅۉۉ﴾ 

متساوي الطرفني كام هو احلال عند الفالسفة، ولكن لسان القرآن الكريم يستعمله بمعنى 
أي   :]20 ]احلاقة:  ﴿ڻڻۀۀہہ﴾  تعاىل:  اآلية، وكقوله  اليقني، كام يف هذه 
ڇ﴾  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ڦ وقوله:  وآمنُت،  أيقنُت 
املجيد ولسان  القرآن  أن ندرك فوارق عديدة بني لسان  ]فصلت: 48[. وبذلك نستطيع 

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

التعابري املعتادة لدى العرب ولدى املناطقة واملتفلسفني. 

 ]47 ]البقرة:   ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿ې

ْلتكم  روا نِعمي الكثرية عليكم، واشكروين عليها، وتذكروا أين َفضَّ َة يعقوب تذكَّ يا ُذريَّ
لة كالتوراة واإلنجيل.)3)  عىل عامَلي زمانكم بكثرة األنبياء، والكتب املنزَّ

)))  السجستاين، سنن أيب داود، مرجع سابق، تفريع أبواب صالة السفر، باب وقت قيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الليل، 
ج2، حديث رقم )9)3)(، ص60). 

)2)  الواحدي، الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، مرجع سابق، ج)، ص)3).
)3)  املرجع السابق، ج)، ص26).
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جحودهم  مع  وتواليها  بالنِّعم  إرسائيل  لبني  اهلل  تذكري  اخلامس:  النَّجم 
واستكبارهم 

ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 

ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ
چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ
ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ
ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ
ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ
ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ
ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ

ٻ ٱ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې
ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ
ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ
ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ
ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ
 کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻ
ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ
ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ
ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې
ٻ ٻ ٻ ٱ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ
 ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ
ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ
گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ
گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں﴾ ]البقرة: 49 – 66[
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بالرضورة  ليس   ]49 ]البقرة:  ﴿ٱٻٻٻٻپپپ﴾ 

أن يكون املخاَطبون يف عرص نزول القرآن هم الذين استفادوا من هذه النعمة بشكٍل 
آباءهم، ونجاة اآلباء نجاة لألبناء من  مبارٍش، ألنَّ اهلل جل شأنه امتنَّ عليهم بإنجائه 
النعمة تتكرر مع كل جيٍل، وأّن من حقِّ اهلل جلَّ شأنه عىل كل  وجوه عديدة، فكأن 

تلك األجيال أن حتمده وتشكره عىل ما أنعم عىل آبائهم. 

نّجاهم  كيف  إرسائيل  بني  شأنه-  -جل  اهلل  يذّكر   ]49 ]البقرة:  ﴿پڀ﴾ 

األبناء  فيقتل  بأعراض،  وال  بأنفس  ال  يأبه  يكن  فلم  احلدود  كلَّ  جتاوز  طغياٍن  من 
فيمتّن  يمتلكها،  كان  التي  العسكرية  واآللة  وقوته  جربوته  مستغاًل  النساء،  ويستبيح 
طوياًل،  زمنًا  له  استسلموا  وقد  به،  هلم  طاقة  ال  استبداد  من  نّجاهم  بأن  عليهم  اهلل 
وكان من املمكن أن يستمروا لزمن أطول لوال أن اهلل اقتضت حكمته أن ينجيهم من 
ويشكرون  يتعظون  ولعلهم  ترق  قلوهبم  لعل  هبذا  اهلل  يذّكرهم  العظيم.  البالء  ذلك 
اهلل -جّل شأنه- عىل ما أنعم اهلل عليهم من نجاة باإليامن بخاتم النبيني الذي برش به 
موسى وعيسى والنيبيون من رهّبم، فذلك هو الالئق بمن أنعم اهلل عليه بنعمة النجاة 

من أعتى أنواع االستبداد والتدمري.

إلفناء  ذلك   ]49 ]البقرة:  ﴿ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ﴾ 

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

﴿ٿٹٹٹٹ﴾ ]البقرة: 50[ من فرعون وجنوده، الذين طاردوكم 

اكم اهلل منهم، بأن َفَرق البحر وجعل لكم فيه طريقًا يبسًا مل  وكادوا يدركونكم لوال أن نجَّ
ختافوا فيه دركًا، ودخل فرعون ذلك الطريق وراءكم لكن اهلل أنجاكم.

فرعون  عىل  الَبْحر  اْنطَِباق  إىل   ]50 ]البقرة:  ﴿ڤڤڤڤڦڦ﴾ 

وجنده عىل ذلك الطريق، حيث َأذن اهلل ملياه البحر املنفلقة أن تعود إىل اتصاهلا، فغرق 
البحر  أعينكم  أمام  يفلق  أن  هذه؟!  من  أكرب  آية  ة  فأيَّ تنظرون،  وأنتم  وجنده  فرعون 
األحر وجيعله فِرقني كل فِرٍق كالطَّود العظيم، فتمرون دون أن تبتل أرجُلكم، حتى 
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الذي  الطاغية-  املاء عليه وأغرقه وأصبح فرعون -ذلك  انطبق  إذا ما دخل عدوكم 
﴿ڤ يقول:  ونسلكم،  َحرثكم  وأْهَلَك  رقابكم،  يف  م  وحتكَّ وأذلَّكم،   استعبدكم، 
ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ﴾ ]يونس: 90[. آمنُت بالذي آمنت 
به بنو إرسائيل، ويطلب النجاة، ولكن هيهات فال نجاة ملن مل يؤمن باحلق إال بعد رؤية 

﴿ۋۋۅۅۉۉېېېېى شأنه-:  -جّل  قال   العذاب، 
ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى
گ ک ﴿ک قائل:  من  عزَّ  وقال   .]85  –  84 ]غافر:   ﴾ ی ی  ی
ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ
 ڻڻڻۀۀہہہہ﴾ ]النساء: 8)[ ولذا قال له اهلل: ﴿چچ
ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

ڑڑککککگ﴾ ]يونس: )92-9[. 

عليهم،  اهلل  أنعمها  التي  الُكربى  بالنِّعم  إرسائيل  بني  تذكري  يف  اآلياُت  وتستمر 
 علَّ قلوهبم تلني ونفوسهم ختبت، ويتقبلون دعوة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فيقول تعاىل: ﴿ڦ
لكم  اهلداية  أسباب  من  عليه  وينزل  إليه،  ليوحي   ]5( ]البقرة:  ڦڄڄڄ﴾ 
يومًا ومعكم هارون أخو  أربعني  أن تصربوا  إليه، ولكن مل تستطيعوا  أنتم بحاجة  ما 
موسى وهو نبٌي، أراد منكم أن تصربوا عىل توحيد اهلل واإليامن به وعبادته حتى يعود 
إليكم موسى من ميعاده مع ربه، ثّم اختذتم العجل من بعده وأنتم ظاملون فارتددتم 
خوار،  له  جسدًا  َذَهب-  -ِمْن  عجاًل  لكم  وصنع  السامري  جاءكم  حني  مجاعية  ردة 
فسعان ما ختليتم عن إيامنكم باهلل وتوحيدكم له، وعددتم ذلك العجل الذهبي إهلًا 
لكم بل وملوسى، وتنكرتم لكل اآليات التي جاء هبا موسى، ومع ذلك مل نعاقبكم ومل 

نخذلكم، بل ﴿چڇڇڇڇڍڍڌڌ﴾ ]البقرة: 52[.)))

القصة، وتدبروها حق  إىل هذه  للمرتد-  قالوا بوجود حّد  فقهاؤنا -الذين  يلتفت  مْل  لِـَم  أدري  )))  ولست 
التدبر، فبنو إرسائيل -حني عبدوا عجلهم الذهبي- قد أرشكوا باهلل تعاىل وارتّدوا رّدًة كربى ال حتتمل 

ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص قال هلم: ﴿ أن  تأويل، ومع   أي 
والتآمر  بمفارقة اجلامعة  تقرتن  مل  الردة -إذا  اهلل عليهم، ألن  تاب  فقد   ]54 ]البقرة:  ہہہہ﴾  
عليها- ذنب ال يمكن أن يزيله حّد أّيًا كان، وال يزول إثمها إال بعفو إهلي خاص، ذلك أن املرتد معتد 

عىل حق اهلل جل شأنه. 
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َعْطف   ]53 ]البقرة:  ﴿ژ﴾  التَّْوَراة   ]53 ]البقرة:  ﴿ڎڎڈڈ﴾ 
َتْفِسري َأْي الَفاِرق َبنْي احلَّق َوالَباطِل َواحلَاَلل َواحلرام ﴿ژڑڑ﴾ ]البقرة: 53[ بِِه 

﴿ککککگگگگڳڳڳ اَلل.  الضَّ  ِمن 
﴿ڱںں املْجِرم  ِمنُْكْم  يء  الرَبِ لَِيْقُتل  َأْي   ]54 ]البقرة:   ڳڱڱڱ﴾ 
َتْوَبتُكْم ﴿ ہہہہ﴾ ]البقرة: 54[،  ڻڻڻڻۀۀ﴾ ]البقرة: 54[ َقبَِل 
التي  الدالئل  بالغة، وجحود لكل  وإذا بكم تتجاهلون ذلك كَله وتأخذونه بسذاجة 
حتفز العقل عىل التأمل وحتمله عىل اإليامن بأن وراء ذلك كِله خالقًا عظياًم قادرًا جبارًا هو 
الذي َيسَّ كل ما تقدم. فتتطلبون طلبًا عجيبًا يدل عىل غطرسة ونفخة كاذبة وانحراف 
يف التفكري، فتتطالبون رسولكم بأن يمكنكم من رؤية اهلل جهرة دون إدراك لصفات 
اإلله العظيم، ومنها أنه ﴿ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾ 
الدنيا- ال تصلح  إليه هبذه األعني -التي جعل لكم يف احلياة  النظر  ]األنعام: 03)[ وأن 

اهلل  أن  فتظنون  فاسدة  بمقاييس  تقيسون  كنتم  وكأنكم  الكريم،  اهلل  وجه  إىل  للنظر 
 مثُل فرعون الذي استقرت عوامل استبداده يف أنفسكم، فكام أن فرعون 
قد يربز لقومه يف أيام الزينة واألعياد غركم ذلكم فطلبتم رؤية اهلل جهرًة وكفاحًا دون 
تدركوا  أن  تستطيعوا  مل  أنكم  كام  وبني سائر خلقه،  تعاىل  اهلل  بني  الفوارق  لتلك  نظر 
النبي  أن  وتومهتم  واأللوهية،  النبوة  بني  وخلطتم  األنبياء،  عندها  يقف  التي  احلدود 
يستطيُع أن ُيريكم اهلل حني تشاءون أو يشاء، وما ذلك من شأن األنبياء وال املرسلني، 
اجلنة  ألهل  رؤيته  نعمة  اهلل  ادَّخر  وقد  ذلك،  لكم  يفعل  أن  منهم  أيٌّ  يستطيع  وال 

وحدهم ﴿پڀڀڀڀٺٺٺ﴾ ]القيامة: 23-22[. 

﴿ڭڭۇۇۆ﴾ ]البقرة: 55[ ما حّل بكم ألن هذا الطلب يعني 
أنَّكم رفضتم اإليامن بام أنزلُت عىل موسى، ورفضتم اإليامن باآليات التِّسع التي أعطيُتها 
إياه، ﴿ۆۈ﴾ ]البقرة:  56[ أحييناكم ﴿ۈٴۇۋۋۅۅ﴾ ]البقرة: 
عبادة  جريمة  عن  عنكم  َعَفا  حينام  تشكروه  فلم  أحياكم،  بأن  نعمته  تشكرون   ]56

العجل، ومل تشكروه حينام بعثكم من املوت بعد أن أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. 

وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ﴿ 
ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾ ]البقرة: 57[.
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واذكروا نعمتنا عليكم حني كنتم تتيهون يف األرض؛ إذ جعلنا السحاب ُمظلاًل 
مغ  الصَّ يشبه  يشء  وهو   ]57 ]البقرة:   ﴾ ې ې ﴿ې الشمس،  َحرِّ  من  عليكم 

ائ  ﴿ لكم:  وقلنا  امَنى،  السُّ يشبه  طري  وهو   ]57 ]البقرة:   ﴾ ﴿ى كالعسل   طعمه 
﴿ۇئۇئ﴾  متتثلوا.  فلم  دينكم،  خُتالفوا  وال   ،]57 ]البقرة:   ﴾ وئ ەئ ەئ ائ
عاقبة  ألن   ،]57 ]البقرة:  ﴿ۆئۆئۈئۈئېئ﴾  النِّعم،  بُكفران   ]57 ]البقرة: 

الظلم عائدة عليهم. 

ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 

ٺٺٺٿٿٿٿٹ﴾ ]البقرة: 58[. 

واذكروا نعمتنا عليكم حني قلنا: ادخلوا مدينة بيت املقدس فكلوا من طيباهتا يف 
نا َضْع  أيِّ مكان منها أكاًل هنيئًا، وكونوا يف دخولكم خاضعني هلل، ذليلني له، وقولوا: ربَّ
بأعامهلم  املحسنني  وسنزيد  عليكم،  ونسرتها  عنكم  ونعُف  لكم  نستجب  ذنوبنا،  عنَّا 

 خريًا وثوابًا ﴿ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ
ڄڃڃڃڃ﴾ ]البقرة: 59[. 

فوا القول والفعل مجيعًا؛  ل اجلائرون الضالون من بني إرسائيل َقوَل اهلل، وحرَّ فبدَّ
إذ دخلوا يزحفون عىل أستاهم وقالوا: حبة يف شعرة،))) واستهزؤوا بدين اهلل، فأنزل 

دهم وخروجهم عن طاعة اهلل.  اهلل عليهم عذابًا من السامء بسبب مترُّ

ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ 

ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ
ڳڱ﴾ ]البقرة: 60[. 

دًا، َوُقوُلوا ِحطٌَّة، َفَدَخُلوا  اِئيَل ادخلوا اْلَباَب ُسجَّ )))  عن أيب ُهَرْيَرَة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  )ِقيَل لَِبنِي إرِْسَ
ٌة َحبٌَّة يف َشَعَرٍة(، انظر:  ُلوا، َوَقاُلوا: ِحطَّ َيْزَحُفوَن عىل َأْسَتاِهِهْم، َفَبدَّ

ٱٻٻٻٻپپ ﴿ َباب  التفسري،  ِكَتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   - 
حديث   ،]58 ]البقرة:  پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ﴾  

رقم )4479(، ص847.
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التِّْيه- حني دعانا موسى -برضاعة-  واذكروا نعمتنا عليكم -وأنتم ِعطاش يف 
أن نسقي قومه، فقلنا: ارضب بعصاك احلجر، فرضب، فانفجرت منه اثنتا عرشة عينًا، 
الطبيعة  لكن  يتنازعوا.  اخلاصة هبا حتى ال  بالعني  قبيلة  إعالم كل  مع  القبائل،  بعدد 
يشتمل  متكاماًل  طعامًا  والسلوى؛  املّن  عليهم  أنزل  فقد  تتغرّي،  أن  يمكن  ال  اخلبيثة 
تعب  وال  جهد  بال  السامء  من  جاهزًا  احللو،  إىل  باإلضافة  األساس  الصحن  عىل 

﴿ڻ الطعام  هذا  مللنا  فقد   ]6( ]البقرة:  ﴿ںںڻڻڻ﴾  قالوا:  قالوا؟   فامذا 
فحنّوا  لفرعون  عبوديتهم  تذّكروا  كأهنم   ]6( ]البقرة:  ۀۀہہہہھ﴾ 

إليها وافتقدوها، واشتاقوا إىل ما كانوا يأكلون يف دار ُذهّلم. 

وإنَّام  إليها،  يشتاق  ال  الذل  دار  تذّكر  إذا  الكريم  العزيز  اإلنسان  أّن  املتوقع  إن 
يشتاق إىل الُبعد عنها وإىل فراقها، ولكن هؤالء قالوا: نريد بقاًل وقثاء وعدسًا وبصاًل 
روا ضاقوا  إذا ُحرِّ العبيد:  نا. وهكذا نفسية  نريد ما اعتدناه زمن عبوديتنا وُذلِّ وثومًا؛ 
باحلرية َذرعًا ورسعان ما حَيِنّون إىل حياة العبودية والذل بكل تفاصيلها حتى طعامها 
الرديء. "َكام َكاَن َبْعُض اْلَعبِيِد َيْرِجُعوَن بِاْختَِياِرِهْم إِىَل ِخْدَمِة َساَدهِتِْم يِف َأِمِريَكَة، َبْعَد 
َة،  َواْلُعُبوِديَّ ْدَمَة  اخْلِ تِْلَك  َألُِفوا  ُْم  أِلهَنَّ احْلُُكوَمِة؛  ِة  بُِقوَّ َقاِق  ااِلْسرِتْ َوَمنِْع  ِهْم  ُكلِّ ِريِرِهْم  حَتْ

ًة َعَلْيِهْم.")))  َوَصاَرِت اْلِعيَشُة ااِلْستِْقاَللِيَُّة َشاقَّ

)))  رضا، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، مرجع سابق، ج6، ص275.
وقد صور شوقي -تصويرًا معربًا- هذه النفسية يف قصيدته الرائعة "كان لبعضهم حار ومجل": 

كـان لبعضهْم حـمـاٌر وجـمـْل              ناهلام يومًا من الـرّق مـلـْل
فـانـتـظـَرا َبـشـاِئـَر الـظَّـلـمـاِء              وانَطلقـا معـًا إىل الَبـْيـداِء
ـْه               وينشقاِن ريـحـهـا الزكيَّـْه يـجـتـلـيـان طـلـعـة احلـــريَّ

فـاتـفـقـا أن يـقـضـيا العمَر هبا              وارتـَضيـا بامِئهـا وُعشبِها   
وبـعـَد لـيـلــٍة مـن الـمـسـيـِر              الـتـفـت احِلمـاُر لِلـبعيـِر
ُه عـقيـُم! وقال كــرٌب يا َأخـي عـظـيــُم              فقْف، فميش كلَّ
ـي وَأبـي             عسى َتناُل يب جليَل املطلِب فـقـال: َسـْل فِـداَك ُأمِّ
قال: انطلْق معي إلدراِك الـُمنى              َأو انتظِر صاحَبَك احلرَّ هنا
ال بـّد لـي مـن عــودة للـبـلـِد              ألَننـي تركُت فيه ِمـقَوِدي!
فـقـال سـر والـَزْم َأخاك الوتِدا              فـإنـمـا ُخِلْقَت كي ُتقيَّـدا



129 سورة البقرة

دار  ]6( ]البقرة:   ﴿ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾ 

 ذلِّكم وخضوعكم وعبوديتكم ﴿ۋۋۅۅۉ﴾ ]البقرة: )6[ ِمْن النَبات ﴿ۉ﴾ 
ّل َواهلََوان ﴿ې﴾ ]البقرة: )6[  ]البقرة: )6[ ُجِعَلْت ﴿ېې﴾ ]البقرة: )6[ الذُّ

ْرَهم  الدِّ ُلُزوم  َأْغنَِياء  َكاُنوا  َوإِْن  هَلُْم  اَلِزَمة  َفِهَي  َواخِلْزي  ُكون  السُّ ِمْن  الَفْقر  َأَثر  َأْي 
َأْي   ]6( ]البقرة:   ﴾ ەئ ائ ائ ى ﴿ى َرَجُعوا   ]6( ]البقرة:  ﴿ې﴾  تِِه  لِِسكَّ وب  املرْضُ
 ]6( ]البقرة:   ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ﴿ەئ َوالَغَضب  الرْضب 

﴿ېئېئىئىئ ُظْلاًم  َأْي   ]6( ]البقرة:  ﴿ۈئۈئېئ﴾  السالم  عليهام  َوحَيَْيى  ا   َكَزَكِريَّ
َرُه لِلتَّْأِكيِد.)))  ىئی﴾ ]البقرة: )6[ َيَتَجاَوُزوَن احلَّد يِف املَعاِص، َوَكرَّ

ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 

 ،]62 ]البقرة:   ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
من  يطلب  مل  اهلل  إّن  يقولون:  هذه  أيامنا  يف  الناس  بعض  أنَّ  إىل  هنا  أنّبه  أن  ُأِحبُّ 
أن  استدالهلم  ووجه  اآلية،  هبذه  ويستدّلون  ملسو هيلع هللا ىلص،  بمحمد  اإليامن  والنصارى  اليهود 
اآلية الكريمة َحرَصت أركان اإليامن يف ثالثة أمور، ليس من بينها اإليامن به ملسو هيلع هللا ىلص هي: 

ٺ ٺ  اإليامن باهلل، واليوم اآلِخر، وعمل الصاحلات، وبيَّنت أن من آمن هبا ﴿ٺ
﴾ ]البقرة: 62[، وهذا خطٌأ كبرٌي َمنَْشُؤه القراءة  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
أة للقرآن الكريم، واجلهل أو التجاُهل لعادات القرآن الكريم وأسلوبه  العضينية املجزَّ

يف ُمعاجلة القضايا ودقة تناوله هلا. 

هبذه  املعنى  بأخذ  تسمح  وال  الفهم  هذا  بمثل  تسمح  ال  الصحيحة  القراءة  إن 
ط فيها هؤالء،  الصورة، ولكنَّها ُتبني أن اهلل  ينّبه عىل أهم األمور التي فرَّ
َفِذْكر اهلل  هلذه العنارص ليس إلفادة احلرْص، وإنَّام هي لبيان أهّم ما انحرفوا 
فيه، وإال فمن كفر بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص فهو كافٌر بسائر األنبياء واملرسلني، ومن آمن باهلل، فال 

بّد له أن يؤمن برسول اهلل ويؤمن برسل اهلل كافة، ويؤمن بكتب اهلل كافة. 

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص3). 
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مرحلة جديدة يف التعاُمل مع بني إرسائيل

ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ﴿ڤ

ڃڃڃ ﴾ ]البقرة: 63[.
هذا استمرار يف ِذكر االنحرافات التي سقط فيها بنو إرسائيل، التي يأيت ذكرها 
-كام أسلفنا- عقب قصة اخلَْلق، ليبني لنا -سبحانه- أن الشيطان كام أزلَّ آدم وزوجه 
وذلك    اهلل  طريق  عن  هبا  وينحرف  بأكملها،  وشعوَبًا  أممًا  يزل  أن  يمكنه 
أمر  إليه  آل  ما  إىل  أمرها  فيؤول  االنحرافات،  هذه  يف  تقع  أن  املسلمة  األمُة  لتحذر 
حاكمية  بني  والواسعة  الضخمة  الفروق  إدراك  يستطيعوا  مل  الذين  إرسائيل،  بني 
طعم  يتذوقوا  أن  يستطيعوا  ومل  شأنه،  جل  اهلل  وحاكمية  الطاغية،  املستبد  فرعون 
احلرية يف عبوديتهم هلل، أو أن يستشعروا العزة والقوة واملنعة يف االنتامء إىل عبوديته، 
هذه القلوب صارت بحاجة إىل معاملة ُأخرى ُيمَزج فيها بني منطق اإلقناع، ومنطق 
التهديد والقوة، فصار اخلطاُب اإلهلي -بعد أن أكرم هذا الشعب بأكثر مما يستحق من 
ُيناِسب  الذي  والضغط  بالتهديد  َمشوبًا  بذلك- هلم  يتأثَّر  أن  اهلل جل شأنه دون  نِعم 
رة ونفوسهم اخلائرة الضالة املتشككة، فحني أخذ اهلل مواثيقهم مرة بعد  قلوهبم املتحجِّ
مرة، ويف كل مرة يتمردون عىل هذه املواثيق، ُأخذت هذه املرة مع التهديد املشاَهد هلم، 
ر أمهية وخطورة ما يواثقون اهلل عليه فيحرتمونه وال  لعل ذلك جيعلهم قادرين عىل تذكُّ
منكم  د  املؤكَّ العهد  َأَخْذنا  بني إرسائيل- حني  واذكروا -يا  واملعنى:  يتمردون عليه، 
باإليامن باهلل وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور فوقكم، وقلنا لكم: خذوا الكتاب 
قوالً  التوراة  تنسوا  وال  اجلبل،  عليكم  أطبقنا  وإال  واجتهاد،  بجدٍّ  أعطيناكم  الذي 

وعماًل كي تتقوين وختافوا ِعقايب. 

ڈ﴾  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿چ
ر الكامنة فيكم عىل االستهانة بامليثاق  ]البقرة: 64[ ومع ذلك واتتكم اجلرأة وروح التهوُّ

وجتاُهل ما جاء فيه، فقاَبل اهلل -جل شأنه- ذلك بنعمة ُأخرى، حيُث عاملكم بفضله 
إىل  العودة  من  نكم  وُيمكِّ ُأخرى  بعد  ُفرصة  ليعطيكم  بعقوبته،  ال  وبرحته  بعدله،  ال 
اهلالكني   ]64 ]البقرة:   ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿ڇ شد  الرُّ
الذين يسقط الطور عليهم فيهلكهم ثم يذهبون إىل النَّار، لكن حكمة اهلل -جل شأنه- 
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ُتبِقي عليكم حِلكم كثرية يعلمها -جل شأنه-، كام أن منكم أولئك الذين  شاءت أن 
لعبادته  فيه وتتفرغوا  أمركم اهلل -جل شأنه- أن تسبتوا  الذي  السبت  انتهكوا حرمة 
حارضة  كانت  التي  القرية  يف  يعيش  كان  الذي  شعبكم  من  اجلزء  هذا  فكان  تعاىل، 
فيه  الصيد  السبت وعصوا اهلل -جل شأنه- وعملوا عىل  انتهكوا حرمة  الذين  البحر 

﴿ڈژژڑڑککککگگگگ﴾]البقرة: 65[.

أن  ينبغي  كان  بالتهديد،  االكتفاء  وعدم  العذاب  إيقاع  صور  من  صورة  فهذه 
تشّكل درسًا ال ينسى تستمدون منه الِعرَب والعظات، فتعودوا إىل رشدكم، وترجعوا 

إىل ربكم وما أوكله لكم من مهام، لكنكم رغم ذلك مل تفعلوا.

د اهلل عليهم  ُدوا فشدَّ النَّجم السادس: َشدَّ
ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ﴿ڻ
ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ
ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى
پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی  ی
ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ
ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ
ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ
ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک
ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ

ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅ﴾ ]البقرة: 67 - 74[ 

ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ﴿ڻ
ڭڭڭڭۇ﴾  ]البقرة: 67[

ملوسى  وجداهلم  تعنتهم  وكثرة  أسالفكم،  جناية  إرسائيل-  بني  -يا  واذكروا 
O، حني قال هلم: إن اهلل يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا -مستكربين-: 
أن  باهلل  أستجري  بقوله:  موسى  عليهم  فردَّ  واالستخفاف؟  للسخرية  موضعًا  أجتعلنا 

أكون من املستهزئني. 
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ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ﴿ۇ
ەئەئوئوئۇئۇئ﴾ ]البقرة: 68[

لكم:  يقول  اهلل  إن  فأجاهبم:  البقرة،  هذه  صفة  لنا  ح  يوضِّ ربَّك  لنا  ادُع  قالوا: 
صفتها أال تكون مسنَّة َهِرمة، وال صغرية َفتِيَّة، وإنام هي متوسطة بينهام، فساِرعوا إىل 

امتثال أمر ربكم. 
مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿ 

ىئيئجب﴾ ]البقرة: 69[
 فعادوا إىل جداهلم قائلني: ادُع لنا ربك يوضح لنا لوهنا. قال: إنه يقول: إهنا بقرة 

ْفرة، َتُسُّ َمن ينظر إليها.  صفراء شديدة الصُّ
 ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

]البقرة: 70[

قال بنو إرسائيل ملوسى: ادُع لنا ربك يوضح لنا صفات ُأخرى غري ما سبق؛ ألن 
الَبَقر -هبذه الصفات- كثري فاْشَتَبَه علينا ماذا نختار؟ وإننا -إن شاء اهلل- ملهتدون إىل 

البقرة املأمور بذبحها. 
ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ﴿ٿ

ڄڄڃڃڃڃچچچچ﴾  ]البقرة: )7[
األرض  حراثة  يف  للعمل  لة  مذلَّ غري  بقرة  إهنا  يقول:  اهلل  إن  موسى:  هلم  قال 
فيها  وليس  مجيعها،  العيوب  من  وخالية  الساقية،  من  للسقي  ة  ُمعدَّ وغري  للزراعة، 
البقرة، فاضطروا  عالمة من لون غري لون جلدها. قالوا: اآلن جئَت بحقيقة وصف 
إىل ذبحها بعد طول الـُمراوغة، وقد قاربوا أال يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا )شددوا 

فشدد اهلل عليهم(.))) 

َد َعَلْيُكْم، فإن َقْومًا  ُدوا عىل َأْنُفِسُكْم َفُيَشدَّ )))  عن َأَنِس بن َمالٍِك قال: إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: "الَ ُتَشدِّ
َياِر، َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها ما َكَتْبنَاَها  َواِمِع َوالدِّ َد اهلل عليهم، َفتِْلَك َبَقاَياُهْم يف الصَّ ُدوا عىل َأْنُفِسِهْم َفَشدَّ َشدَّ

عليهم." انظر:
-السجستاين، سنن أيب داود، مرجع سابق، ِكَتاب اأْلََدِب، َباب يف احْلََسِد، ج2، حديث رقم )4904(، 

ص265.
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﴿ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ ﴾ ]البقرة: 72[

واهلل  القتل،  هُتمة  نفسه  عن  يدفع  كلٌّ  بشأهنا،  فتنازعتم  نفسًا  قتلتم  إذ  واذكروا 
خُمِْرٌج ما كنتم خُتفون ِمن َقْتل القتيل. 

 ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ﴿ژ
فإن اهلل سيبعثه حّيًا،  املذبوحة،  البقرة  القتيل بجزء من هذه  فقلنا: ارضبوا  ]البقرة: 73[ 

وخيربكم عن قاتله. فرضبوه ببعضها فأحياه اهلل وأخرب بقاتله. كذلك حُييي اهلل املوتى 
لكي  تعاىل  قدرته  كامل  عىل  الدالة  معجزاته  إرسائيل-  َبني  -يا  ويريكم  القيامة،  يوم 

تتفكروا بعقولكم، فتمتنعوا عن معاصيه. 

ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ 
ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ

ۋۋۅۅ﴾ ]البقرة: 74[
قلوبكم  اشتدت  اخلارقة  املعجزات  هذه  كل  بعد  إذ  بذلك؛  تنتفعوا  مل  ولكنكم 
إياها، حتى  أريتكم  التي  الباهرة  اآليات  أمام  َتِلْن  ومل  إليها خري،  َينُْفذ  فلم  وغلظت، 
ما  احلجارة  من  ألن  غلظة،  منها  أشد  هي  بل  ء،  الصامَّ احلجارة  مثل  قلوبكم  صارت 
ما  احلجارة  ومن  جاريًة،  أهنارًا  فتصري  صّبًا،  املياُه  منه  تنصبَّ  حتى  وينفرج  يتسع 
ع وينشق فتخرج منه العيون والينابيع، ومن احلجارة ما يسقط من أعايل اجلبال  يتصدَّ

ِمن خشية اهلل تعاىل وتعظيمه، وما اهلل بغافٍل عام تعملون.))) 

النَّجم السابع: ماضيهم ييأس من مستقبلهم 
ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿ 
جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ
ٱ ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ  حئ
ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص)).
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ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ
گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ
ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ
ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ

ۓۓڭڭڭڭ﴾ ]البقرة: 75 - 82[. 

املدينة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  املؤمنني  إىل  ُملتفتًا    اهلل  يقول 
أسباب  وجود  دون  اليشء  وقوع  توقُّع  الطمع:   ]75 ]البقرة:  ﴿ۉ﴾  املنورة))) 
ما  أو  املرجّو  ق  حتقُّ عىل  ُتساعد  وسائل  هناك  يكون  أن  والرجاء  لوجوده،  كافية 

﴿ېى ويساملوكم  ويصدقوكم  اليهود  هؤالء  لكم  يؤمن  أن  أفتطمعون  فيه،   تأمل 
﴿وئوئۇئۇئ كالمكم  وليس   ]75 ]البقرة:   ىائائەئەئ﴾ 
ۆئۆئۈئۈئېئ﴾ ]البقرة: 75[، فبعد أن عقلوه وعرفوا حق املعرفة أنه كالم 
اهلل حّرفوه، فهؤالء الذين حيرفون كالم اهلل أتتوقعون أن حيرتموا عهدوهم ومواثيقهم 

﴿ېئېئىئىئىئییییجئحئ املحال  من  أمٌر  ذلك   معكم؟ 
بني  جيمعون   ]76 ]البقرة:  مئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحت﴾ 
 الكفر وبني الرشك وبني النفاق، ويف أول السورة قال:   ﴿ۅۉۉې﴾   ]البقرة: 4)[
أن كلهم شياطني خيلو  معنى ذلك   ]76 ]البقرة:  ﴿یییجئحئ﴾  قال:  وهنا 
بعضهم إىل البعض اآلخر، يقولون حسدًا عن كلامت اهلل التي ال يطبقوهنا وحيرفوهنا 
هذا  ]البقرة: 76[  ىئيئجبحبخب﴾  وال يسمحون ألحد باالستفادة منها ﴿ 
الذي أنزل عىل موسى وعىل هارون وعىل أنبيائكم، هذا فتح لكم جيب أن تكتموه ال 
حتدثوا أحدًا به فيستفيد منه، فهم أعداء للبرشية كلها ﴿ٱٻ﴾ ]البقرة: 77[ لو كانوا 
مؤمنني حقًا بموسى وبام أنزل اهلل عليه ﴿ٻٻٻپپپپڀ﴾ ]البقرة: 

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

ٺٺٺ﴾ ]البقرة: 78[ أي يعرف سورة احلرف بالكاد، ﴿ٿٿٿٿٹ﴾

)))  والسورة -كام قلنا- مدنية. ومن ثّم حتتاج منّا أن ندرَس املجتمع املدين، ونفهم كيف كان هذا املجتمع طيلة 
السنوات العرش من حياة رسول اهلل �. 
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ف ﴿ڤ﴾  ]البقرة: 78[ أي يكذبون))) ﴿ٹٹٹڤ﴾ ]البقرة: 79[ املحرَّ

﴿ڤ التأكيد  جماز  من  وهو  للتأكيد  األيدي  وَذَكَر  أنفسهم،  تلقاء  من   ]79  ]البقرة: 

 ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ﴾ ]البقرة: 79[ يسريًا ﴿ڃڃڃچ
چچچڇڇڇ﴾ ]البقرة: 79[ من الِرشا.)2) 

بل  رسله،  ويكّذبون  يعصونه  بحيث  اهلل  عىل  جرأهتم  سبب  ما  تسأل  كأنك 
أهنم  وباطاًل  الكلم عن مواضعه، ألهنم زعموا غرورًا وكذبًا  ثم حيرفون  ويقتلوهنم، 
أبناء اهلل وأحباؤه. ﴿ڇڍڍڌڌڎڎڈ﴾ ]البقرة: 80[ أي إنام َحََلهم 
بون يف  أهم عىل خمالفة احلق افرتاؤهم عىل اهلل فيام ادعوه ألنفسهم، أهنم إنام ُيعذَّ وجرَّ
﴿ڈژژڑڑ﴾  وأحباؤه.  أبناؤه  ذلك؛ ألننا  من  أكثر  بسيطة ال  أيامًا  النار 

﴿ککککگگگگ يعذبكم  لن  أنه  اهلل  من  عهد  عندكم  هل   ]80  ]البقرة: 

ڳڳڳڳڱ﴾ ]البقرة: 80[ ليس لدهيم علم هبذا.

ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿ 

احلاكمة  وُسنَنه  العادلة  قوانينه    اهلل  يبنّي  هنا   ]8( ]البقرة:  ہہ﴾ 
التي ال يمكن أن تتخلَّف وال يمكن أن حُتايب أحدًا. ومنها: أن من ارتكب  الضابطة 

ت عليه منافذ اخلالص ﴿ڻڻۀۀہ  سيئة وأحاطت به آثامه حتى َسدَّ
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ
وا ما يفرضه عليهم إيامهنم من صالح  ڭڭ﴾ ]البقرة: )8-82[ ألهنم آمنوا وأدُّ
يتومهون  الذين  املسلمني  لبعض  يبني  قانون  وهذا  خالدون.)3)  فيها  فهم  األعامل، 
أهنم ما داموا حيملون اسم اإلسالم -حتى إذا مل يكن هلم من أخالق اإلسالم يشء- 
فسيكونون من أهل اجلنة، هذه األخالق اليهودية اإلرسائيلية عىل اإلنسان املسلم أن 

حيذرها وأن يبتعد عنها وأن يتقي الوقوع فيها بكل سبيل.

)))  الصابوين، حممد عيل. خمترص تفسري ابن كثري، بريوت: دار القرآن الكريم، ط7، )98)م، ج)، ص)8.
)2)  وهذ الوعيد الرهيب يشمل هؤالء الذين وضعوا األحاديث عىل لسان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهؤالء الذين 
الكلم.  معاين  ليحرفوا  واإلرسائيليات  الكاذبة  واألخبار  هات  الرتُّ من  بكثري  َحشوها  تفاسري  وضعوا 

ل اهلل تعاىل بحفظه. وهيهات هيهات فقد تكفَّ
)3)  جلنة القرآن والسنة. املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص9). 
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التي  املواثيق  مع  اليهود  َتعاَمل  كيف  اإلرسائيلية:  الظاهرة  الثامن:  النَّجم 
أخذها اهلل عليهم؟

ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ 

وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې
پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ
ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ
ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ
چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ
ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ
ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک
ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ
ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ
ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ
ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ
 ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ
 ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ
ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ
ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ
ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ
وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ

وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾ ]البقرة: 83 - 93[ 

نور  حتمل  األمم  أّن  ذلك  لكتاهبم،  وَحلهم  تعاملهمم  لكيفية  بيان  مزيد  هذا 
الوحي بطريقني: طريق ِحاِرّي، وطريق إنساين. 
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فأما الطريق احِلامِرّي -الذي سلكه بنو إرسائيل- فهو ما أوضحه القرآن املجيد بقوله: 
 ﴿ژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ

سبقتها  الكريمة  اآلية  وهذه   .]5 ]اجلمعة:  ڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾  

آياٌت امتنَّ اهلل -تبارك وتعاىل- هبا عىل الشعوب األُّمية، بأن أرسل فيهم رسوالً منهم 
يهم، َفُتْحِدث القراءة  يتلو عليهم آياته فيتعلمون منه القراءة الصحيحة السليمة، وُيزكِّ
أثرها فيهم وُتْؤيت ثمرهتا، وهي التزكية، ويعلمهم الكتاب واحلكمة التي هبا يتمكنون 

من فقه االستخالف العمراينِّ والقيام بَمَهامه بأحسن وجه وَأمتّه. 

إليه  أشارت  الذي  الكتاب:  َحْل  يف  اإلنساينُّ  الطريق  فهو  الثاين  الطريق  وأما 
اآليات التي بيَّنت وظائف وَمهام الرسول الذي ُبِعث يف األميِّني ملسو هيلع هللا ىلص. 

ة،  احِلامريَّ بالطريقة  إال  حيملوها  مل  ثم  التوراة،  ُحِّلوا  قد  إرسائيل  بنو  كان  وإذا 
ة ورساالت إهلية،  فذلك مل يكن شأنًا خاصًا هبم؛ بل هناك أمم أخرى ُحِّلت ُكتبًا سامويَّ
الذي  الَبَقريِّ  الفقه  ألصول  َوفقًا  إال  تفهمها  ومل  ة،  احِلامريَّ بـالطريقة  إال  حتملها  فلم 

َأّصلت له هيود. 

والظاهرة  اإلرسائيلية(.  )الظاهرة  يف  وَتَبْلور  تراُثها  ع  جتمَّ قد  النبوات  كانت 
ذلك  فهي حتمل  احلَمري،  تعاَمل  ات  النبوَّ تراث  مع  التعاُمل  َألِفت  اإلرسائيلية ظاهرة 
الرتاث عىل ظهورها ال يف قلوهبا وعقوهلا، فعقوهلا وقلوهبا ُغْلف، وقد افتخروا بتلك 
أن  له  تسمح  ال  الرتاث،  ذلك  أمام  ومنغلقة   .]88 ]البقرة:  ﴿ېېىى﴾  القلوب 
ما  تأثري  ظهره  تقي  التي  اجلميلة  اجلديدة  بربدعته  يزهو  قد  واحلامر  بشاشتها،  خيالط 
وُيعّد  فيه.  ثابتة  ة  احلامريَّ فخصائص  شيئًا،  ته  حاريَّ من  ذلك  يغريِّ  ال  ولكن  حيمل، 
نقضهم مواثيقهم مع اهلل فضاًل عن نقضها مع األنبياء فمن سواهم، من أبرز مظاهر 

هذا احلَمل احِلامري. 

﴾ ]البقرة: 83[ هذا امليثاق -كام سبق- هو بعض ما  ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿ۇ

ڃ  ﴿ تعاىل:  قوله  يف  الكريمة  السورة  من  َمىَض  ما  يف  به  بالوفاء  تعاىل  اهلل   طالبهم 
﴿ڄڄڃڃ تعاىل:  قوله  يف  ومثله   .]40 ]البقرة:   چچچچ﴾ 
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ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ

ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ

ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ

ۋ ٴۇ  ںڻڻڻڻۀ﴾ ]املائدة: 2)[. ومضمون امليثاق هنا ﴿ۈ

كلمة  صاحب  بوصفه  نفَسه  َذَكر    اهلل   ]83 ]البقرة:   ﴾ ۅ ۅ ۋ
إشارة  اإلنسان، وهنا  الوالدين ألهنام سبب وجود  َذَكر  ثم  اإلجياد واخلَْلق واإلنشاء، 
إىل أهنم كانوا ُقساًة بعضهم عىل بعض، يقسو االبن منهم عىل أبيه وقد يقسو عىل أمه، 

ې ۉ  فليس عندهم يشء اسمه بِّر الوالدين يمكن أن حيرصوا عليه ﴿ۉ
اختاروا   ]83 ]البقرة:  ﴿ېېى﴾  هلؤالء،  َأْحِسنوا   ]83 ]البقرة:  ې﴾ 
واملؤمنني،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يأتون  كانوا  ذلك-  من  -بالرغم  ولكنهم  الطيبة،  الكلمة 
وخيتارون خلطاهبم الكلامت امللتبِسة، قال ابن كثري: كان بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص واليهود ُموادعة، 
يظن  بينهم، حتى  يتناجون  النبي ملسو هيلع هللا ىلص جلسوا  الرجل من أصحاب  مرَّ هبم  إذا  وكانوا 
املؤمن أهنم يتناجون بقتله أو بام يكره املؤمن، فإذا رأى ذلك َخِشَيهم فرتك طريقه عليهم، 

 فنهاهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن النجوى، فلم ينتهوا وعادوا إىل النجوى، فأنزل اهلل تعاىل: ﴿ڌڌ
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ
ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ
وقوله  حيان.)))  بن  ومقاتل  جماهد  عن  هذا  ُروي   .]8 ]املجادلة:  ھھھ﴾ 
فيام  يتحدثون  أي   ]8 ]املجادلة:   ﴾ ﴿ککگگگمل تعاىل: 
]املجادلة: 8[ وهو ما يتعلق بغريهم، ومنه  بينهم باإلثم وهو ما خيتص هبم. ﴿گ﴾ 

﴿گڳ تعاىل:  وقوله  هبا،  ويتواصون  عليها  يرّصون  وخمالفته،  الرسول   معصية 
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  َأَتْوا  اْلَيُهوَد  َأنَّ    َعاِئَشَة  "عن   .]8 ]املجادلة:  ڳڳڳڱڱڱ﴾ 
اُم َعَلْيُكْم َوَلَعنَُكْم اهلل َوَغِضَب  اُم َعَلْيَك، قال: َوَعَلْيُكْم، فقالت َعاِئَشُة: السَّ َفَقاُلوا: السَّ
اِك َواْلُعنَْف أو اْلُفْحَش،  ْفِق، َوإِيَّ َعَلْيُكْم، فقال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َمْهاًل يا َعاِئَشُة، َعَلْيِك بِالرِّ
قالت: أو ما َتْسَمْع ما قالوا؟ قال: أومل َتْسَمِعي ما قلت؟ َرَدْدُت عليهم، َفُيْسَتَجاُب يل 

)))  ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج8، ص42.
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امليثاق ﴿ىائائ بقية مضمون  ."))) ثم بنيَّ  يِفَّ ُيْسَتَجاُب هلم   فِيِهْم وال 
ەئ﴾ ]البقرة: 83[ صّلوا الصالة بخشوٍع لكي تلني قلوبكم وخترج من ذلك الوعاء 

امليثاق ورفضتموه ﴿وئۇئ عن  ]البقرة: 83[  الذي حييط هبا. ﴿ەئوئ﴾   احلََجري 
توليتم  كشعب  ولكنكم  قالئل،  أفرادًا  إال   ]83 ]البقرة:  ۇئۆئۆئۈئ﴾ 
بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  با  الرِّ الزكاة  بإيتاء  استبدلتم  إذ  ذلك؛  عن  وختليتم 
واستبدلتم كل هذه اخلصال التي واثقتم اهلل عليها بعد أن نقضتم ميثاقه، استبدلتموها 
منكم  قلياًل  إال  ميعاد،  غري  إىل  اليّسء  عملكم  واستمر  سيئة،  وبدائل  األخالق  أسوأ 

. الذين استطاعوا أن حيرتموا هذه املواثيق مع اهلل

 ثم ُيَذِكرهم بميثاق آخر يف عالقاهتم بعضهم ببعض ﴿ٱٻٻٻٻ
 پ﴾ ]البقرة: 84[ ال يقتل بعضكم بعضًا ﴿پپپڀڀ﴾ ]البقرة: 84[
﴿ٺ امليثاق  هبذا   ]84 ]البقرة:  ﴿ڀڀ﴾  الغش،  أو  االحتيال  أو  بالتآمر   سواء 

ٺٺ﴾ ]البقرة: 84[، ولكن ما الذي حدث هل احرتمتم هذا امليثاق؟ اجلواب ال. 
 وهناك معنى آخر: أي ال تسفكوا دماء الغري فيسفك دماءكم انتقامًا ملا فعلتم. ﴿پ
پپڀڀ﴾  ]البقرة: 84[ أي ال خُتِْرجوا اآلخرين من ديارهم فيخرجوكم 
من دياركم انتقامًا؛ وكأن اآلية نازلة اليوم، فإذا كانوا اليوم يسفكون دماء الفلسطينيني، 
منهم،  ينتقمون  سوف  القوة  واتتهم  ما  إذا  اليوم  دماؤهم  ُتسفك  الذين  هؤالء  فإن 
فالذي يسفك دماء اآلخرين يف احلقيقة إنام يسفك دم نفسه، والذي خُيرج الناس من 
ديارهم عليه أن ينتظر الثأر عاجاًل أم آجاًل. ﴿ٺٿٿٿٿ﴾ ]البقرة: 
]البقرة: 85[ حتى من  يقتل بعضكم بعضًا.  ﴿ٹٹٹٹڤ﴾  85[ أي 

 ]85 ]البقرة:  ﴿ڤڤ﴾  تتعاونون   ]85 ]البقرة:  ﴿ڤ﴾  أنفسهم،  إرسائيل  بني 
 ]85 ]البقرة:  ﴿ڦڦڦڄ﴾  الظُّلم   ]85 ]البقرة:  ﴿ڦ﴾  باملعصية 
تنقذوهم من األرس باملال أو غريه وهو مما عهد إليهم ﴿ڄڄڄڃڃ﴾ 

ٱٻٻٻٻپپ ﴿ باب:  التفسري،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    ((( 
حديث   ،]58 ]البقرة:  ٿٿٿٿٹ﴾   پپڀڀڀڀٺٺٺٺ 

رقم )6401(، ص1229.
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]البقرة: 85[، ونرى اليوم ِمصداق هذه اآلية يف املجتمع الذي يعيش يف هذه التي تسمى 

اليوم بدولة إرسائيل؛ إذ يستطيع الدارس هلذا املجتمع أن يرى الفوارق املوجودة بني 
الفالشا، واليهود الروس، واليهود العرب، واليهود األوربيني وغريهم، فهم -حتى 
 فيام بينهم- يعيشون يف إطار من التمييز والطبقية، وصدق اهلل العظيم القائل ﴿ڭ

ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅ ﴾ ]احلرش: 4)[. 

ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ﴿ 

ڳ﴾  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
الظاهرة؛  هذه  وراء  األساس  السبب  لنا  تعاىل  اهلل  ُيبنّي  املطاف  خامتة  يف   ]85 ]البقرة: 

ومع  واألنبياء  الرسل  ومع  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  مع  واملواثيق  العهود  نقض  ظاهرة 
ببعض،  ويكفرون  ببعضه  يؤمنون  وإنام  كله،  بالكتاب  يؤمنوا  مل  أهنم  وهو  اآلخرين، 
ى فيها -إال من رحم ربُّك-، وليس بالرضورة أن  وهذا الداء قد انتقل إىل أمتنا ورَسَ
ُيعلن اإلنسان كفره ببعض الكتاب، ولكن يكفي أن َيُرّد بعض أحكامه، يكفي أن يقول 
َأْقَبُل الصيام والصالة، وأردُّ الزكاة، أقبُل الصيام وال أقبُل األمر باملعروف والنهي عن 
الذي  والدرس  ذاك.  وأرفض  هذا  أقبُل  رشيعته،  وإقامة  اهلل  سبيل  يف  واجلهاد  املنكر 
نأخذه من بني إرسائيل أنه ال بّد لنا أن نأخذ القرآن بُجملته، ال نتخىلَّ عن يشٍء منه، 
نا وجمتمعاتِنا وعالقاتِنا وأحكاَمنا وتصوراتِنا  نأخذه عقيدًة ورشيعًة ونظامًا نبني به ُأرَسَ
دهم  توعَّ الذين  أولئك  نكون من  أن  وإما  إما هذا  له يف كل يشء،  وإراداتِنا؛ نخضع 
 ،]85 ]البقرة:  ﴿ڇڇڇڇڍڍڌڌ﴾  الرهيب  د  التوعُّ هذا  تعاىل  اهلل 
النساء  تسترصخ  أن  يكفي  أال  بالقليل،  ليس  اليوم  املسلمون  يعيشه  الذي  واخلزي 
واألطفال واملرىض وكبار السن والعجزة يف أماكن كثرية من العامل من أبناء املسلمني 
عنهم  يدافع  أو  هلؤالء  ينترص  أن  إىل  تدفعه  قائمة  ألحٍد  هتتز  وال  أحٌد  ينجدهم  فال 
اخلزي  بعينه؟! وهذا  اخلزي  أليس هذا هو  أو خرٍي يف جانبهم؟!  كلمة حقٍّ  يقول  أو 

﴿ژژڑڑککککگ ّسء  مآٌل  اآلخرة  يف  مآله  الدنيا  احلياة   يف 
ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ

ڻڻۀۀ﴾ ]البقرة: 86-85[. 
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من  عمران  آل  -من  منهم  واحٌد  موسى   ]87 ]البقرة:  ﴿ہہہہ﴾ 

ر  َأَمَره أن حيرِّ رًا،  نبّيًا ورسوالً وقائدًا حُمرِّ خيار بني إرسائيل- آتاه اهلل الكتاب وجعله 
قومي  وقائد  ورسول  نبّي  ثالث:  صفات  بني  جيمع  فهو  فرعون،  عبودية  من  شعبه 
ومل  يطيعوه  مل  هذا  ومع  لفرعون،  العبودية  من  كله  اإلرسائييل  الشعب  أنقذ  ر،  حُمرِّ
يتابعوه. ﴿ھھھھے﴾ ]البقرة: 87[ التقفية: أن يأيت واحٌد بعد اآلخر دون 
سل إىل هذا الشعب  ى اهلل -تبارك وتعاىل- بعد موسى وهارون بالرُّ فاصل زمني، فقفَّ
غليظ القلوب، فجاء دواد وجاء سليامن وجاء غريمها ﴿ےۓۓڭڭ﴾ 
]البقرة: 87[ وهو آخر نبي قبل خاتم النبيني يأيت من بني إرسائيل ومعه البيِّنات. وُأِمر أن 

م عليهم، وأن خيفف عنهم بعض اإلرص واألغالل التي كانت  حُيِّل هلم بعض الذي ُحرِّ
ۆۆۈۈ  ﴿ جربيل-.  -سيدنا   ]87 ]البقرة:  ﴿ڭڭۇۇ﴾   عليهم 
ٴۇۋۋۅ﴾ ]البقرة: 87[ إنه مرُض )االنتقائية( يف العقل اليهودي، فإذا جاء 
بوه وإما أن يقتلوه. وهم جلهلهم  الرسول بام ال هَتَوى أنفُسهم وال تشتهي فإما أن ُيكذِّ
أن  ينبغي  فيه عقوهلم وقلوهبم، وما  ُيْعِملوا  أن  ينبغي  ما  قوا بني  ُيفرِّ أن  ال يستطيعون 
ُيْعملوا فيه رغباهتم وأهواءهم؛ يمكن أن أقول هذا طعام ال أشتهيه وال هتواه نفيس، 
ولكن ال ُيعَقل أن أقول هذه رسالة ال أشتهيها أو ال هتواها نفيس، فالرسالة عىل اإلنسان 
تستطع  مل  إذا  يرفضها  حني  يرفضها  وأن  وعيه،  ُقوى  وكل  وقلبه  بعقله  يدرسها  أن 
]88 ]البقرة:  ﴿ېېىى﴾  والربهان.  احلجة  صحتها  عىل  ُتقيم  أن  الرسالة   تلك 
ُمغّلفة وُمْغلقة دون ما جئَت به من علٍم وحكمة، ومن ديٍن ووحٍي، فريّد اهلل -تبارك 
]88 ]البقرة:   ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ائ عنيفة:  بطريقة  عليهم   وتعاىل- 
نادر جدًا من يؤمن منهم، ثم ينعى عليهم ﴿ٱٻٻٻٻپ﴾ ]البقرة: 89[ هو 

 القرآن ﴿پپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ
ٿٹٹٹٹڤڤڤ﴾ ]البقرة: 89[ مرة أخرى يكرر لعنهم وطردهم 
ذلك  ومن  الغفلة  تلك  من  يصحون  لعلهم  يتعظون،  لعلهم  رحته  من   
رسلكم  عىل  نزل  أنه  تدعون  ما  يصّدق  جاء  كتاٌب  هذا  فيه.  كانوا  الذي  الضالل 
وتزعمون أنكم تؤمنون بأولئك الرسل، جاءكم بمثل ما جاءكم به موسى، وبمثل ما 
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إبراهيم وقد جاءكم برشيعة  أبناء  أنكم  به عيسى ودواد وسليامن، وتزعمون  جاءكم 
إبراهيم، فلامذا تتنكرون له وأنتم قضيتم سبعة قرون قبل ميالده وقبل بعثته عىل الذين 

كفروا، وتقولون هلم أنكم بانتظاره لكي تؤمنوا؟!

﴿ڤڦڦڦڦڄڄڄڄ﴾ ]البقرة: 90[ هؤالء قد باعوا 
نفوسهم بثمن بخس، فبدالً من أن ُيقبلوا عىل طاعة اهلل وعىل اإليامن به ليبيعوا أنفسهم له، 
أقبلوا عىل معصيته والكفر بام أنزل ليبيعوا أنفسهم للشيطان، والسؤال هل تم هذا البيع 
﴿ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ﴾  بل  ال،  واإلجابة  برهان؟  أو  بحجة 
]البقرة: 90[ حسدًا وكراهية أن ينزل اهلل بيشٍء من فضله عىل أي عبٍد من عباده، ألهنم كام 

قلت لكم هؤالء يؤمنون بأن اهلل هلم، يعني -جّل وعّز وتعاىل وتبارك- هو الذي جيب 
أن يكون بخدمتهم ال هم، وال ينبغي أن يكونوا عبيدًا له ﴿ڍڍڌڌڎ﴾ 

]البقرة: 90[ يف الدنيا، ﴿ڎڈڈژ﴾ ]البقرة: 90[ يف الدار اآلخرة.

وتستمر عملية )االنتقائية(، يف الرسل ويف الكتب، فريفضون رسول اهلل كام رفضوا 
 رساًل من قبل منهم ومن بيئتهم، ثم يرفضون كتابه الذي أنزله اهلل ﴿ژڑڑکک
هذه  عنرصية  أية   .]9( ]البقرة:  ککگگگگڳڳڳڳ﴾ 
أنزل عليهم،  بام  فقط  يؤمنوا  أن  يريدون  إهنم  يقولونه،  الذي  ذميم هذا  وأي تعصب 

د بالدليل والربهان فهو ﴿ڱ  وقد كذبوا حتى يف هذه ﴿ڱڱ﴾ ]البقرة: )9[ املؤيَّ
ڱںں﴾ ]البقرة: )9[ ُمَوافقًا له، وهنا يكّذهبم اهلل تعاىل من وجوه: 

﴿ڻڻڻ إليكم  أنزل  بام  إال  تؤمنون  ال  كنتم  فإذا  األنبياء،  َقْتلهم   منها 
بني  إىل  وينتسبون  املختار،  شعبكم  من  منكم،  وهم   (((]9( ]البقرة:  ڻۀۀہ﴾ 

)))  عن أيب عبيدة بن اجلراح قال:  قلت:  يا رسول اهلل أي الناس أشد عذابًا؟ قال:  )رجٌل قتل نبيًا أو قتل رجاًل أمره 
 بمعروف وهناه عن املنكر(، ثم قرأ ﴿ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ
ۉېېېې﴾ ] آل عمران: )2[، ثم قال:  )يا أبا عبيدة قتَلْت بنو إرسائيل ثالثة وأربعني نبيًا 
يف ساعة واحدة، فقام مائة رجل واثنا عرش رجاًل من ُعّباد بني إرسائيل فأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر 

فُقتلوا مجيعًا(. انظر: 
- اهليثمي، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن )تويف: 807ه(. جممع الزوائد ومنبع الفوائد، 
حتقيق: حسام الدين القدس، القاهرة: مكتبة القدس، 994)م، حديث رقم 12166، ج7، ص272، 

وقال: رواه البزار، وفيه ممن مل أعرفه اثنان.
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إرسائيل ﴿ہہہھ﴾ ]البقرة: )9[ فعاًل بام أنزل إليكم، وهو حيمل توصيات 
اإليامن بعيسى وبمحمد صىّل اهلل عليهام وسّلم عندما يأتيان إليكم وقد رفضتم االثنني، 

ثم تزعمون أنكم تؤمنون بام أنزل عليكم وبمن يأيت منكم.

﴿ھ وأيامه،  موسى  زمان  يف  اهلل  دون  من  معبودًا  العجل  اختاذهم   ومنها: 
ھےے﴾ ]البقرة: 92[ عندما جاءكم موسى حمرركم ونبيكم ورسولكم، 
وجاءكم بتسع آيات بّينات وأنقذكم من الذل فام الذي كافأتم به خالق موسى ومرسله 
بعد  من   ]92 ]البقرة:  ﴿ڭڭ﴾   ]92 ]البقرة:  ﴿ۓۓڭ﴾   ورسالته؟  وموسى 

خروجه إىل الطور ﴿ڭۇۇ﴾ ]البقرة: 92[ ألنفسكم. 

﴿ۆ التهديد  حتت  منها  كان  ما  حتى  تعاىل  ألوامره  الرصيح  عصياهنم   ومنها: 
 ]93 ]البقرة:  ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉې﴾ 
أمرك   ]93 ]البقرة:  ﴿ې﴾   قولك   ]93 ]البقرة:  ﴿ېې﴾  التوراة  يف  به  ُأمرتم  ما 

وئۇئۇئۆئەئۆئۈئ وئ   ﴿ىىائائەئ 

ۈئېئ﴾ ]البقرة: 93[.

هم اهلل عليها النَّجم التاسع: بعض أوصافهم التي ذمَّ
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ 

ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ  ﴾ ]البقرة: 94 - )0)[
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حر وحقيقته، وحقيقة التلبُّس باجلان  النَّجم العارش: يف السِّ

ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 

ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ

 ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ

ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ
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هذه اآليات وردت يف معرض اخلامتة لعرض املسار اإلرسائييّل، وبيان انحرافات 
وإعالن  التارخيّي،  ومسارهم  إرسائيل  بني  آية  نسخ  إعالن  وسبقت  إرسائيل،  بني 
فشلهم يف االلتزام بام فّضلهم اهلل عىل العاملني من أجل القيام به، وفشلهم يف االلتزام 
بام كان عليه أوائلهم، كام أهنم مل يصربوا عىل أعباء الرسالة ومتطلباهتا، فكانت النتيجة 
أن أعلن اهلل -تبارك وتعاىل- أهّنم جتاوزوا ما جاءهم موسى به وأنبياؤهم، واتبعوا ما 
تتلو الشياطني عىل ملك سليامن، وكان ذلك إيذانًا بأهّنم قد صاروا حالًة ميئوسًا منها 

ال تصلح فاستحقوا بذلك النسخ واالستبدال. 

وذلك يقتىض منّا أن نقف عىل هذه اآلية لبيان ما فيها من أحكام؛ ذلك ألنَّ ُأّمتنا 
للكتاب، وكام  احلَاَمرية  بالقراءة  أن نسميه  فيام يمكن  بني إرسائيل  بمتابعة  ابتليت  كام 
الشياطني عىل ُملك سليامن، من  تتلو  ما  اليهود كتاب اهلل وراء ظهورهم واتَّبعوا  نبذ 
يستصحبون  ربك-  رحم  من  -إال  اليوم  املسلمني  فإن  والكهانة،  والشعوذة  حر  السِّ
من  الباليني  وينفقون  وتلبُّسها،  واجلن  وتأثريها  بالشياطني  ويصّدقون  كله،  ذلك 
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أمواهلم للرتويج لذلك، حتى صار انتشار السحر اليوم يف بالد املسلمني أكرب بكثري مما 
ة لدهيم أن  حرة بلغ من ِسعة اإلمكانات املاديَّ هو لدى هيود وغريهم. كام أنَّ بعض السَّ
أسسوا فضائيات يتحدثون فيها عن السحر ويقومون به عىل الفضاء حاًل ورْبطًا وما 
َشاَكل ذلك من َدَجلهم وأكاذيبهم. يف حني ال جيد العلامء بكل أصنافهم من اإلمكانات 
ما يسمح هلم بنرش علومهم واالرتفاع بمستوى جمتمعاهتم، فإّنا هلل وإنا إليه راجعون. 

فلنلج اآلن إىل موضوع السحر، فام حقيقته-إن كان له حقيقة فعاًل-؟! وهل له 
تأثري؟! وهل هو علٌم أو فن؟! وكيف دخل إىل عقول املسلمني؟

حر حقيقة السِّ
حر أن نؤكد عىل قاعدة مهمة قد ذكرها ابن  نود بداية قبل الّدخول يف قضّية السِّ
حزم األندليس، أال وهي أنَّ "كثرة القائلني بالقول ال تصحح ما مل يكن صحيحًا قبل 
أن يقولوا به، وقلة القائلني بالقول ال تبطل ما كان حقًا قبل أن يقول به أحد، وأيضًا 

فإن القول قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا قلياًل ويقّلون بعد أن كانوا كثريًا."))) 
ف ابن خلدون السحر والطالسم بأهّنا: علوٌم بكيفّية استعدادات تقتدر  لقد عرَّ
ة هبا عىل التأثريات يف عامل العنارص إما بغري ُمعني، أو بمعني من األمور  النفوس البرشيَّ
ة. ثم قال: واألول هو السحر، والثاين هو الطلَسامت. وبنيَّ بعد ذلك أنَّ هذه  السامويَّ
إليهم،  ومن  وكلدانيني  َنَبٍط  من  ووثنيني  ومرشكني  غابرين  لَكَفرٍة  علوٌم  هي  العلوم 
ولذلك كانت هذه العلوم يف أهل بابل من السرييانيني والكلدانيني، كام كان هلا وجود 
يف بعض مناطق مرص بني أقباط وكانت هلم فيها تآليف، وأشار إىل ندرة ما ُكتب يف هذه 
رت بعد ذلك  األمور، وأّن أشهرها: الفالحة النّبطية من أوضاع أهل بابل، وأهّنا ُطوِّ
أنَّه  م ملخصًا دقيقًا بنّي فيه حقيقة السحر، وخلص إىل  ثّم قدَّ عىل يد جابر بن حّيان، 
ال حقيقة له، بل هو تأثرٌي لنفوٍس برشّية ذات خواص ُمعّينة تؤثر يف الناس وتستجلب 
الساحرة  النفوس  مراتب  وبنيَّ  الشيطانيَّة،  أو  النفسانيَّة  بالقوة  إما  الكواكب  تأثريات 
وكيفيَّة تأثريها يف الناس ويف العنارص أو يف القوة املتخّيلة يف الذهن اإلنسايّن، وناقش 

)))  ابن حزم، أبو حممد عيل بن أحد األندليس )تويف: 456ه(. اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق: أحد حممد 
شاكر، قّدم له: إحسان عباس، بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، )د. ت.(، ج2، ص54.
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األقوال الواردة فيام إذا كان للسحر وجوٌد خارجّي أي خارج األذهان واألنفس وما 
إذا مل يكن. ثّم أعقب ذلك فيام يتعّلق باإلصابة بالعني. واستغرق كالمه  يف هذا 

املجال تسع صفحات من مقدمته.))) 

املشهور  أورد يف كتابه  اص  باجلصَّ املعروف  الرازي  بكٍر أحد بن عيل  أبا  أنَّ  كام 
احليل  عليهم  الُفْرس  ظهور  قبل  بابل  أهل  علوم  وكانت  قوله:  القرآن  أحكام 
والنرجينيات وأحكام النجوم، وكانوا يعبدون أوثانًا قد عملوها عىل أسامء الكواكب 
السبعة، وجعلوا لكل واحٍد منها هيكاًل فيه صنمه، وكانوا يتقّربون إليها برضوٍب من 

األفعال عىل حسب اعتقاداهتم من موافقة ذلك الكوكب.

ثم استطرد اجلّصاص قائاًل: وكانت السحرة حتتال يف خالل ذلك بِحَيٍل مُتّوه هبا 
يبلغ  به أحد وال  ينتفع  ينفذ وال  أنَّ ذلك ال  يزعم  بأن  اعتقاد صحته،  إىل  العامة  عىل 
ما يريد إال من اعتقد صحة قوهلم وتصديقهم فيام يقولون، ومل تكن ملوكهم تعرتض 
باملحل األجّل. وقد أهنى اجلصاص حديثه  السحرة عندها  عليهم يف ذلك بل كانت 
ثالثة.  بوجوٍه  بعمله  يأخذ  وَمن  به  ُيصّدق  وَمن  الساحر  ُكفر  عىل  أّكد  بأن  األمر  يف 
عىل  ة  البرشيَّ وُيِعني  الظاهرة  هذه  عىل  يقيض  أن  أراد  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  أنَّ  بنيَّ  ثم 
عي السحرة وبطالن  التخلُّص منها، فبعث اهلل امللكني ببابل يبّينان للنّاس حقيقة ما َيدَّ

ما يذكرون، ويبّينان أهّنام فتنة وحيذران الناس من الُكفر إذا آمنوا بالسحر.)2) 

وبنّي الشيخ رشيد رضا يف تفسريه: أنَّ السحر هو تأثرٌي عىل خميِّلة اإلنسان كالتأثري 
ة بأن خيفي بيضًا أو طيورًا ثّم ُيدخل مندياًل يف أنف  الذي حُيدثه املتقنون ألعامل اخِلفَّ
من  خُيرجه  ثّم  فمها  يف  أو  مناخريها  يف  املنديل  أدخل  أنَّه  الناس  فريى  طفلة  أو  طفٍل 
ب عليها طوياًل- يف  َعُجزها طريًا أو بيضة أو نحو ذلك معتمدًا عىل خفة زائدة -َتدرَّ
يديه يستطيع هبا أن يترّصف بطريقٍة ال يستطيع مشاهدوه أن يروها كام هي أو يتابعوه 
فيها، فُيخّيل إليهم أنَّه أدخل مندياًل وأخرج طريًا أو بيضًة أو أداًة أو ما َشاَكل ذلك.)3)
)))  ابن خلدون، عبد الرحن بن حممد )تويف: ش808ه(. مقدمة ابن خلدون، حتقيق: عيل عبد الواحد وايف، 

القاهرة: دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، 2004م، ج3، ص1030-1039.
)2)  اجلصاص، أبو بكر أحد بن عيل )تويف: 370ه(. أحكام القرآن، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 984)م، 

ج)، ص53.
)3)  وربام هذا من معنى قوله تعاىل: ﴿ڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ﴾ ]طه:  66[.
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نشأته
-كام  وزوجه  هو  إليها  وأهبطه  األرض  هذه  يف  آدم  تعاىل  اهلل  استخلف  أن  منذ 
دائاًم  يعمل  واإلنسان  واالختبار-  االبتالء  سنة  إلمتام  عدوًا  هلام  ليكون  إبليس  أهبط 
عىل أن حييل كل ما ال يعرف له تفسريًا مقنعًا من الّظواهر التي يصادفها إىل املجهول. 
وقد كان ذلك مدخاًل من مداخل شياطني اإلنس واجلن لدفعه إىل متاهات االنحراف 
واالنرصاف عن اهلدى الذي يأيت النّاس من اهلل -جلَّ شأنه-، وبذلك فقد قاد إبليس 
البرش للّشعوذة والكهانة التي يمكن أن تبعد اإلنسان عن سبيل اهلل وعن االستامع إىل 
الكهانة، فيعجز  الّسحرة وأهل  سل، وجعلوها ختتلط بأصوات  أصوات األنبياء والرُّ
اإلنسان آنذاك عن الّتمييز عن معرفة ما هو حق وما هو باطل، وبذلك ُيْلبسون عليه 
دينه. وقّدر اهلل -جلَّ شأنه- أن ينقذ اإلنسان من هذا النّوع من الوساوس ويمسخ كل 
الذي  الّسحر  اهلائلة بني  الفروق  آياته، ويبني  ألقاه شياطني اإلنس واجلن، وحيكم  ما 
واملرسلني. وجاءت  النّبيني  أيدي  تأيت عىل  التي  والكهان، واآليات  الّسحرة  به  يقوم 

اآليات الكريمة يف كتاب اهلل تبني كل أنواع الّسحر وتكشف سائر أصناف الّسحرة. 

ومن املعروف تارخييًا أّن صناعة الّسحر والّشعوذة قد شاعت وانترشت يف حضارة 
بابل، ويف وضع مواز هلا انترشت لدى الفراعنة، وعندما انترشت يف هاتني احلضارتني 
صارت هلا جذور، وقامت عىل أساسها ثقافات ما يزال تأثريها سائدًا حتى أيامنا هذه. 

وحني أتى اهلل تعاىل بموسى عىل قدره بعد أن أراد  أن يمنَّ عىل الذين 
استضعفوا وحيررهم من فرعون، كان أهم سالح أشهره فرعون بوجه موسى وهارون 
هو سالح الّسحر؛ إذ كان السحر يمثل طاقة ومراكز قوى يف ذلك املجتمع، وكان كل 
من يامرسه ويمهر فيه جيد طريقه إىل بالط فرعون، فيتحول إىل مستشار وساحر من 
املقربني له وعضو يف ملِئه، فأراد اهلل أن يستأصل شأفة الّسحر، وجيعل البرشية تتخلص 
من آفته، وتدرك عدم تأثريه، وتدرك أّنه نوع من الّتخييل والّتحايل والّتالعب بأذهان 
النّاس وأعينهم، فأقام اهلل النّسق اإلرسائييل عىل الغيبيات واخلوارق واآليات احلسية، 
وآتى عبده موسى تسع آيات بّينات كلها حسية كلها حقائق، وملا طلب فرعون منازلة 
وبني  بينهام  املنازلة  لتلك  يستجيبا  بأن  وهارون  موسى  نبييه  اهلل  أمر  ملوسى،  حرة  السَّ
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الّسحرة، فكان ما ذكرته آيات القرآن الكريم من عرض لذلك الّتحدي الذي انتهى 
حرة قبل اآلخرين أنَّ الّسحر نوع من الباطل ﴿ٿ حرة، وتبنّي للسَّ حر والسَّ  هبزيمة السِّ
ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ﴾ 
]يونس: )8[، لكن مع هذه اآليات الّتسع التي شاهدها بنو إرسائيل وحترروا بمقتضاها 

الّسحر  ذلك  ملامرسة  بادرة  أول  لدى  يعودون  هم  إذا  وسيطرته،  فرعون  سالح  من 
جاء  الذي  -املَلك-  الّرسول  أثر  من  قبضة  الّسامري  قبض  فحني  به،  واالنفعال 
زينة  من  إرسائيل  بنو  حله  الذي  احِليّل  مع  وألقاها  ربه،  ميقات  إىل  موسى  ليصحب 
ة مجاعية. ولعّل  الفراعنة وقومهم، وصنع هلم عجاًل جسدًا له خوار، إذا هبم يرتدون ردَّ
من  ليس  وبيئاهتم  النّاس  متتدُّ جذورها يف عقول  اّلتي  الّثقافات  أّن  إىل  إشارة  يف هذا 
الّسهل تغيريها واقتالعها بعد أن يعيش النّاس عليها قرونًا متطاولة، لذلك مل يقترص 
من  جعل  بل  فرعون،  عهد  يف  واحدة  مرة  الّسحرة  هزيمة  عىل  وتعاىل-  -تبارك  اهلل 
سيدنا سليامن -الذي آتاه ُمْلكًا ال ينبغي ألحد من بعده- نموذجًا ومثاًل يعّلم البرشية 
-الّرسول  فسليامن  اإلنسان،  يف  الّتأثري  يستطيعون  وال  الغيب  يعلمون  ال  اجلن  أنَّ 
البرش، ومل يأت يف أي  البرُش- قد سّخرهم وهم ال يستطيعون أن يسخروا أحدًا من 
آية من اآليات الكريمة بأّن اجلن يمكن أن يدخلوا يف البرش أو يسخروهم، وقد مات 
 وهو ُمتكئ عىل عصاه، وبقي فرتة مل حيدد القرآن َمَداها ميتًا، واجلن يعملون 
بني يديه ما يشاء من صناعة املحاريب والّتامثيل واجلفان وما إليها، وما دهّلم عىل موته 
وال أعلمهم به إاّل بعد أن أكلت الَقَرضُة عصاته من داخلها فانكست العىص وهوى 
إىل األرض، فعلمت اجلن آنذاك أّنه قد مات، وتعّلم العامَلُ أّن اجلن ال يعلمون الغيب. 

 -وما  ويبدو -واهلل أعلم- أّن واقعة هدم اهليكل املنسوب إىل سليامن 
عّدوه ختليًا عن اهليكل بل عن سليامن -أغرى عامتهم- يف ذلك العرص بالّتخيل عن 
عىل  اهلل  أنزل  ما  يّتبعوا  أن  من  وبدالً  سليامن،  مقدمتهم  ويف  األنبياء  به  جاء  ما  اّتباع 
سليامن -وبقية أنبيائهم- من وحي، صاروا يّتبعون ما كانت تتلوه الّشياطني عىل ملك 
من  ويمكنهم  اهليكل،  هلم  سيعيد  تالوهتم  أّن  يف  طمعًا  له،  مسّخرة  بوصفها  سليامن 
جلأوا  تعاىل،  اهلل  إىل  اللجوء  من  وبدالً  جديد،  وحدهتم من  وحتقيق  ُأّمتهم  بناء  إعادة 



149 سورة البقرة

كان  ما  نفي  إىل  الّسياق  يسارع  وهنا  سليامن،  ملك  عىل  الّشياطني  تتلو  كانت  ما  إىل 
القرآن  آيات  بعض  نزول  بعد  قالوا  حني   ، ارتدَّ قد  بأّنه  سليامن  عن  يشيعه  البعض 
ملحمد  تعجبون  "أال  املدينة  هيود  قالت  نبي،  بأّنه    سليامن  تذكر  التي  الكريم 

 يزعم أّن ابن داوود سليامن كان نبيًا، واهلل ما كان نبيا بل كان ساحرًا."))) ﴿پڀ
الّشياطني  كفرهم  يف  اّتبعوا  فهم   ](02 ]البقرة:  ڀڀڀٺ﴾ 

وليس سليامن، فالّشياطني هم الذين كانوا يعّلمون النّاس الّسحر. 

تسخري  من   -   سليامن  اهلل  نبي  عهد  يف  كان  ملا   - الّثقافية  اآلثار  لكن 
وُهدم  إرسائيل،  لبني  الّثانية  الفتنة  جاءت  إذا  حتى  إرسائيل،)2)  بني  يف  بقيت  اجلن 
، أراد اهلل تبارك وتعاىل أن يستأصل منهم تعلقهم بالّسحر  بي البابيلُّ اهليكل، وبدأ السَّ
من  ران  وحيذِّ مساوئه،  عن  هلم  ويكشفان  الّسحر،  النّاس  يعلامن  ملكني)3)  فأنزل 
مما هدد  بالّسحر كذلك  تعتني  بيئة  كانت  البابلية  البيئة  أّن  به، خاصة  والّتأثر  ممارسته 

﴿ٿٿٿٿ تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  خطريًا،  هتديدًا  إرسائيل  بني   إيامن 
كذلك،  الّشياطني  ترّوجه  كانت  مما  جزء  فهذا   ](02 ]البقرة:  ٹٹٹٹ﴾ 
واختبار  فتنة  أهّنام  له  يؤكدان  الّسحر  حقيقة  أحدًا  يعلامن  حني  كانا  املَلكني  أّن  ومع 

ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ڤ تكفر  فال  هبام  سيتصلون  الذين   للبرش 

علم  يف  املسري  زاد  597ه(.  )تويف:  البغدادي  عيل  بن  الرحن  عبد  الدين  مجال  الفرج  أبو  اجلوزي،  ابن    (((
الّتفسري البن اجلوزي، حتقيق: شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط، بريوت: املكتب اإلسالمي، 

404)ه، ج)، ص20). 
﴿ٴۇۋۋۅۅۉ تعاىل:  قال  كالّريح،  أخرى  عطاءات  سليامن  سيدنا  تعاىل  اهلل  آتى  لقد    (2( 

ۉېېېېىىائائەئەئوئوئ﴾ ]ص: 36 -38[، فقد سّخر اهلل تعاىل له 
الّريح كام سّخر له اجلّن، فهل يوجد من جيرؤ اليوم عىل اّدعاء تسخري الّريح كام يدعي املّدعون تسخري 

اجلن؟! فكالمها كانا من ُمْلكه الذي ال ينبغي ألحد من بعده.
املّن والّسلوى عليهم،  إنزال  العادات يف عامة شؤونه من  النّسق اإلرسائييل كله نسق قائم عىل خوارق    (3(
وتظليلهم من الّشمس بالّسحاب، وتفجري املياه بعىص موسى، وفلق البحر بذات العىص، فال يستغرب 
الّسحر وحتصينهم من  بني إرسائيل وكل من اتصل هبم خطر  النّسق أن يأيت ملكان يعلامن  يف مثل هذا 
وال  رشيعة  حيمال  مل  امللكان  وهذان  وختييالهتم،  الّسحرة  من  واحلامية  بالّسحر  النّبوة  وخلط  الّضالل، 
رسالة، بل ُأنزال لتحقيق غرض واحد، هو كشف حقيقة الّسحر وبيان الفرق بني الّسحر والنّبوة، وبيان 

حقيقة الّسحرة، وذلك الستئصال هذه الّثقافة التي استقرت يف عقول بني إرسائيل. 
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ڄڄڄ﴾ ]البقرة: 02)[ ليحذر وليبتعد عن ممارسته واالنضامم ألهله، وكان أهم أنواع 
الّسحر هو الّتفريق بني املرء وزوجه، وهم يف ذلك ال يستطيعون جتاوز قدرة اهلل املطلقة 

التي ال يمكن أن يقع يف الوجود يشء مل يشأه جلَّ شأنه.))) 

كيف دخل هذا املوضوع إىل عقول املسلمني؟
دخل هذا املوضوع إىل عقول املسلمني من خالل مروّياٍت ارتبطت ببني إرسائيل 
يف  وانترشوا  قرون،  سبعة  اخلاتم  النّبي  ينتظرون  وظلوا  املنورة  املدينة  سكنوا  الذين 
اجلزيرة العربية وانترشت ثقافتهم يف مكة واملدينة وما بينهام بصورة خاصة، وكان مما 
ذاع وانترش فكرة اجلن وتداخلهم مع اإلنس. وتشكلهم بأشكال برشية أو حيوانية، 

)))  حقيقة تأثري الّسحر يف القلوب واألمزجة واحلواس: الّسحر يعمل عىل أمرين: 
ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ تعاىل:  قال  والعىص،  كاحلبال  الّسحر:  موضوع   - 

ېئېئ﴾ ]األعراف:  117[.
- األعني: ﴿ٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىى﴾ ]األعراف:  116[.
 أّما ما حدث يف غزوة بدر يف قوله:  ﴿ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ
ۅۅۉۉېېېېى﴾  ]األنفال: 44[  فهو من أمر اهلل تعاىل الذي نفذ يف األعني دون 

ۅۅۉ﴾ ]البقرة: 117[ والتي ال يقاس عليها قدرات البرش.  أسباب، فهذا من قدرة اهلل تعاىل: ﴿
أّما السحر فيؤثر يف األشياء بحسب األسباب املعمول هبا لتحقيق هذا الّتأثري، سواء يف:

- احلواس: فهو يستخدم حيال للّتأثري يف املدركات احلسية، لذلك فمعرفة احليلة والّتحرر من الوهم يلغي 
كيد الّساحر.

- األمزجة: فاجلن ال يستطيع أن يقذف باحلب والكره والبغضاء قذفًا ألّن ذلك من قدرة اهلل تعاىل وحده 
ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿ 

 وئوئۇئ﴾ ]األنفال: 24[ كام أّن قذف هذه املشاعر هو من قدرة املوىل العيل القدير وحده ﴿گ
گگڳڳڳڳڱڱ﴾ ]األحزاب:  26[. 

ڑ  إّن الشيطان ليس له سلطان مبارش عىل اإلنسان، وإنام يدعوه فيستجيب اإلنسان أو ال يستجيب﴿
ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ
ڻڻۀۀہہہ﴾  ]إبراهيم:  22[ لذلك نعود فنقول: إّنه لكي يؤثر يف األمزجة فال 
بّد له بأن يتوسل بوسائل من الوهم والّشكوك والّظنون والقلق مع استعداد املسحور النّفيس لتلقي ذلك، 
باإلضافة إىل استخدام الّساحر لعقاقري أو خمدرات لتقوية تأثريه، لكنه ال يلقي هذا يف النّفس إلقاء. انظر:

- شعبان، رانيا رجب. حقيقة الّسحر بني املوروث واملنصوص، القاهرة: مكتبة الرشوق الدولية، ط)، 
2004م، ص64.
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وتناقلوا من القصص الكثري حول تداخل اجلن مع اإلنس. والعرب قوم أميون وكثريًا 
يواجهون، وهم  ما  لليهود بصفتهم أهل كتاب الستشارهتم يف كل  يلجأون  ما كانوا 
جييبون بحسب ثقافتهم -ثقافة بني إرسائيل-، فانترشت هذه القصص وصارت ثقافة 
الليل  أدركهم  إذا  أّنه  اجلاهلية  أهل  تقاليد  من  جعلت  حتى  العربية،  اجلزيرة  شبه  يف 
وهم مسافرون وأرادوا املبيت يف واٍد فإهنم كانوا ينادون عىل سيد ذلك الواد من اجلن 
-بحسب اعتقادهم- ويستعيذون به أن يصيبهم أي مكروه من اجلن وسواهم، وأهّنم 
يريدون أن يقضوا ليلهم بحاميته، وهلم يف ذلك طقوس وروايات كثرية، حتى شاعت 
فكرة الّزواج بينهام، وظلت هذه الّثقافة مسيطرة، وعمل القرآن الكريم وسيدنا رسول 
بعض  إن  حتى  الكثريين،  عقول  عىل  مسيطرة  بقيت  لكنها  استئصاهلا،  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
نسقًا  كان  اإلرسائييل  النسق  أن  يدركوا  أن  عليهم  جيب  وكان   ((( قبلها،  قد  الفقهاء 
يات وجتسيد الغيبّيات لتحويلها إىل حّس ومشاهدة، وهذا النَّسق بكل  قائاًم عىل احلسِّ
تفاصيله قد ُنِسخ وُأبطِل وجاء نسٌق آخر مغاِيٌر له متامًا، نسق قائم عىل العقل والعلم 
ة واألخيلة  والربهان ورفض كل ما مل ُينّزل اهلل به سلطانًا. ومع ذلك فإنَّ الثقافة الشفويَّ
الشعبيَّة قد استمرأت هذا األمر ورّوجت له، وجعلت منه مسلَّاًم من املسلَّامت يعتقده 
يعتقدون  الذين  هبؤالء  زاخرة  أريافنا  تزال  وال  ووقوعه،  بتأثريه  ويؤمنون  كثريون 
املتداولة  األفكار  تقبل هذه  الّسائدة  العوام  العالقات، وعقلية  النّوع من  بوجود هذا 

خاصة يف بعض املناطق من اجلزيرة العربية.)2) 
)))  قال البهويت: "ومن قالت يب جني جيامعني كالرجل فعليها الغسل." انظر:

- البهويت، منصور بن يونس بن إدريس )تويف: )05)ه(. رشح منتهى اإلرادات، بريوت: عامل الكتب، 
ط2، 996)م، ج)، ص)8.

)2)  صحيفة عكاظ، 0)-))-)43)ه، وحتكي اجلريدة عن قاض مرتش كان يعمل يف املدينة املنورة، أن 
هذا القايض املرتيش بعد أن افتضح أمره وُكشف رّسه وأحيل إىل املحكمة اّدعى بأّنه بريء، وأّنه مل يأخذ 
الّرشوة لنفسه ومل يتسلمها بنفسه، ولكن قرينًا من اجلن قد استقر فيه وسحره ودفعه إىل أخذ الّرشوة التي 
فايز  واسمه  الرشعية  بالرقية  يشتغلون  الذين  أحد  دعت  املحكمة  أّن  اجلريدة  وبحسب  اجلني،  تسلمها 
القثامي ليستنطق اجلنّي الّساكن يف جسد القايض املرتيش أمام املحكمة التي حتاكم هذا القايض املرتيش، 
وأن هيئة املحكمة قد سجلت حديث اجلني للراقي، وحتدث اجلني عن كثري من معامالت الفساد دون أن 
يذكر تفاصيل، وأّن الّراقي قد رصح فيام بعد ببعض الّتفاصيل، وقال بأّن قايض املحكمة قرأ عىل اجلنّي 
وقرأوا  القصيم  من  جاؤوا  املشايخ  بعض  وهناك  واآليات،  األدعية  بعض  املسحور  القايض  يف  الكامن 
عليه، وأّن اجلنّي تكلم معهم. وليت األمر توقف عند هذا احلد، بل إّن هؤالء -وهم يسوغون ما فعلوا-=   
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ولقد ُنرش يف مرص كتاب عن أحد الصحفيني))) ووضع له عنوانًا الفتًا جاء فيه 
الوقت،  لبعض  روج  من  له  ورّوج  الكتاب  وَنرش  مسلم(  جني  مع  صحفي  )حوار 
هو  املوقع  ذلك  وأّن  برمودا،  جزيرة  فوق  ما  موقع  هو  املختار  إبليس  مقر  أّن  وزعم 
الّطائرات  أّن  من  سخيفة  بأخبار  ذلك  عىل  الّصحفي  واستدل  إبليس،  عرش  موقع 
ال تستطيع الّتحليق فوق ذلك املوقع املشار إليه، وأّن أّية طائرة حتلق يف هذه األجواء 
رسعان ما يكتشفها الّرادار اإلبلييس فيسقطها مع إعدام آثارها، وكذلك الّسفن التي 

حتاول االقرتاب من ذلك املكان.

لقضايا  الرّتويج  عىل  هنار  ليل  تعمل  اآلن  الفضائية  املحطات  من  عدد  وهناك 
الّسحر  مفعول  إبطال  عىل  قادرون  واملشعوذين  قاة  الرُّ أولئك  بأنَّ  عاء  واالدِّ الّسحر 
القرآن  نفس  ونحن  لنا  بّد  ال  كان  كله  لذلك  نتيجة  أخرى،  وسائل  وبأّية  بالّتليفون 
بالقرآن إىل الّتعرض هلذه اجلريمة التي اسمها الّسحر، وبيان ما ترتب عىل ثقة بعض 
والّترصف  أمواهلم  ورسقة  العوام،  لعقليات  تكريس  من  مفاسد،  من  هبا  النّاس 

بمقدراهتم، وانتهاك أعراضهم يف بعض األحيان. 

حر  وكنا نتوقع من األزهر وكلياته ومعاهده أن يشن حربًا ال هوادة فيها عىل السِّ
وتطهر  املجتمع،  هذا  من  الّسحر  جيتث  أن  قبل  بال  ألزهري  هيدأ  ال  وأن  حرة  والسَّ

= قالوا: )إّن الّرسول � سحره لبيد بن األعصم فلم تستغربون أن يسحر القايض(. 
ومما جعل بعضهم يتبنون فكرة الّتداخل بني عاملي اإلنس واجلن، تلك القّصة التي يغلب أن تكون 
مدسوسة عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهي ما روي عنه من قوله يف جمموعة رسائله: "وكان لنا جنّي 
حيبنا ونحبه، ويتمثل بنا يف بعض املواقف، وكثريًا ما كان رُشط الّسلطان وُحّجابه هيرعون إيل يف سجني 
الّسلطان  إىل  ويذهب  هبيأيت  ويظهر  يب  يتمثل  أن  حيب  كان  اجلني  هذا  ألّن  فيه،  وجودي  من  ليتأكدوا 
يأمره وينهاه، فيستغرب الّسلطان كيف خرجت من الّسجن وهو قد أكد عىل رضورة وضعي فيه وعدم 
إخراجي منه إاّل بأمر منه، وكنت أضحك حني أرى جند الّسلطان يقولون يل: أين كنت قبل قليل، أمل تزر 

الّسلطان وتتحدث إليه؟ فأعرف أّن صاحبي قد فعلها" انظر:
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد احلليم احلراين )تويف: 728ه(. الرسائل الكربى »رسالة 

الفرقان بني احلق والباطل«، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ج)، ص52.
هذه القصة نستبعد نسبتها إىل ابن تيمّية؛ ذاك الرجل الذي ُعِرف بعقله وحكمته وحسن تدّبره لكتاب 
اإلنسان واجلّن  بني  أّنه ال صلة  منها  يعلم  يكفي، ألن  بام  اجلّن  يتدّبر سورة  مل  أّنه  أظّن  وما  اهلل -تعاىل-، 
والشياطني، مثل هذه الصلة التي تقوم عىل ما ُيشبه وحدة النوعني، وهو أمٌر ال يقول به  وال تالمذته.

)))  انظر: خليل، سعد اهلل. حوار صحفي مع جني مسلم، احلوار املتمدن، 2005م.
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البالد منه ومن متعاطيه بشكل كامل، فذلك هو األجدر باألزهر وبمجمع البحوث 
ينّية املختلفة من االنشغال يف أية أمور أخرى، كذلك كنّا نتوقع  اإلسالمية وباهليئات الدِّ
من اجلامعات اإلسالمية التي جاوزت أعدادها املائة يف كل أنحاء العامل اإلسالمي أن 

حتارب هذه اآلفة اخلطرية حتى تقتلعها من بيئات املسلمني وعقوهلم. 

حر يف القرآن الكريم السِّ

وردت مادة "س ح ر" يف كتاب اهلل يف سبعة ومخسني موضعًا، أغلبها يدور حول 
املعنى الذي تعارف النّاس عليه عندما يقولون كلمة "سحر" ويستخلص من تلك اآليات 
كلها ذم الّسحر والّسحرة والّتحذير منه ومن ممارسته أو العناية به أو االنخداع بأهله، 
أّنه نوع من املعرفة يمكن أن يتعلمه النّاس  وبعض تلك اآليات الكريمة أشارت إىل 

 ويمهروا به، وهو يف الوقت نفسه وسيلة من وسائل إرهاب النّاس وختويفهم  ﴿ٴۇۋۋ
 ]((6 ]األعراف:  ۅۅۉۉېېېېىى﴾ 
وهكذا يميض القرآن الكريم - مع عادته يف الّتعريف باليشء - ببيان وظائفه املختلفة 
إىل  حاجة  دون  احلقيقة  تلك  بيان  يف  كلها  تتضافر  التي  الكثرية  والّصفات  واملتعددة 
وآيات  السحر  بني  الكريم  القرآن  فميز  املناطقة،  تعاريف  مثل  مانع  جامع  تعريف 
األنبياء، وبينه وبني والقوانني الكونية والّطبيعية التي ال أحد يقدر عليها إاّل اهلل تعاىل، 
ونبه إىل أّنه نوع من الّتخييل، وأنكر القرآن الكريم عىل من يقولون عىل اليّشء احلقيقي 

﴿ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې تعاىل:  قال  سحرًا،   امللموس 
فساد  عىل  والّتدليل  للذم  هنا  الّسحر  فذكر   ،]7 ]األنعام:  ېېىىائائ﴾ 
معتقدهم، فكيف يكون سحرًا وهو يشء مادي ملموس يف كتاب، بل ملسوه بأيدهيم، 
املوروث  لكن مع وجود  أشياء،  للنّفس  أو ختيل  قد ختدع  مما  عينية  فقط رؤية  وليس 
احر،  السَّ من  واهليبة  الّسحر،  ألمر  اخلاطئ  والفهم  العوام،  نفسية  يف  اخلاطئ  الّثقايف 
هذه  تنجح  للعادة،  ا خوارق  أهنَّ الّتخييالت عىل  تلك  مثل  لتقبل  النّفيس  واالستعداد 

التَّخييالت يف الّتأثري عىل املسحور وإقناعه وإخضاعه.



تفسري القرآن بالقرآن154

وتعّد واقعة الّتحدي بني سيدنا موسى وفرعون وسحرته من أهم الوقائع ألهّنا 
استهدفت وضع خط فاصل بني الّسحر واآليات، فالّسحر عمل باطل بطبيعته وليس له 
 أية آثار، لذلك يقول تعاىل:  ﴿ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ

لدهيم  ما  أعىل  قدموا  فرعون  فسحرة   ،]8( ]يونس:  ڄڄڄڄڃ﴾ 
حتى  احلقيقة  من  ليس  ما  إليهم  وخيلت  النّاس  أعني  سحرت  التي  املؤثرات  من 

ۋ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  اسرتهبوهم، قال تعاىل: ﴿ٴۇ
 ېېىى﴾ ]األعراف:  6))[ وقال تعاىل: ﴿ڀٺٺٺٺٿٿ

ٿٿٹٹٹٹڤ﴾  ]طه:  66[ وتأّمل كلمة "خُييَّل" وما توحيه من معاين الوهم 
ا تسعى، فهذا من  والبعد عن احلقيقة، فهي ال تسعى يف حقيقتها وإنَّام خييل للنّاظر أهنَّ
للعني وإهيام  وإنَّام هو حمض ختييل  له،  الّسحر ال حقيقة  بأنَّ  لنا  الكريم  القرآن  تعليم 
ملخيلة املسحور بحدوث يشء مل حيدث يف الواقع، ورغم أّنه ختييل إالَّ أنَّه أدخل شيئًا من 
 اخلوف عىل نفس موسى ، قال تعاىل:  ﴿ڤڤڤڦڦڦ﴾  ]طه:  67[

حقيقته،  عىل  يدل  ال  الّساحر  لفعل  النَّفيس  فالّتأثري  النّاس،  عامة  مع  األمر  وكذلك 
فاإلنسان قد يتأثر بالّتخييل فيخاف كام حدث لنبي اهلل موسى . وإلبطال هذا 
بتخييلهم وخدعهم،  حرة  السَّ وإبطال سلطان هؤالء  النّاس  الّتأثري عىل موسى وعىل 
﴿ڃڃچچچچڇڇڇڇڍ تعاىل:  بقوله  موسى  نبيه  -تعاىل-  اهلل   أمر 
حرة أمام احلقيقة  ڍڌڌڎڎڈڈژ﴾  ]طه:  69[، فلم تصمد كل حيل السَّ

الكامنة يف عىص موسى، التي لقفت كل إفكهم وحمت آثاره. 

يدركوا  أن  استطاعوا  الباطل  حر  السِّ يف  النّاس  أمهر  حرة  السَّ هؤالء  كان  ولـاّم 
به  سحروا  الذي  والباطل  موسى،  به  ألقى  الذي  احلق  بني  الكبري  الفرق  الفور  عىل 
أعني النّاس، وانكشف هلم آنذاك الّزيف الذي كانوا يعيشون فيه، وأدركوا الفرق بني 
م  كأهنَّ  ](20 ]األعراف:  ﴿يئجبحبخب﴾  تعاىل:  اهلل  قول  أروع  وما  االثنني، 
م مل هييُِّئوا أنفسهم  سقطوا مع الّسحر ساجدين خلالق احلقيقة التي كشفت الّزيف، وأهنَّ

هلذه اللحظة، بل كانوا يقولون: ﴿ ڃچچچچڇ﴾ ]الشعراء: 44[. 
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ولـاّم كان بعض الّسحرة يّدعون أهنم قادرون عىل أن يسخروا اجلن ليأتوهم بام 
يريدون من أخبار مغيبة، فقد أوضح القرآن الكريم أّن هناك انفصاالً بني هذه العوامل ال 
 يسمح بذلك الّتداخل الذي زعموه هم وأولياؤهم من الّشياطني، قال اهلل تعاىل: ﴿ڱ

ڱڱڱںںڻڻڻ﴾  ]األعراف:  27[.
إنساٍن وهو يؤمن  أّي  السحر عىل  تأثري  بإمكان  ق   وكيف يسوغ ملسلٍم أن ُيصدِّ
احلاسمة  اجلّن -السورة  يقرأ سورة  اهلل، ومن  إال  الوجود  مؤّثر يف هذا  أن ال  وُيوقن 
عامل  بني  العالقة  أنَّ  ُيدرك  أن  يستطيع  الغيبيَّة-:  والعوامل  اإلنسان  بني  ما  بّينت  التي 
وتعاىل-،  -تبارك  اهلل  حّدده  قد  أمٌر  األُخرى  الغيبيَّة  واملخلوقات  اجلن  وعامل  اإلنس 
التواصل  صفحات  بطّي  إيذانًا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  اهلل  رسول  عىل  القرآن  نزول  َبْدء  وأنَّ 
سليامن  رسالة  يف  الغيبّي  بالنََّسق  يتعّلق  فيام  واقعة  أو  ُمتخيَّلة  كانت  التي  والعالقات 
، فالسورة قد بّينت أّن اجلن الذين آمنوا بالقرآن املجيد قد تأثروا بام سمعوه 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ الكريم  القرآن   من 
ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾ ]اجلن: )-2[ وهو ما يعنى أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
من اإلنس قد أّثر يف اجلن ال العكس، فلم يقل ملسو هيلع هللا ىلص "قد التقيت بفريق من اجلن فدعوهتم 
برجال  يعوذون  الذين  اإلنس  عىل  السورة  عابت  ولقد  عليهم"،  تلوته  أو  القرآن  إىل 
أّن طريق  من اجلن وأهّنم لن يزيدوهم إاّل رهقًا. ولقد أكدت اآليات يف سورة اجلن 

 وصول الّدعوة إليهم هو استامعهم للقرآن ﴿ىئییییجئحئمئىئيئ
﴿ۈئېئېئېئ تعاىل:  بقوله  وتنتهي   ](3 ]اجلن:   جبحبخبمبىبيب﴾ 
جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ

فهذه   .]28-26 ]اجلّن:  حتختمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمح﴾ 
الّسورة لو تأملها وتدبرها املسلمون لوجدوا فيها اجلواب الشايف عن كل تساؤالهتم 

حول العالقة بني اإلنس واجلن.

إجبار  عىل  قادر  الّشيطان  أنَّ  يزعمون  الذين  أولئك  عىل  الكريم  القرآن  ويرد 
 اإلنسان أن يقول أو يفعل شيئًا ال يريده بنفسه، بقوله تعاىل: ﴿ڑڑکک
ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک
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ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ
ۋ﴾  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
أن  إّما  واإلنسان  فقط،  يدعو  بأن  إاّل  آدم  بني  عىل  للّشيطان  سلطان  فال   .]22 ]إبراهيم: 

يستجيب أو ال يستجيب، فأولياء الّشيطان هم الذين أعطوه هذا الّسلطان عليهم ابتداًء 
فهم الذين تولوه وسمحوا أن يكون له عليهم هيمنة وتأثريًا بوسوسته، وليس هو الذي 
﴿ہہہہھھھھےے سلطانه،  عليهم   فرض 
 ،](00-99 ]النحل:  ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ﴾ 
الّشياطني جتاه  أو  اجلن  أن حيدث من  يمكن  ما  أّن قصارى  اإلنسان  اهلل  وبذلك عّلم 
تعاىل:  قال  هلم،  وتزيينها  اخلبائث  بفعل  والرّتغيب  والّدعوة  الوسوسة  هو  اإلنس 
﴿ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ﴾ ]األعراف: 20[، وقال تعاىل: 

﴿ککگگگگ﴾ ]الناس: 5[.

إىل  الوصول  وبني  الّشيطان  بني  وحيول  نفسه  حيرر  كيف  اإلنسان  اهلل  عّلم  كام 
أهدافه، وذلك بالّتحصن باإليامن باهلل تعاىل والّتوكل عليه. 

وكان نزول املعوذتني للّتأكيد عىل أّن الّسحر والنّفث يف الُعَقد، ))) وسائر ما كان 

القليل،  الّريق  قذف  وأصله   ]4 ]الفلق:  ﴿ڄڄڃڃڃڃ﴾  تعاىل:  قوله  يف  النّفث  ورد    (((
الّراقي والّساحر أن ينفث يف عقده، ويقال عن احلية  الّتفل، وشاع استعامله ُعرفًا يف نفث  وهو أقل من 
ينفثه  بّد للمصدور - املصاب يف صدره - أن ينفث"، ويقال للّدم الذي  الّسّم" ويف األمثال "ال  "تنفث 
اجلرح:  "دم نفيث"، والنّفث فعل يقوم به الّساحر إذا ربط عقد الّسحر، ويقوم به الّراقي الذي يرقيه ليربأ 
من الّسحر وتأثريه. وقد استعمل القرآن الكريم هذه املادة اللفظية بناء عىل معهود العرب يف أنَّ النّفاثات 
يف العقد يراد هبنَّ الّساحرات. قال العالمة أبو شهبة يف "املنهج القويم يف تفسري القرآن الكريم" :  ذهب 
كثريون إىل تفسري اآلية "نفاثات" إىل أهّنم الساحرات، ألّن أكثر من يزاولون الّسحر نساء، غري أهّنا حتتمل 
أن تكون مجع اجلمع، فصيغة املبالغة "نفاث" مجعها "نفاثة"، فهو مجع باملعنى وليس باللفظ مثل "مجاعة"، 
ومجع اجلمع منها "نفاثات"، مثل "قناصة" ملجموعة قناصني، ومثله يف القرآن الكريم "الصافات" وهم 
واإلناث.  للذكور  تصلح  فهي  الّتأنيث،  صفة  عنهم  تعاىل  اهلل  نفى  وقد  "صافة"  من  مجع  وهي  املالئكة 
رأي اإلمام حممد عبده يف "النّفاثات يف العقد" أّن العقد هي كل ما يعقد ويؤمن به ويؤخذ عليه املواثيق، 
العقد والروابط  الذين يسعون لقطع هذه  العقد هم  فالنّفاثات يف  كالنّكاح، والبيع واملعاهدات وغريه. 
بطريقة خفية لطيفه ال يفطن اإلنسان إليها وال يعرف مصدرها، كالنّميمة التي هي فعل خفي ينبع من 
 كالم خيرج من الفم بكيفية لطيفة قد توهم الّسامع وختييله إليه أّنه حق. هذا الّتفسري يتامشى مع سياق =
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ُه يؤثر يف اإلنسان كل ذلك إلخافته واستالبه من ناحية، ومن ناحية أخرى ملنح  يدعي أنَّ
الّشيطان وحماوالته  باهلل -تبارك وتعاىل- واحتقار  باألمن والّثقة  اإلنسان اإلحساس 
وما يفعله هو وأولياؤه، كأنَّه يقول هلم: "إنَّ يف مقدوركم وبإمكانكم الّتخلُّص هباتني 

ورتني القصريتني من سائر املخاوف اّلتي خيوف الّشيطان هبا أولياؤه. السُّ

كان  ما  كثريًا  ملسو هيلع هللا ىلص  و  هبام،  يتعّوذ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  عوذة  ورتان  السُّ هاتان  وكانت 
يعوذ هبام احلسن واحلسني، ويأمر أصحابه بالّتعّوذ هبام.

 شبهة سحر الّرسول و تأثريه فيه
َيْفَعُل  ُه  َأنَّ إليه  يَُّل  خُيَ كان  حتى   ، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  "ُسِحَر  قالت:    َعاِئَشَة  عن 
فِيام  َأْفَتايِن  اهللَ  َأنَّ  َأَشَعْرِت  قال:  ُثمَّ  َوَدَعا،  َدَعا  َيْوٍم  َذاَت  َيْفَعُلُه، حتى كان  َء وما  ْ اليشَّ
، فقال َأَحُدمُها  فيه ِشَفاِئي، َأَتايِن َرُجاَلِن، َفَقَعَد َأَحُدمُها ِعنَْد َرْأِس، َواآْلَخُر ِعنَْد ِرْجيَلَّ
اأْلَْعَصِم،  بن  َلبِيُد  قال:  َطبَُّه؟  َوَمْن  قال:  َمْطُبوٌب،  قال:  ُجِل؟  الرَّ َوَجُع  ما  لآِْلَخِر: 
بِْئِر  قال: يف  َفَأْيَن هو؟  قال:  َذَكٍر،  َطْلَعٍة  َوُجفِّ  َوُمَشاَقٍة  ُمُشٍط  قال: يف  َماَذا؟  يِف  قال: 
َذْرَواَن، َفَخَرَج إَِلْيَها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َرَجَع، فقال لَِعاِئَشَة حني َرَجَع: َنْخُلَها َكَأنَُّه رؤوس 
ا أنا َفَقْد َشَفايِن اهلل َوَخِشيُت َأْن ُيثرَِي ذلك  َياطِنِي، فقلت: اْسَتْخَرْجَتُه؟ فقال: اَل، َأمَّ الشَّ

ًا، ُثمَّ ُدفِنَْت اْلبِْئُر."))) عىل الناس رَشّ

ابتداًء، لقد أّكد القرآن الكريم أن عصمة رسول اهلل وحفظه كحفظ القرآن الكريم، 
﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿ ڳ تعاىل:  قوله  جاء  الكريم  القرآن  حفظ   ففي 

= الّسورة من االستعاذة من كل مواطن الرّشور الكامنة اخلفية. وصوغ املعنى هبذه الّطريقة إّنام هو لتقريب 
األفهام إىل الذهن مثل "و كل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه" فهذا من استخدام املعاين الدارجة لدى العرب 
ولكن بطريقة جديدة إلعطاء معنى جديد يف القرآن، فهو تفكيك للصورة العرفية املتداولة وإعادة تركيب 

عنارصها إلعطاء معنى جديد. انظر: 
- شعبان، حقيقة الّسحر بني املوروث واملنصوص، مرجع سابق. 

رقم  حديث  َوُجنُوِدِه،  إِْبِليَس  ِصَفِة  َباب  ْلِق،  اخلَْ َبْدِء  ِكَتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (((
)3268(، ص626. وانظر أيضًا: 

ْحِر، حديث رقم )2189(، ص900. - مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب السالم، َباب السِّ
مطبوب: مسحور. ُمشط: آلة تسيح الشعر. مشاقة أو مشاطة: ما يسقط من الشعر. وجف طلع نخلة 

َكر.  َذَكر: هو الغشاء الذي يكون عىل الّطْلع، ويطلق عىل الذكر واألنثى، فلهذا قيده بالذَّ
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املائدة: 67[، وهذا أمر منطقي   [ لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ژژڑڑک﴾  ] احلجر: 9[، وقال 

إذ لو اخرتق حاه ملسو هيلع هللا ىلص فسينعكس ذلك عىل القرآن ورسالته التي حيملها إىل البرشية، 
وهذه العصمة عصمة شاملة عامة، جتعله يف َمنَعة كاملة من كل ما خلق اهلل جلَّ شأنه، 
فيستحيل أن يتعرض ألي يشء قد خيل بمهام النّبوة والّرسالة من تلق عن اهلل -جلَّ 

شأنه- وتعليم وتزكية للبرشية. 

وها نحن نتناول هذه الّرواية -التي هي من أخبار اآلحاد))) بل ومتنها يناقض 
رصيح القرآن املجيد- فنخضعها للقرآن الكريم، ألن الروايات حينام ال ختضع للقرآن 

ل إىل َمظنة أفهام ومذلة أقدام، لذا نقول:  الكريم وموازينه فإهّنا تتحوَّ

هذه  مثل  رواية  يف  ل  الّتعجُّ إىل  أّدت  أقوال  بعض  تراثنا  يف  سادت  لقد  أوالً: 
أعذر"،  فقد  أسند  "من  أو:  بكافر"  ليس  الكفر  "ناقل  قوهلم:  منها  املزعومة،  األخبار 
ونحن نقول إنَّ ناقل الكفر إذا نقله وهو يعلم أّن ذلك سيخدم الكفر ويروج له فهو 
مسؤول أمام اهلل عن ذلك، وأّن من أسند إذا مل يكن عىل علم بكل واحد من رجال 
الّسند وبعدالته وبوجود كل ما يوثقه فلن يكون معذورًا أمام اهلل، فأي واحد من البرش 
إذا أراد أن يفرتي فلن يعدم وسيلة أن خيتلق إسنادًا ملا يشاء من أكاذيب أو يتالعب 

فيضعف املوثق ويوثق املضعف ليصل إىل غرضه. 

ال  فذلك  ومسلم-  -البخاري  الشيخني  عند  وردت  قد  واية  الرِّ كون  ا  أمَّ ثانيًا: 
من  كثريًا  اإلمامني  عىل  احلديث  أئمة  استدرك  فلقد  صحيحة،  ثابتة  رواية  ا  أهنَّ يعني 
األحاديث، كالّدارقطني الذي استدرك عىل البخاري مائة وعرشين حديثًا، واستدرك 
القدر  جليل  إمام  -وهو  البخارّي  اإلمام  إّن  استدركوا.  ما  مسلم  عىل  اآلخرون 

)))  حديث الّسحر خرب آحاد، بل خرب واحد، عن هشام عن عروة بن الزبري عن عائشة، ورواه بعد هشام 
كثريون. فيجب أن ُتعرض الّروايات عىل القرآن الكريم للتثبت، كام كان يفعل عمر بن اخلطاب وعائشة 
، دون اهّتام وال تشكيك يف نوايا أحد. فقد اشرتط اإلمام مالك يف خرب اآلحاد أاّل خيالف عمل 
أهل املدينة، وكتابه املوطأ، ترك العمل بـ 70 حديثًا منها ما هو يف الصحيحني. وقال ابن تيمية يف املسّودة: 
"إنَّ من رد اخلرب الصحيح كام كانت الصحابة ترّده، ال العتقاد غلط الغافل، أو كذبه، ولكن العتقاد الراد 
أن الدليل قد دل عىل أّن الرسول ال يقول هذا، فإّن هذا ال يكفر وال يفسق، وإن مل يكن اعتقاده مطابقًا. 

فقد رّد غري واحد من الّصحابة غري واحد من أخبار اآلحاد التي هي صحيحة عند أهل احلديث".
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لديه  املتون  نقد  ملقاييس  وفقًا  للنقد  املتن  أخضع  لو  أقدارهم-  عىل  الكبار  وهفوات 
ث الفقيه-  ثني ملا سمح لنفسه أن يضع هذا احلديث. إنه -وهو املحدِّ ولدى بقية املحدِّ
بنّي أنه قد أمهل ما يزيد عن سبعامئة ومخسة وأربعني ألفًا من األحاديث -حسبام ُروي 
عنه-، لينتقي من بينها أربعة آالف حديث.))) وقد كان يسعه -يغفر اهلل لنا وله- أن 
العدد  ذلك  بني  وضعه  من  بدالً  جتاوزها  التي  اآلالف  تلك  بني  احلديث  هذا  يضع 

القليل الذي اختاره.

ام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالّسحر هم فقط أعداء اهلل والّدين  ثالثًا: إن املستفيدين من اهتِّ
والبرشية، ولن يستفيد بذلك مؤمن واحد عىل وجه األرض أبدًا ال يف القديم وال يف 
حر  احلديث، وإذا تعلل البعض بأّن يف ذلك تعزيزًا لبرشيته مع نبوته ورسالته، فإنَّ السَّ

ال يرض بعامة النَّاس -سبق وأسهبنا يف ذلك- فام بالك برسول اهلل �. 

 � رابعًا: لقد نّص القرآن املجيد رصاحة عىل تكّفل اهلل تعاىل بعصمة رسوله 
وغريه،  حر  السِّ يف  عامة  اآلية  وهذه   .]67 املائدة:   [ ﴿ژژڑڑک﴾  بقوله: 
وحِلكمٍة أرادها اهلل -جل شأنه- استعمل لفظ الناس لتكون عامة يف السحرة وغريهم، 
� ُسِحر!؟ أم أن املسلمني يعتقدون أن سحر  ُيقال بعد ذلك إّن رسول اهلل  فكيف 
اليهودي أقوى من النّبوة والّرسالة والوحي، بل ومن العصمة اإلهلية؟ ولو أّن هؤالء 
حتاكموا إىل كتاب اهلل لوجدوا أّن من املستحيل أن يسحر رسول اهلل � ما دام اهلل قد 
تعهد بعصمته، فهذا النّوع من الّشبهة لو روته اآلالف لرفضناه بالقرآن املجيد الذي 

نزه رسول اهلل � عن الّسحر وتأثريه.

خامسًا: غفل الذين تداولوا هذه الرواية -ورّوجوا هلا وأعلوا من شأهنا برواية 
 الشيخني هلا-، عن أنَّ ذلك هيدم الثقة بالرسالة كّلها، ألّننا لو سّلمنا بأنَّ رسول اهلل �
 ُسحر ولو للحظة واحدة فذلك يعطي ألي ُمنكر لرسالته � احلق يف أن يتساءل عن 
كل آية أو سورة من القرآن، ما إذا كانت قد نزلت عليه � وهو مسحوٌر أو بعد أن 
ُشفي من السحر؟ ويف ذلك ما فيه من خطٍر عىل الثقة بالرسالة والرسول �، وعىل 

باملكررة، وبحذف  ومائتان ومخسة وسبعون )7275( حديثًا  البخاري سبعة آالف  ما يف صحيح  )))  مجلة 
املكرر أربعة آالف. 
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التبليغ والصدق به، ال سيام أن َمن ُسحر ملدة أسبوع -مثاًل- فإنَّه من املمكن أن ُيسحر 
ملدة شهر وسنة، وأن يكون طيلة فرتة رسالته مسحورًا، كقول املرشكني الذي َحكاُه 
فكيف   ،]47 ]اإلرساء:  ﴿ېئىئىئىئییییجئ﴾  عنهم:  القرآن 
القرآن وُيصّدقوا املرشكني واليهود وينضموا إىل صفوفهم يف  ُيكّذبوا  أن  هان عليهم 
اهتام رسول اهلل � بالتأثُّر بسحر ذلك اليهودّي لبيد بن األعصم! ولو عقل هؤالء 
والّرسالة وعرفوه عىل حقيقته  النّبوة  مقام  وأدركوا  احلديث  مثل هذا  يرددون  الذين 
سالة  الرِّ عىل  الرّشِّ  من  باب  وفتح  الكاذبة  الّدعوى  هذه  لرتويج  ألنفسهم  ملا سمحوا 
والّرسول وعىل األّمة كلها، ليس من الّسهل إدراكه إاّل إذا ارتفعت درجة وعي هذه 

األّمة بكتاهبا القرآن املجيد إىل املستوى املناسب. 

سادسًا: لو علم مرشكو قريش أنَّ الّسحر يمكن أن يؤثر فيه � لسحروه وهو 
ال يزال يف مكة بدالً من أن يبذلوا املهج واألرواح يف مقاتلته � ثّم ينهزمون، بل هم 
يأتيك رأيًا بذلنا أموالنا يف ذلك حتى تشفى"، وسحرة  الذين قالوا: "وإن كان الذي 
املبارزة أن  فرعون لو علموا أنَّ الّسحر يؤثر عىل موسى لكان أهون عليهم من تلك 
مل  لكن  ومسالكه،  وطرقه  بالّسحر  معرفة  النّاس  أكثر  كانوا  وقد   ، يسحروه 
حيدث هذا، فلم يسحروا موسى وال هارون عليهام الّسالم فأنى للّبيد بن األعصم أن 

يسحر رسول اهلل �.

الّسحر جلاءت  إىل  ض  � قد تعرَّ اهلل  أّن سيدنا رسول  الكفرة  لو علم  سابعًا: 
آالف الّروايات عنهم تؤكد هذه الواقعة ومل تقترص روايتها عىل آحاد، فضاًل أن يكون 
تناقلها  الّدواعي عىل  القّصة -مع وجود آالف  تواتر هذه  مدارها عىل واحد، وعدم 
ونرشها يف العامل كله- من قبل الكافرين إلسقاط دعوى الّرسول � ونفي نبوته ما 
دام قد تعرض للسحر، وأّثر الّسحر فيه بحيث ظل أسبوعًا ال يدري أين هو، وال ما 

الذي يفعله كأنَّه ُأصيب بمرض فقدان الّذاكرة.

 � أنكر اجلصاص وكذلك اإلمام حممد عبده حديث ِسحر رسول اهلل  ثامنًا: 
وذكر أنَّ من عالمة وضعه خمالفته للقطعّي من القرآن املجيد، وقد استبعد أقوال َمن 
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حاولوا تأويله وإخراجه عن ظاهره، مثل زعمهم أنَّ تأثري السحر كان يف جسم رسول 
اهلل  -بعصمة  وأعظم  أجّل   � اهلل  رسول  بأنَّ  اإلمام  رّده  والذي  وخياله،   � اهلل 

له- من أن يؤثِّر فيه يشء من ذلك، فنفسه أعىل النفوس وأزكاها وأقواها.

قراءهتام  عىل  يداوم  أن  عليه  ذتني  املعوِّ إليه  اهلل  أنزل  وقد  املسلم  فإنَّ  وختامًا، 
ويعّوذ نفسه هبام، ال ألنَّه لو مل يفعل فستستويل الشياطني أو اجلّن عليه ويدخلون فيه، 
ولكن ليقّوي إيامنه باهلل -تعاىل- ولُيضعف من شأن تلك الثقافات والتخيُّالت، فال 
ذتان وِذكر اهلل -تعاىل-  يسمح هلا أن خترتق إيامنه، أو تؤّثر تأثريًا سلبّيًا يف يقينه، فاملعوِّ
عىل الدوام كل ذلك كفيل بزيادة وتقوية جهاز املناعة العقيّل والنفيّس لدى اإلنسان، 
أو  الوجود -يف حياته  بأّن هناك مؤثرًا يف هذا  الشك  إليه  يتسّلل  أن  بحيث ال يمكن 

اهلل -تبارك وتعاىل- ﴿ڎڎڈڈژژ أو مرضه- غري  أو صحته   َأَجله 
 ڑڑککککگگگگ﴾ ]التوبة: )5[. ﴿وئۇئۇئ
واهلل   ،](7 ]األنعام:  ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ﴾ 

﴿ڻڻڻڻۀۀ وَحَفظة  كاتِبنِي  مالئكًة  لإلنسان  جعل  وتعاىل-   -تبارك 
ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ
ٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې﴾  ]الرعد: ))[   فاإلنسان يف هذا الكون حمفوٌظ حتى 
بقوله  أنفسهم  روا  ُيذكِّ أن  املؤمنني  ويكفي  مؤثِّر،  عليه  يؤّثر  ال  أجله  الكتاب  يبلغ 

ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعاىل: 
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
أن  إال  يملك  ال  وأّنه  تأثري  أّي  عن  بعجزه  اعرتف  فقد   .]22 ]إبراهيم:  ۋ﴾  ٴۇ   ۈ 

 يدعو أولياءه، ولضعف نفوسهم وإيامهنم يستجيبون له، وقال -جل شأنه-: ﴿ٹ
ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ ]الزخرف: 36[. 

املهم أاّل يغفل املؤمن عن ذكر اهلل وال عن مداومة الصلة بالقرآن الكريم، وإذا 
حصل وغفل وشعر بيشء من الفتور يف عالقته باهلل  سارَع إىل الرجوع إليه 

گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿ڈ   سبحانه 
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ر بأنَّ من غري  ڳڳڳڳڱڱڱڱ﴾  ]األعراف:  )20-202[. كام ُأذكِّ
عقول  وتفتح  والسحرة  السحر  تأثري  تؤّكد  التي  القصص  تلك  تداول  رشعًا  املقبول 
ا من تلك األنباء والقصص التي ال جيوز تداوهلا وأخذها عىل  الناس إىل اخلُرافة، فإهنَّ
قوله  يشملهم  أن  وُرواهتا  القصص  تلك  ُمرّوجي  عىل  أخشى  فإّنني  وإال  عواهنها، 
﴿ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئ  تعاىل: 

يئجبحبخبمب﴾ ]النور:  9)[. 
﴿ۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﴾ ]البقرة:  03)[.

ومما  حر  السِّ من  هلم  خري  اهلل  ثواب  أن  أليقنوا  اهلل  وخافوا  آمنوا  اليهود  أن  ولو 
علاًم  واجلزاء  الثواب  من  والتقوى  باإليامن  حيصل  ما  يعلمون  كانوا  لو  به،  اكتسبوه 

حقيقّيًا آلمنوا. 

ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ﴿ڭ

ۋۋۅ﴾ ]البقرة: 04)[.

فافهم  سمعك،  راعنا  أي:  "راعنا،   :� لنبيكم  تقولوا  ال  آمنوا  الذين  ا  أهيُّ يا 
عنا وَأْفِهمنا، ألن اليهود كانوا يقولوهنا للنبي � يلوون ألسنتهم هبا، يقصدون سبَّه 
ْدنا،  ونسبته إىل الرعونة، وقولوا -أهيا املؤمنون- بدالً منها: انظرنا، أي انظر إلينا وتعهَّ
وهي تؤدي املعنى املطلوب نفسه، واسمعوا ما ُيتىل عليكم من كتاب ربكم وافهموه. 

وللجاحدين عذاب ُموجع. 

وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿ 

ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی﴾ ]البقرة: 05)[.

من  خري  أدنى  عليكم  ل  ُينزَّ أن  واملرشكني  الكتاب  أهل  من  الكفار  حيب  ما 
ربكم قرآنًا أو علاًم، أو نرصًا أو بشارة. واهلل خيتص برحته َمن يشاء ِمن عباده بالنبوة 

والرسالة. واهلل ذو العطاء الكثري الواسع.)))

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص6).
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النَّجم احلادي عرش: النَّسخ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ 

ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
 ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ
 ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ
ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېې﴾  ]البقرة:  06) – 0))[

 الرتاُث التفسريّي املنقول إلينا من القرون السابقة َنَظر إىل هذه اآلية: ﴿ٻٻ
ٻٻپپپپڀڀڀڀ﴾  ]البقرة:  06)[ عىل أهّنا دليٌل عىل جواز النسخ بل 
ووقوعه؛))) فأما كوهنا دلياًل فينفيه السياق الذي وردت فيه، فاآلية التي سبقتها هي قوله 

وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  تعاىل: ﴿ۅ
ی﴾ ]البقرة: 05)[،  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
تبني بوضوح أن هؤالء الكافرين من اليهود واملرشكني ال يرجون إال رضر املسلمني 
ل عليهم خري من رهبم، واهلل ال يقيم وزنًا ملا يرجون وما  ُينزَّ والعرب وال يوّدون أن 
ِة  بِالنُبوَّ الَكبرِي  واملّن  العظيم  الفضل  ذو  واهلل  يشاء  من  برحته  خيتص  فاهلل  يكرهون، 

د �، لكي يقيم احلُّجة عليهم حتى ال يقولوا يوم القيامة ﴿ہھ  واإلسالم عىل حُمَمَّ
 ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ
 .](57-(56 ]األنعام:  ۋۅۅۉۉېېېېىىائ﴾ 
قد  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  وأنَّ  إرسائيل  بني  آية  نسخ  عىل  دليٌل  السياق  هذا  يف  فاآلية 
ة، وما ُأنزل إليهم هبذا الكتاب املبارك، لكن العقل التجزيئّي  تهم هذه األُمَّ استبدل بُأمَّ
الذي ظّن أنَّ بإمكانه أن يقتطع أّية آية من سياقها بل جزء آية ويبني عليها ما شاء هو 

الذي جّر إىل حتميل هذه اآلية الكريمة ما ال حتتمل.

)))  ألهنم فسوا اآلية باآلية القرآنية. 
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وإذا أردنا أن نستنبط من هذه اآلية حكاًم فإّنه حكٌم يتعّلق بنسخ آية بني إرسائيل 
ونسقهم ورشيعتهم وما أحاط بأحكامها من حرٍج وإرٍص وأغالل نجمت بناًء عىل بغيهم 

ٴۇۋ ۈ ڭۇۇۆۆۈ ڭڭ  وظلمهم:   ﴿ۓۓڭ
ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
د يف بعض األحكام بقوله تعاىل:  وئوئ﴾  ]النساء: 60) -)6)[ كذلك عّقب عىل التشدُّ
إهليَّة وال  ]األنعام: 46)[ فلم تعد هناك حاكميَّة  ﴿ییییجئحئمئ﴾ 
رشيعة إرص وأغالل وال حرج وَعنَت ومشقة، ألنَّ هذه الرشيعة القرآنيَّة هي رشيعة 
أراد اهلل أن  الطيبات وحتريم اخلبائث ووضع اإلرص واألغالل،  ختفيف ورحة وحل 
األُّمّي  النّبّي  ورسوله  باهلل  آمنوا  إذا  إرسائيل  بنو  ومنهم  هبا،  كّلها  ة  البرشيَّ عن  خيّفف 

الذي يؤمن باهلل وكلامته واتبعوه، واهلل أعلم.)))

فقوله:  ﴿ٻٻٻٻپپپپڀڀڀ﴾  ]البقرة:  06)[   أي ما ننسخ 
من آية بني إرسائيل أو الذين كفروا من أهل الكتاب، أو ُننيس الناس آية كالذين نسوا اهلل 
فأنساهم أنفسهم، فإّنه آٍت بخرٍي منها أو بمثلها بمقتىض قدرته -جل شأنه- وبمقتىض 

 ملكّيته للسموات واألرض، وواليته ونرصته لعباده املؤمنني، قال تعاىل:  ﴿ٹٹٹڤ
ڃ﴾ ]البقرة:  07)[  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
فقوله تعاىل:  ﴿پڀڀڀ﴾  ]البقرة:  06)[   املقصود به حممٌد  ملسو هيلع هللا ىلص  وهذه اآليات القرآنية 
التي ُأنزلت عليه والتي تستوعب وتتجاوز سائر آيات األنبياء ومعجزاهتم، واخلوارق 
آية هي جمموع  أيدينا ستة آالف ومائتان وثامٍن وثالثون  َفَبنْيَ  التي برزت عىل أيدهيم، 

تعاىل: ﴿ڭ قال  وأنارت وهَدت ووّفت وزادت،  َكَفت وَشَفت  التي  الكتاب   آيات 
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ

ېې﴾  ]العنكبوت:  )5[. 

ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  ﴿چ
ڈڈژژڑڑ﴾   ]البقرة:   08)[ يلتفت السياق إىل هؤالء املؤمنني الذين 

إياهم﴿چچچچڇڇ حمّذرًا  الكتاب  هذا  بإنزال  عليهم  اهلل   مّن 

فيه  الدولية، 2007م، جتد  القاهرة: مكتب الرشوق  النسخ،  نحو موقف قرآيّن من  العلواين، طه جابر.    (((
فوائد كثرية.
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أو  إرسائيل،  بنو  سألت  كام  َجهرة  اهلل  تروا  أن  مثل   ](08 ]البقرة:  ڇڇڍڍڌ﴾ 
تسألونه ما كان بنو إرسائيل يسألون موسى أن يأتيهم به عىل الدوام. وعّد ذلك منهم 
بأّنه قد ضّل  باإليامن  الكفر  يتبّدل  َمن  باإليامن، وتوّعد -جل شأنه-  للكفر  استبداالً 

سواء السبيل. 

﴿ککککگگگگ تعاىل:  قوله  يف  السياق   وعاد 
 ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ
الكتاب  أهل  أنَّ  ليؤّكد   ](09 ]البقرة:  ہہہہھھھھےےۓۓ﴾ 
بإنزال  عليها  اهلل  منَّ  أن  األمة  هذه  عىل  وحقدهم  وحنقهم  وحسدهم  َبْغيهم  -لشدة 
القرآيّن  النور  بذلك  إيامهنم  بعد  املؤمنني من  أولئك  رّد  يتمنّون  املبارك-  الكتاب  هذا 
أن  من  بدالً  احلق  بعدما ظهر هلم  الذي أصاهبم  بدافع احلسد  ُكفارًا  استطاعوا-  -لو 
-تبارك  اهلل  أمر  فقد  ذلك،  ومع  اإلهلّي.  النور  بذلك  واالقتناع  الطمأنينة  تصيبهم 
من  به  يليق  بام  والبغي  احلسد  ذلك  ويقابلوا  ويصفحوا  يعفوا  أن  املؤمنني  وتعاىل- 
جتاُهل، فاآلية يف هذا السياق دليٌل عىل نسخ آية بني إرسائيل ونسقهم ورشيعتهم وما 
بغيهم وظلمهم، وأنَّ اهلل  بناًء عىل  بأحكامها من حرٍج وإرٍص وأغالل نجمت  أحاط 

تهم هذه األمة.)))  -تبارك وتعاىل- قد استبدل بُأمَّ

الرازي  اإلمام  منهم  النّسخ،  وقوع  عىل  اآلية  هبذه  االستدالل  ضعف  إىل  املفسين  بعُض  التفت  ولقد    (((
الذي ذكر يف تفسريه أنَّ االستدالل بقوله تعاىل: ﴿ٻٻٻٻ﴾ ]البقرة:  106[ عىل جواز النّسخ ووقوعه 
-أيضًا- ضعيف: ألنَّ "ما"ها هنا تفيد الرشط واجلزاء، كام أن قولك: "من جاءك فأكرمه" ال يدل عىل 
حصول املجيء، بل عىل أنَّه متى جاء وجب اإلكرام، فكذا هذه اآلية ال تدل عىل النّسخ، ولكن أّنه متى 

حصل النّسخ وجب أن يأيت بام هو خري منه واهلل أعلم. انظر:
»التفسري  الغيب  مفاتيح  606ه(.  )تويف:  احلسني  بن  عمر  بن  حممد  الدين  فخر  اهلل  عبد  أبو  الرازي،   -

الكبري«، بريوت: دار الفكر، ط)، )98)م، ج3، ص244.
املحصول، حتقيق:  نفائس األصول يف رشح  684ه(.  إدريس )تويف:  بن  الدين أحد  القرايف، شهاب   -
عادل أحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط)، 995)م، 

ج2، ص6)6.
- األسنوي، اإلمام مجال الدين عبد الرحيم )تويف: 772ه(. هناية السول رشح منهاج الوصول يف علم 

األصول، القاهرة: مطبعة حممد عيل صبيح وأوالده، )د. ت.(، ج2، ص)6).
- الرازي، أبو عبد اهلل فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني )تويف: 606ه(، املحصول يف أصول الفقه، 

دراسة وحتقيق: طه جابر فياض العلواين، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط3، 997)م، ج3، 277.
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ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ﴿ڭ

ۉۉېېې﴾ ]البقرة: 0))[ .

الزكاة  وإعطاء  الصحيح،  وجهها  عىل  الصالة  بأداء  املؤمنون-  ا  -أهيُّ واشتغلوا 
املفروضة. واعلموا أنَّ كل خري تقدمونه ألنفسكم جتدون ثوابه عند اهلل يف اآلخرة. إنه 

تعاىل بصري بكل أعاملكم، وسيجازيكم عليها.)))

النَّجم الثاين عرش: حجج اليهود والنصارى وبيان بطالهنا 

ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ﴿ې

يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ
پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب حب  جب
ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ
چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ
ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ
ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک
 ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭ
ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ
ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې
جئحئمئىئيئجبحبخب  ېئېئىئىئىئیییی 
ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب  مب
 ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ
ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ
 ڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ

ڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾ ]البقرة: )))-23)[ 

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص7).
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يدخلها  لن  اليهود  قال  أي   ]((( ]البقرة:  ﴿ېىىائائەئەئوئ﴾ 
القولة   ]((( ]البقرة:  النصارى﴿ۆئ﴾  إال  يدخلها  لن  النصارى  وقال  اليهود  إال 
 ﴿ۆئ﴾ شهواهتم الباطلة ﴿ۈئ﴾ ]البقرة: )))[ هلم ﴿ېئېئ﴾ ]البقرة: )))[
قصة  ملجرد  شيئًا  تقبل  وال  والدليل،  الربهان  تطلب  التي  املسلمة،  العقلية  هي  هذه 

تقولون ﴿ېئ ما  القاطع عىل صدق  برهانكم والدليل  يذكر، وإنام هاتوا  أو خرب   تقال 
غريهم  اجلنة  يدخل   ]((2 ]البقرة:  ﴿ی﴾   ]((( ]البقرة:  ىئىئىئ﴾ 
﴿یییجئ﴾ ]البقرة: 2))[ أي انقاد ألمره. وخّص الوجه ألنه أرشف األعضاء 
أي   ]((2 ]البقرة:  ﴿ىئيئجبحب﴾  د  ُمَوحِّ  ]((2 ]البقرة:  ﴿حئمئ﴾  أوىل  فغريه 
ثواب عمله اجلنة ﴿خبمبىبيبجتحتخت﴾ ]البقرة: 2))[ يف اآلخرة.))) وهكذا 
حسم اهلل األمر بأن اجلنة يدخلها من يستحقها، فال يدخلها اليهودي ألنه هيودي وال 
مقاييس  هناك  وإنام  مسلم،  ألنه  املسلم  منها  حُيرم  وال  نرصاين  ألنه  النرصاين  يدخلها 
وضوابط وضعها اهلل -تبارك وتعاىل- أمهها أن يسلم اإلنسان قلبه ووجهه هلل -تبارك 
ر وال يف فكر وال يف اعتقاد وال يف عمل وال يف  تعاىل- وهو حمسن، غري ُميسء يف تصوُّ

 سلوك، فمن كان كذلك ﴿ىئيئجبحب﴾ ]البقرة: 2))[ أي ثواب عمله اجلنة﴿خب
مبىبيبجتحتخت﴾ ]البقرة: 2))[ يف اآلخرة.)2)

]البقرة: 3))[  ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ﴾ 
وحاهلم  ذلك  قالوا   ]((3 ]البقرة:  ﴿ڀٺٺٺ﴾  به  وُيْعتّد  يصح  يشء  عىل  أي 
أن  التوراة واإلنجيل وآمن هبام  للكتب، وحق من حل  العلم والتالوة  أهل  أهنم من 
]((3 ]البقرة:  ٺ﴾  لآلخر﴿  مصدق  الكتابني  من  واحد  كل  ألن  بالباقي،  يكفر   ال 

أي   ]((3 ]البقرة:   ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ٿ به  سمعت  الذي  القول  ذلك  مثل 
اجلهلة الذين ال ِعلم عندهم وال كتاب كَعَبدة األصنام واملعطِّلة، قالوا ألهل كل دين 
ِسلك  يف  علمهم  مع  أنفسهم  َنَظموا  حيث  هلم  عظيم  توبيخ  وهذا  يشء،  عىل  ليسوا 
من ال يعلم ﴿ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ﴾ ]البقرة:  3))[ بام يقسم 

لكل فريق منهم من العقاب الالئق به.

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص23.
)2)  املرجع السابق، الصفحة نفسها.
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ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ﴿ڄ

 ﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
]البقرة: 4))[ ذكر الطربي يف أسباب نزول هذه اآلية أهنا نزلت يف نبوخذ نرص ألنه هدم 

اهليكل أو معبد هيود الذي يّدعونه يف بيت املقدس. واحلال أن القرآن الكريم نزل بعد 
نبوخذ نرص بقرون عديدة، واآلية عامة يف كل من يمنع مساجد اهلل أن ُيذكر فيها اسمه 
ويغلق أبواهبا وهيدمها ويسعى يف خراهبا وتدنيسها، وقد رأينا يف زماننا هذا الكثري من 
هذه الظواهر، فحينام استولت البلشفية أو احلركة الشيوعية عىل مقاليد روسيا أمرت 
بتحويل املساجد إىل متاحف وأماكن للرقص وما سوى ذلك، وأحيانًا هتدم املساجد 
رأسًا عىل عقب، كاملسجد الذي ُعرف باملسجد األحر يف باكستان والذي َهدمه حاكم 
كانوا  الذين  الطلبة  رؤوس  عىل  ولطفه-  بفضله  ال  بعدله  اهلل  -عامله  الوقت  ذلك 

يطلبون العلم فيه، بحجج خمتلفة ودَعاَوى ُمغرضة. 

وأحبُّ أن ُأنبه إىل أن ختريب املساجد واملعابد ال يكون فقط هبدمها وحتويلها إىل 
الشيوعيون يف روسيا وأمثاهلم، ولكن إخالء  أو إىل يشء آخر كام فعل  أرض جرداء 
املساجد من العابدين والُقّراء ومن الذاكرين وغري ذلك هو ختريب هلا؛ ألن مساجد اهلل 
ينبغي أن ُترفع، وأن تتاح فيها فرصة ذكره -سبحانه تعاىل-، وتالوة القرآن الكريم، 
أن  إعامرها  أوْجه  أهم  ألن  يشعروا،  أن  دون  املساجد  خيربون  الذين  أولئك  فليحذر 

تكون عامرة باملصلني والذاكرين. 

]((5 ]البقرة:  ڻ﴾  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  ﴿گ

وهذه اآلية هتيئة إلحداث تغيري يف موضوع الِقْبلة، وهي تطبيق عميل ملا أشار إليه قوله 
تلك  ننيس  أي   ](06 ]البقرة:  ﴿ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ﴾  تعاىل: 
أي  ويف  موقع  أي  من  العباد  إليه  يتجه  حينام    اهلل  أن  تنبه  فاآلية  التجربة؛ 
مكان ويف أية زاوية فثم وجه اهلل ، فال ينبغي أن يضل أحد بدعاوى هؤالء 

بأهنم أبناء اهلل وأحباؤه وأهنم وحدهم الذين يعرفون الطريق إليه سبحانه.
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ڭ﴾  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿

ۆ ۆ ۇ ۇ  ]البقرة: 6))[ وهنا تنبيه إىل النصارى ألنه ورد ذكرهم هنا، ﴿ڭ

َوَصفهم   ]((8-((7 ]البقرة:   ﴾ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
ألهنم  هبا  هم  وذمَّ الكثرية،  السابقة  األخرى  باألوصاف  وصفهم  كام  العلم  بعدم 
ېىىائائەئەئ﴾ ]البقرة: 8))[ يريدوهنا آية  يتعاملون دائاًم عىل اآلخرين. ﴿
املاضية  األمم  كفار  من   ]((8 ]البقرة:  ﴿وئوئۇئۇئۆئ﴾  ية  حسِّ مبارِشة 
واالنغالق،  والقسوة  الغلظة  يف   ]((8 ]البقرة:  ﴿ۆئۈئۈئېئېئېئ﴾  ألنبيائهم 

 قلوب ُمَغّلفة عمياء ال بصائر فيها،  ﴿ىئىئىئیییی جئ
يتبعك  مل  إذا  واملعنى:  اهلل،  لرسول  تسلية  كأنه   ]((9-((8 ]البقرة:  حئمئىئيئ﴾ 
هؤالء املرشكون وهؤالء اليهود والنصارى فينبغي أن تعلم أنك رسولنا وأنا أرسلناك 
 باحلق بشريًا ونذيرًا تبرش الناس وتنذرهم ﴿جبحبخبمبىبيب﴾  ]البقرة:  9))[

الكتاب  قبول  ورفضوا  لدعوتك  االستامع  ورفضوا  رسالتك  رفضوا  الذين  هؤالء 
ستقودهم  ومآالهتم  مصائرهم  كانت  إذا  عنهم  َمسؤوالً  لست  عليك،  أنزلناه  الذي 
ُأْعِلنت  وقد   ،](20 ]البقرة:  ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ﴾  اجلحيم  إىل 
القادة  من  قائد  من  أكثر  ومن  مناسبة  من  أكثر  ويف  مرة  من  أكثر  احلقيقة  هذه 

ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ خمتلفة.  وظروف  عصور  ويف  السياسيني  أو   الدينيني 
ڤڤڤڦڦ ﴿ والربهان  الدليل   ](20 ]البقرة:   ٿٿٿٿٹٹٹٹڤ﴾ 
]البقرة: 20)[ فال تضعف وال هتن وال حتزن وال تتأثر بكل ما يقولون  ڦڦڄڄ﴾ 

ويفعلون فإنك عىل احلق املبني. 

التدبُّر  هو  التالوة  وحق   ](2( ]البقرة:  ڄڄڃڃڃڃ﴾  ﴿

القلب تفيض إىل  القلب أوالً، ومن  ر، وهو قراءة تنزل عىل  ل والتذكُّ ر والتعقُّ والتفكُّ
وهذه  الصحيح،  السليم  االجتاه  نحو  اإلنسان  اجتاهات  تقود  القلب  ومن  اجلوارح، 
چچچچ﴾ ]البقرة: )2)[ لو تلوه حق  التالوة هي التي تقود أصحاهبا إىل اإليامن، ﴿
بعد   .](2( ]البقرة:  ڇڇڇڇڍڍڌ﴾  ﴿ به  إيامهنم  عىل  لربهنوا  تالوته 
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هذه اجلولة الطويلة مع تراثهم وتارخيهم وترصفاهتم ومواقفهم املختلفة، بكل لطف 
ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿ إليهم  األسامء  بأحب   ينادهيم 
تستويل  أن  النحرافاتكم  تسمحوا  ال  لكي  هذا  اذكروا   ](22 ]البقرة:  ککک﴾ 

کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ ﴿ عليكم،   متامًا 
ڻڻ﴾ ]البقرة: 23)[ وخافوا عقاب اهلل يف يوم ال تدفع فيه نفٌس عن نفس شيئًا، وال 

ُيقبل منها فداء، وال تنفعها شفاعة، وال جيد فيه الكافرون نصريًا هلم من دون اهلل.))) 

النَّجم الثالث عرش: التأسيس لألمة اجلديدة

ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ ﴿ 

ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ  ۆ
 ائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ
مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ  ىئ
ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حج يث ىث مث جث يت  ىت
ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ

چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ

ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک

ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ

 ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ

ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې

جب﴾  يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

]البقرة: 24)-34)[ 

)))  جلنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص27.
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إبراهيم    اهلل  اخترب  أي   ](24 ]البقرة:  ۀہہہہھھ﴾  ﴿

إمامًا  منك  سأجعل   ](24 ]البقرة:  ھھےےۓۓ﴾  ﴿ له،  ذكرها  معينة  بكلامت 
وقدوة للبرشية كلها، وهذا كله تعقيب عىل تلك الظاهرة التي رسنا معها يف أطوارها 
املختلفة، ودعواها الباطلة، وأكاذيبها وافرتاءاهتا عىل األنبياء واملرسلني، حتى زعموا 
أن سيدنا إبراهيم وإسحاق يعقوب كانوا هودًا أو نصارى، فكان ال بّد من تفنيد هذه 
 . ر بأيب األنبياء إبراهيم الدعوة بام ال يدع أي أثارة من شبهة يف صحتها، فُيَذكِّ
واختاذه إمامًا، وبنائه للبيت احلرام بأمر اهلل ليكون مثابة للناس وأمنًا وقبلة أيضًا، وبنيَّ 
دور إسامعيل مع أبيه يف بناء البيت، ودعاءمها املشرتك يف أن جيعلهام ُمسلَمني، ال هيوديني 
رسوالً  األمة  تلك  يف  يبعث  وأن  مسلمة،  أمة  ذريتهام  من  جيعل  وأن  نرصانيني،  وال 
ويطهرهم،  ويزكيهم  احلكمة  ويعلمهم  كتابه  ويعلمهم  اهلل  آيات  عليهم  يتلو  منها، 
ولذلك  السمحاء،  احلنيفية  هو  ودينه  إبراهيم،  ِمّلة  اسمها  ِمّلة  هناك  تكون  وبذلك 
يقول رسول اهلل � يف حجة الوداع: "ِقُفوا عىل َمَشاِعِرُكْم َفإِنَُّكْم عىل إِْرٍث من إِْرِث 
ُمقدمتهم  ويف  كافة  األنبياء  دين  هو  اإلسالم  أن    وَبنيَّ  إبراهيم")))  َأبِيُكْم 
اهلل  ثم سيدنا حممد صلوات  إبراهيم وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وموسى 
إبراهيم  سيدنا  ِمّلة  الـِمّلة  هذه  يتجاوز  من  َسَفه  اهلل  بنيَّ  كام  أمجعني،  عليهم  وسالمه 

ۇۇۆ أئمة ﴿ أن جتعل من ذريتي  أيمكن  ]البقرة: 24)[  ڭڭڭڭ﴾  ﴿ ، 
منهم،  الكافرين   ](24 ]البقرة:  ۈ﴾  ﴿ باإلمامة   ](24 ]البقرة:  ۆۈۈ﴾ 
اسم  وهو  الكعبة  أي   ](25 ]البقرة:  ٴۇۋۋ﴾  ﴿  (2( الظامل،  غري  ينال  أنه  عىل  دلَّ 
والُعاّمر  للحجاج  ومرجعًا  َمباءًة   ](25 ]البقرة:  ۅۅ﴾  ﴿ للثريا  كالنَّجم  هلا  غالب 
إليه  يأوي  اجلاين  فإن  أمن  وموضع   ](25 ]البقرة:  ۉ﴾  ﴿ إليه  يثوبون  ثم  عنه  يتفرقون 
ومرجعًا  مثابة   ](25 ]البقرة:  ۉېېېېى﴾  ﴿ خيرج  حتى  له  ض  يتعرَّ فال 
يزال  ما   ](25 ]البقرة:  ۉېېېېى﴾  ﴿ وطمأنينة،  هلم  للناس  أمن  ودار 

)))  السجستاين، سنن أيب داود، مرجع سابق، ِكَتاب: امْلَنَاِسِك، باب: َمْوِضِع اْلُوُقوِف بَِعَرَفَة، ج3، حديث رقم 
)1919(، ص298.

)2)  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص25.
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مقام إبراهيم شاهدًا عىل أن هذا البيت هو البيت الذي بناه إبراهيم ليتخذ قبلة ويتخذ 
أمر   ](25 ]البقرة:  ىائائەئەئوئوئ﴾  ﴿ آمنًا،  مكانًا  وليَتخذ  مثابة 
اهلل،  عباد  من   ](25 ]البقرة:  ۇئ﴾  ﴿ وتطهريه،  البيت  بإعداد  وإسامعيل  إبراهيم 
ۆئۆئۈئ﴾ ]البقرة:  ۇئ﴾ ]البقرة: 25)[ الذين يريدون االعتكاف به، ﴿ ﴿
25)[ الذين يريدون أن يذكروا اهلل فيه، وحينام وجد إبراهيم  أن هذا البيت هو 

 وستوجد  الذي سيكون مثابة للناس وأمنًا، وهو الذي سيكون َحَرمًا هلل 
ۈئېئېئېئىئىئىئیی ﴿ فقال:  تعاىل  اهلل  دعى  أيضًا،  إبراهيم  ذرية   فيه 
مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  ی
الذي  البلد  جيعل  أن  ربه  من  إبراهيم  طلب  إذ  واذكروا   ](26 ]البقرة:  ىثيثحج﴾ 
سينشأ حول البيت بلدًا آمنًا، وأن يرزق من ثمرات األرض وخرياهتا من آمن من أهله 
باهلل واليوم اآلخر، فأجابه اهلل بأنه لن يضنَّ عىل الكافر نفسه باألرزاق يف أثناء حياته 

القصرية، ثم ُيلجئه يوم القيامة إىل عذاب جهنم. ولبئس املصري مصري هؤالء.)))

ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ٿ ٿ ٺ  ٺٿ﴾ ]البقرة: 27)-28)[ واجعلنا ماذا؟ هيودًا؟ أم نصارى؟ ﴿

ٹ  ٿٿٹ﴾ ]البقرة: 28)[ واجعل من ذريتنا ماذا، أمة هيودية أو نرصانية؟ ال، ﴿

 ٹٹڤڤ﴾ ]البقرة: 28)[ التي علينا أن نتنّسك ونتعّبد ونذكرك فيها، ﴿ ڤ

أن  بعد   ](29 ]البقرة:  ڄڄڃ﴾  ﴿  ](28 ]البقرة:  ڤڦڦڦڦڄڄ﴾ 

ڃڃڃ  يكثروا ويصبحوا أمة مسلمة حيتاجون إىل هاد هيدهيم وقائد يقودهم، ﴿
ڌ﴾ ]البقرة: 29)[  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ 

� هو استجابة إهلية لدعوة سيدنا إبراهيم، وأن  ولذلك نقول دائاًم إن سيدنا حممد 
اإلسالم هو استجابة إهلية هلذه الدعوة الكريمة دعوة سيدنا إبراهيم.)2)

)))  جلنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص28.
اَتُم النَّبِيِّنَي وإن آَدَم  مَلُنَْجِدٌل يف  )2)  عن ِعْرَباِض بن َساِرَيَة قال: قال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "إين عبد اهلل خلََ
َهاُت  ِل ذلك، َدْعَوُة أيب إبراهيم، َوبَِشاَرُة ِعيَسى يب، َوُرْؤَيا أمي التي َرَأْت، َوَكَذلَِك ُأمَّ طِينَتِِه، َوَسُأَنبُِّئُكْم بَِأوَّ
النبيني  َتَرْيَن "قال الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث صحيح لغريه دون قوله: "وكذلك أمهات  النَّبِيِّنَي 

ترين". انظر: =
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 ](30 ]البقرة:   ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿ شأنه  جّل  يقرر  ثم 
السفاهة))) وليس يف  إبراهيم ويرغب عنها إال من دخل يف  يتجاوز ملة  أن  ال يمكن 
 العقل وليس يف الرشد، فلو كان عاقاًل أو راشدًا أو مهتديًا ملا انرصف عن ِمّلة إبراهيم
ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿ 
ڳڱڱڱڱںںڻ﴾ ]البقرة: 30)-)3)[ أسلم وجهك هلل ، مل يقل له 
ڻڻڻۀۀہہ﴾ ]البقرة: 132-131[ باملّلة  د، ﴿ تنرصَّ ومل يقل له هتوَّ
ہہھ﴾ ]البقرة: 32)[ هو معطوف  أو بالكلمة وهي أسلمُت لرب العاملني ﴿
ھ﴾  ]البقرة: 32)[  عىل إبراهيم داخل يف ُحكمه واملعنى ووّص هبا يعقوب بنيه أيضًا ﴿
ھھےےۓ﴾ ]البقرة: 32)[ أي أعطاكم الدين الذي هو  عىل إضامر القول: ﴿
ۓڭڭڭڭۇ﴾  صفوة األديان وهو دين اإلسالم ووفقكم لألخذ به ﴿
]البقرة: 32)[ فال يكن موتكم إال عىل حال كونكم ثابتني عىل اإلسالم. فالنهي يف احلقيقة 

عن كوهنم عىل خالف حال اإلسالم إذا ماتوا.)2) تلك كانت وصية سيدنا إبراهيم لَبنيه، 
ۆ  وهي عينها وصية يعقوب الذي يّدعون االنتساب إليه وهو امللقب بإرسائيل ﴿ۇ
ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ
﴾ ]البقرة: 33)[ ولقد  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
كنتم  فهل  يعقوب،  عليه  مات  الذي  الدين  أنكم تسريون عىل  اليهود-  -أهّيا  زعمتم 
شهداء إذ حرضه املوت فعرفتم املّلة التي مات عليها؟ أال فلتعلموا أن يعقوب وأبناءه 
حينام  يعقوب  وأن  نصارى،  وال  مثلكم  هيودًا  يكونوا  ومل  موحدين  مسلمني  كانوا 
وإله  إهلك  نعبد  فأجابوا:  بعدي؟  من  تعبدون  ما  هلم:  وقال  َبنِيه  مجع  املوت  حرضه 

آبائك إبراهيم وإسامعيل وإسحاق إهلًا واحدًا ونحن له خاضعون.)3) 

اِميِّنَي، َحِديُث اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة َعِن  = - ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مرجع سابق، ُمْسنَُد الشَّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ج28، حديث رقم )50)7)(، ص380.

َفُه: خّفة يف البدن، ومنه قيل:  زمام َسِفيٌه: كثري االضطراب، وثوب َسِفيٌه: رديء النسج، واسُتعمل يف خّفة  )))  السَّ
النفس لنقصان العقل، ويف األمور الّدنيوّية، واألخروية، وأصله َسِفَهْت نفسه، فرصف عنه الفعل. انظر:

- الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص4)4.
)2)  النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج)، ص)3).

)3)  جلنة من علامء األزهر. املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص0).
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لليهودية  قسيم  أنه  عىل  اإلسالم  إىل  ينظروا  أن  الناس  حيذر  أن  ينبغي  لذلك 
االنتامء  عون  يدَّ -الذي  وإبراهيم  األصل،  وهو  األساس  هو  فاإلسالم  وللنرصانية؛ 
إليه، وهو أبو األنبياء،- هو الذي أسس هذه املّلة ِمّلة اإلسالم، وهو دين سائر األنبياء 
الوحيد  الدين  وهو  سواهم،  من  أم  إرسائيل  بني  من  أكانوا  سواء  بعده  من  واملرسلني 
الذي طلب اهلل من البرشية أن تدين به، واليهودية يفرتض أن تكون جزءًا منه أو مرحلة 
فهو  فيه،  مندرج  هو  أو رسول  نبي  به  جاء  دين  وأي  والنرصانية كذلك،  مراحله،  من 

خالصة األديان وهو مجاعها كلها، وكتاب اهلل -تبارك وتعاىل- مشتمل عليها كلها.

ۈئ﴾ ]البقرة: 34)[ إشارة إىل األمة املذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنومها  ﴿

ىئىئىئیییی﴾  ]البقرة:  34)[  ۈئېئېئېئ﴾  ]البقرة: 34)[  َمَضت ﴿ املوحدون ﴿
رًا، فكام أن أولئك ال ينفعهم إال  مًا كان أو ُمتأخِّ أي إن أحدًا ال ينفعه َكْسب غريه متقدِّ

جئ ﴿ بآبائهم  اكتسبتم، وذلك الفتخارهم  ما  إال  ينفعكم  أنتم ال  فكذلك  اكتسبوا   ما 
حئمئىئيئجب﴾ ]البقرة: 34)[ وال ُتؤاَخذون بسيئاهتم. 

النَّجم الرابع عرش: ارتباط األمة اجلديدة بام سبقها من األمم 
ٿ ٺ  ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ  ﴿ 

ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ

ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ

 ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳ

 ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ

ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ

ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ

ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائ

یجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيب﴾ ]البقرة: 35)-)4)[ 
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ٱٻٻٻٻپپ﴾ ]البقرة: 35)[ أي قالت اليهود: كونوا هيودًا  ﴿

لكم  يشفع  مثلنا هتتدوا،  نصارى  كونوا  أيضًا:  النصارى  وقالت  املسلمون،  أهيا  مثلنا 
﴾  ]البقرة:  35)[  ٿ ٺ  ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ الـُمَخلِّص وخيلصكم. ﴿
هذا الذي تزعمون أنكم تنتمون وتنتسبون إليه نحن مستمسكون بِمّلته، وكان حنيفًا 
التوحيد وهو اإلسالم، مسلاًم وما كان من املرشكني  إال دين  األديان  مائاًل عن مجيع 
وأرشك  ُعزيرًا،  أرشكوا  كام  ورهباهنم  أحبارهم  بعض  اليهود  أرشك  حيث  مثلكم، 
ۀ﴾  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿ڱ عيسى  النصارى 

ٿٿ ﴿ هلم:  ليقول  اهلل  برسول  املؤمنني  إىل  السياق  يلتفت  ثم   .]30  ]التوبة: 

ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ

ڄڄڃڃڃڃچچچچڇ﴾ ]البقرة: 36)[ أي ال نؤمن ببعٍض 

هلل   ](36 ]البقرة:  ڇڇڇڍ﴾  ﴿ والنصارى،  اليهود  فعلت  كام  ببعٍض  ونكفر 
تؤمن  أن  له،  يدعو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  عبد  بن  حممد  جاء  الذي  اإلسالم  هو  ذلك  خملصون.))) 
البرشية كلها وتتوحد عىل دين واحد، فتؤمن بجميع األنبياء واملرسلني، وتتبنَّى سائر 
أي  ڍڌ﴾ ]البقرة: 37)[  رساالهتم وتستمسك بكل قيمهم وبسائر ما جاؤوا به، ﴿
به  اإليامن  عن   ](37 ]البقرة:  ڌڎڎڈڈژژڑڑ﴾  ﴿ والنصارى  اليهود 
وستستمر  أمورهم،  تستقر  لن  وخالف،  نزاع  يف  أي   ](37 ]البقرة:  ککککگ﴾  ﴿

يؤمنوا  مل  فإن  اآلخرين،  واستعالؤهم عىل  وبغيهم  وأحقادهم وحسدهم  انحرافاهتم 
گگگ﴾ ]البقرة: 37)[ ويدفع  بمثل ما آمنتم به فسيكونون يف شقاق وآنذاك ﴿
](37 ]البقرة:  ڳڳڳڳ﴾  ﴿ منهم  وحيميك  وأخطارهم  رشورهم   عنك 

ڳ﴾ ]البقرة: 37)[ بأحواهلم، ﴿ڱڱڱ﴾  ]البقرة:  38)[ مصدر مؤكد آلمنا،  ألقواهلم ﴿
ونصبه بفعل ُمقدر أي َصَبَغنا اهلل، واملراد هبا دينه الذي َفَطر الناس عليه لظهور أثره عىل 
ںںڻڻڻ﴾  ڱ﴾ ]البقرة: 38)[ أي ال أحد ﴿ صاحبه كالصبغ يف الثوب ﴿

ڻۀۀہ﴾ ]البقرة: 38)[.)2) ]البقرة: 38)[ متييز ﴿

)))  النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج)، ص33).
)2)  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص28.



تفسري القرآن بالقرآن176

﴿ہہہھھھھ﴾ ]البقرة: 39)[ ما هذه احلجج الذي حتاجوننا 

 ، هبا؟ تزعمون أنكم متمسكون بملة إبراهيم، وحتاجون وجتادلون يف اهلل
أجتادلون  خلق،  من  لكل  ألوهيته  يف  أجتادلون  كافة،  للعاملني  ربوبيته  يف  أجتادلون 

ےے ﴿ أخرى  وزر  وازرة  تزر  بأال  حكم  الذي  وهو  وربكم  ربنا  وهو   فيه 
﴾  ]البقرة:  39)[، نخلص الدين كله له  فال  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

نشوب ديننا بأية شائبة وال نلتفت إىل أي يشء مما تدعوننا إليه من التخيل عن احلق الذي 
ۇۇ﴾  � نحن خملصون هلل -تبارك وتعاىل- فيام أمرنا به، ﴿ أنزل اهلل عىل نبيه 

ۆۆۈۈ أو تدعون ﴿ تتصورون  أو  تظنون   ]البقرة: 40)[ أي هل 

ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ

أجتادلوننا  هلم:  قولوا   ](40 ]البقرة:  وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ﴾ 

يف إبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب وأبنائه األسباط زاعمني أهنم كانوا هيودًا أو 
ڑکک  نصارى مثلكم؟! كام فنّد دعواهم أيضًا بقوله تعاىل:  ﴿ژڑ

ککگگگگڳڳڳڳڱڱ﴾ ]آل عمران: 65[. 
ییجئحئ ىئىئىئیی  ﴿ وتعاىل-:  -تبارك  بقوله  األول  اجلزء   وخيتم 

مئىئيئ جبحبخبمبىبيب﴾ ]البقرة: )4)[ هذا تذكري بأن املسؤوليات يوم 

﴿مئىئيئجبحبخبمبىبيبجت فردي كذلك.  واجلزاء  فردية   القيامة 
الدين  خلدمة  فالعمل  ذلك  ومع   .]4(-39 ]النَّجم:  حتختمتىتيتجثمث﴾ 
وإلقامة األمة ولصون املقدسات وحلامية الدين هو عمل مجاعي تقوم به األمة واملجتمع 
كله، ولعلنا من هذه اآلية نأخذ درسًا يتعلق بنا يف أيامنا هذه، فكثري من اجلدل يدور 
بني الناس اليوم حول الصحابة وآل البيت واألئمة السابقني -رضوان اهلل عليهم-، 
فِمن قادح ومن مادح، ومن ُمنتقد ومن حامد، تلك أمة قد خلت، فال ينبغي أن نغرق 
يف التاريخ بتفاصيله وجزئياته، ولكن علينا أن نأخذ الِعرب والدروس؛ ولذلك فإن يف 
وأمثاهلا  القصص  هذه  وحضارات،  بأمم  تتعلق  كثرية  تارخيية  قصصًا  الكريم  القرآن 
ال ينبغي أن ُنشغل بجزئياهتا وال بمظاهرها كام يفعل أحيانًا علامء اآلثار، وإنام ُنشغل 

بأخذ الدروس والعرب منها للمستقبل. 
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النَّجم اخلامس عرش: الِقبلة وحكمة التحويل 

ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ ﴿ 

 ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ

 ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ

ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ

ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ

ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ

ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ

ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ

 جئحئمئىئيئجبحبخبمبىبٱٻٻٻٻپ

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ
چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ

ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ
ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک
ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ

ۓۓڭڭڭڭ﴾ ]البقرة: 42)-50)[

من  األوىل  اآلية  جاءت  ة،  واليهوديَّ باليهود  يتعّلق  ما  عرض  من  االنتهاء  بعد 
التي  األساسيات  مجيع  الستكامل  وذلك  الِوجهة.  وبيان  الِقبلة  بترشيع  الثاين  اجلزء 

يتوّقف بناء األمة البديلة عليها. 

ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  قال تعاىل: ﴿
مل  ألهّنم  ُسفهاء  كانوا  لقد   ](42 ]البقرة:  ٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾ 

يدركوا تلك الترشيعات يف إطارها الكيّل، وهو َنْسخ دور أمة ثبت فشلها وقصورها 
وعجزها عن القيام بام انُتدبت له، وأنَّ كل تلك الترشيعات -ما مّر منها وما سيأيت- 
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يصّب يف إطار بناء البديل عن تلك األمة الفاشلة التي تّم نسخ آياهتا، وتغيري أدوارها؛ 
 فمن دور االصطفاء واالختيار اإلهلّي إىل دور التبعّية والذلة ﴿ڎڎڈڈ
ژژڑڑککککگ﴾ ]األعراف: 67)[. ولن تقوم هلم قائمة بعد 

أن فقدوا اهلداية والصرب الذي به صاروا أئمة. 

يف هذه اآليات الكريمة وضع اهلل  أساس الِوجهة والِقبلة التي ستلتف 
النبّوات كّلها كام قال تعاىل: ﴿ٿٿٿٹ الوارثة لرتاث   حوهلا قلوب األمة 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ
الوجهة  تأخذ  أن  من  بدَّ  ال  األمة  فهذه   ،]32 ]فاطر:  ڃڃڃڃچ﴾ 
اجتاهها  وحتّدد  نحوها  وتتجه  حوهلا  تلتّف  أن  كّلها  ة  للبرشيَّ يمكن  التي  العامليَّة 
� حني كان يف مكة كانت وجهًة جتتمع  بمقتضاها، ذلك أنَّ ما استقبله رسول اهلل 
فيها الكعبة مع بيت املقدس، فقد كان رسول اهلل � وهو يف مكة ُيويل وجهه شطَر 
الكعبة التي يمكن أن يكون مستقبِلها مستقباًِل يف الوقت نفسه لبيت املقدس، فيجمع 
س يف وجهته وقبلته، لكنَّه بعد أن هاجر إىل املدينة املنّورة مل يعد ذلك  م واملقدَّ بني املحرَّ
� وهو  بّد من حتديد وجهة وقبلٍة معّينة حمّددة فاستقبل رسول اهلل  ممكنًا، فكان ال 
يف املدينة املسجد األقىص من قبيل استصحاب ما كان ُيفعل وهو يف مكة، وكان ذلك 
م استوطنوا  من ِحكمة اهلل -تبارك وتعاىل- لكي يعطي درسًا لليهود الذين زعموا أهنَّ
 � � فصىّل رسول اهلل  النبي اخلاتم  انتظار جميء  العربية قرونًا عديدة يف  اجلزيرة 
واملسلمون يف املدينة سبعة عرش شهرًا مستقبلني بيت املقدس.))) قيل: استصحابًا حلالة 

اِء  أنَّ َرُسوَل اهللِ � صىّل إىل َبْيِت امْلَْقِدِس ِستََّة َعرَشَ َشْهرًا، أو َسْبَعَة َعرَشَ َشْهرًا، وكان  )))  عن اْلرَبَ
َها َصاَلَة اْلَعرْصِ َوَصىلَّ معه َقْوٌم، َفَخَرَج َرُجٌل  ُيْعِجُبُه أن َتُكوَن ِقْبَلُتُه ِقَبَل اْلَبْيِت، َوأنُه صىّل أول صالة َصالَّ
َة،  ْيُت مع النبي � ِقَبَل َمكَّ مِمَّْن كان صىّل معه َفَمرَّ عىل َأْهِل امْلَْسِجِد َوُهْم َراِكُعوَن، قال: َأْشَهُد بِاهللِ لقد َصلَّ
َل ِقَبَل اْلَبْيِت ِرَجاٌل ُقتُِلوا مل َنْدِر ما َنُقوُل  وَّ َفَداُروا كام ُهْم ِقَبَل اْلَبْيِت، وكان الذي َماَت عىل اْلِقْبَلِة قبل أن حُتَ

فِيِهْم، َفَأْنَزَل اهلل وما كان اهلل لُِيِضيَع إِياَمَنُكْم إنَّ اهللَ بِالنَّاِس لرؤوف َرِحيٌم، انظر: 
پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ باب:  التفسري،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   - 
رقم  حديث   ،]142 ]البقرة:  ٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

)4486(، ص848.



179 سورة البقرة

إبراهيم وسائرهم  ِقبلة أيب األنبياء  أّنه  األحناف يف استقباهلم لبيت املقدس ظنًّا منهم 
من بعده، وقيل: لعل أهل الكتاب وخاصًة اليهود يدركون أنَّ هذا التواُفق بني وجهة 
أمة األنبياء، واحتاد  املقدس دليل عىل وحدة  لبيت  أنبيائهم  النبّي يف صالته، وتعظيم 
تعاليمهم يف العقائد واملقاصد وكّلّيات الرشائع فلعلهم يؤمنون بأنَّ حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن 
الذين  به  وما جاء  به  ما جاء  املوافقات -بني  تلك  األنبياء، وجيدون يف كل  من  بِدعًا 
د عىل رضورة اإليامن به، ألّنه منهم وخامتهم، ولكن ِغلظة  سبقوه من املرسلني- ما يؤكِّ
م أبناء اهلل وأحباؤه، وجعلهم اهللَ هلم بدالً من أن  هم أهنَّ أكباد هيود، وغرورهم وتومهُّ
الذي  احلكيم  التدرج  هلذا  السليمة  بالرؤية  هلم  يسمح  مل  كّله  ذلك  له،  عبادًا  يكونوا 
اتَّسمت به كل ترشيعات اإلسالم ومنها ترشيع القبلة، فلم يدركوا أنَّ استقبال الكعبة 
املرسلني  لعباده  وقبلة  ووجهة  هلل  بيتًا  لتكون  ُبنيت  حيث  األصل؛  إىل  عودة  هو  إنَّام 
واملؤمنني أمجعني، فهي بيته املحّرم، أما بيت املقدس فإنَّه ال يملك مثل املّقومات التي 
متلكها الكعبة فالربكة فيه وفيام حوله، وبناء سليامن هيكاًل أو معبدًا هلل -جل شأنه- 
يعظِّمه بنو إرسائيل فيه، كل ذلك غري كفيل باجتامع قلوب البرش -كافَّة- عىل تعظيمه 

واستقباله واالحتاد حوله. 

إنَّ بيت املقدس بناه سليامن امللك الرسول لُيكمل ململكة سليامن فخارها، ولعل 
ة - كلِّها- أن  قة جتتمع حوله فلم يتحقق هلم ذلك فأّنى للبرشيَّ كلمة بني إرسائيل املمزَّ
النبيني إىل استقبال  جتتمع كلمتها عليه وعىل تعظيمه؟! فال غرابة أن يوّجه اهلل خاتم 
التي  القواعد  وفيها  مقامه،  ففيها  إبراهيم،  األنبياء  وأليب  ة  للبرشيَّ الوحيدة  القبلة 

ٴۇۋ  رفعها وولده إسامعيل وهي بيت اهلل املحّرم؛ أول بيت وضع للنَّاس ببكة ﴿
وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
األنبياء  أتباع  أمر  ولذلك   ،](25 ]البقرة:  وئۇئۇئۆئۆئۈئ﴾ 
العليَّة، وبناء عليه يكتسب  . واحلرم منسوب إىل ذاته  احلقيقّيني أن يتخذوا منه ُمصىلَّ
ا فيض منه  صفة احلُرمة والتحريم من هذه النسبة ويضفيها عىل كل ما يتَّصل به، فكأهنَّ

عىل من حيل فيه. 
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أما املسجد األقىص فهو قدس أو مقّدس ملباركة اهلل له وملا حوله، ألّنه املوِقع الذي 
س لكونه موضع حاكم َحَكم شعبه باحلاكمية اإلهلية التي كانت يف بني إرسائيل. تقدَّ

س م وامُلقدَّ بني امُلَحرَّ

املقدس  بيت  فقدسيَّة  كبري،  واملقّدس  املحّرم  بني  الفرق  أن  يتبني  هنا  ومن 
واألرض املباركة حوله ترجع النتساهبا إىل اهلل -تعاىل- حني أمر بني إرسائيل بدخول 
االستبداد  بعد  إهلّية  بحاكمية  ُتقاد  التي  النموذج  األمة  منهم  ليكون  املقّدسة  األرض 
الفرعويّن، وُتعَطى كل ما تطلب بشكل خارق للعادات كلِّها، ال لتحريمه هلا، ولذلك 
فإنَّ أحكام كل من األْرَضني -املحّرمة واملقّدسة- ختتلف اختالفًا كبريًا كام هو معلوم. 

لقوم  مؤّقتة  ِقبلة  إال  ِقبلة-  تكون  -حني  تكون  أن  يمكن  ال  املقّدسة  فاألرض 
معيَّنني، ولتحقيق أغراض حمّددة. 

البرش  ألفئدة  وَمهوى  وعامليَّة  دائمة  ِقبلة  ُتتَّخذ  بأن  اجلديرة  فهي  مة  املحرَّ أما 
-كافَّة- يبني البرش حوهلا وحدهتم وعامليَّتهم، ولذلك كان رسول اهلل � يقلِّب طرفه 
تنسجم وعامليَّة رسالته،  التي  الِقبلة  إىل  التي يرضاها،  القبلة  إىل  ه  يوجَّ لعّله  السامء  يف 

وجتعله الوارث لرتاث إبراهيم والنبيني كافَّة، فلاّم تّم له ذلك قامت قيامة هيود. 

األمة الوسط: 

ڤڤڤڤڦڦڦڦڄ الكريمة  ﴿ اآلية   تأيت 
 ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ

ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ

ٿ الكتاب:﴿ أورثها  التي  ة  األُمَّ هذه  أنَّ  عىل  لتؤّكد   ](43 ]البقرة:   ڳڱڱ﴾ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ
خرّية،  َوَسط  ٌة  ُأمَّ هي   ]32 ]فاطر:  ڄڄڄڄڃڃڃڃچ﴾ 



181 سورة البقرة

النّاس  عىل  الشاهدة  لتكون  العاملّي  واخلطاب  الكويّن  الكتاب  هبذا  النّاس  إىل  خُمرجة 
الذين  ألولئك  يقول  أن  يريد  وكأّنه  عليها،  شاهدًا  اهلل  رسول  ويكون  الرسل،  بعد 
الوسط إىل هذه  ته اخلامتة  النّبيني وُأمَّ � خاتم  اهلل  إنَّ توجيه رسول  الّسفه:  مارسوا 
ة به مقّومات خريّيتها ووسطّيتها وشهادهتا  الِقبلة هو األصل الذي تستكمل هذه األُمَّ
عىل الناس، وأنَّ الِقبلة التي كان رسول اهلل � قد استقبلها إّنام ُأِقّر عليها لتلك الفرتة 
املحدودة؛ ألنَّ اهلل أراد أن يبتيل عباده وخيتربهم، خاصًة أهل الكتاب الذين يزعمون 
ا ليست دائمة وليست  ة، ليعلموا أهنَّ ة للبرشيَّ أنَّ بيت املقدس هو الِقبلة الدائمة األبديَّ
ة، وأنَّ قدسيتها قد ارتبطت باحلاكميَّة اإلهليَّة، وبإدخال بني إرسائيل إليها إلعادة  أبديَّ
القصرية  القبلة والفرتة  لتلك   � اهلل  املقّدسة، فاستقبال رسول  تأهيلهم يف األرض 
ومزاعمهم  أكاذيبهم  وكشف  هؤالء،  الختبار  هي  استقباهلا  عىل  وُأِقّر  استقبلها  التي 

م مل يتمّسكوا هبا. ك برسالة موسى ، وبيان أهنَّ بالتمسُّ

وجهه  يقّلب  وهو  الكريم  رسوله  يرى  كان  أنَّه  إىل  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  ويشري 
مقّومات  ته حوهلا، الستكامل  ُأمَّ قبلته جلمع  بتحديد  عليه  ينزل  لعل وحيًا  السامء،  يف 
ڱڱںںڻڻڻ﴾  ﴿ له:  فيقول  بينهم،  والوسطيَّة  النّاس  عىل  الشهادة 
أولئك  ُيسكت  أو  ُينهي  بيشٍء  الوحي  نزول  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  تطّلعه  عن  معرّبًا   ](44 ]البقرة: 

السفهاء الذين كانوا يزعمون أنَّه مقلٌد وتابٌع هلم.

لتنهض  واحدة  ة  ُأمَّ تكون  كيف  هلا  وبنّي  ِقبلتها،  هلا  اهلل  حّدد  التي  ة  األُمَّ إنَّ 
ة األنبياء  ة، ُأمَّ باألعباء اجلسيمة، قد توىّل اهلل -تبارك وتعاىل- عمليَّة صناعة هذه األُمَّ
كافة، صاحبة اخلطاب العاملّي، والكتاب الكويّن، ورشيعة التخفيف والرحة، وجعلها 
ة والشهادة عىل النّاس، وجعل الرسول الكريم خاتم األنبياء  ًة وسطًا أناط هبا اخلرييَّ ُأمَّ
إليها،  وتضمهم  الرحن،  أولياء  تستقطب  قطبًا  ة  ُأمَّ لتكون  عليها  شهيدًا  واملرسلني 
هذه  ولتنهض  ة.  البرشيَّ مصائر  يف  التأثري  وبني  بينهم  وتباعد  الشيطان  أولياء  وتعزل 
الدوام  عىل  نفسها  وحماسبة  نفسها  مراقبة  من  هلا  بّد  فال  اجلسام  األعباء  هبذه  ة  األُمَّ

ا مستقيمٌة عىل الطريقة التي رسمها اهلل هلا. لتطمئّن إىل أهنَّ
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إما  هلم:  يقولوا  بأن  املؤمنني  جيادلوا  أن  حاولوا  هيود  من  السفهاء  وهؤالء 
صالًة  إليها  صالتكم  وتكون  الصحيحة  السليمة  الِقبلة  هي  األوىل  الِقبلة  تكون  أن 
باستقباهلا  وأمركم  األمر  بادئ  يف  نبيُّكم  استقبلها  قد  ِقبلًة  تكون  أن  وإما  صحيحة، 
ثّم تبنيَّ له خطأه يف ذلك، وبذلك تكونون قد أضعتم صالتكم إليها كل تلك الفرتة، 
فأراد اهلل طمأنة املؤمنني، وكشف سخافات أعدائهم، فأوضح هلم أنَّه لن ُيضّيع إيامهنم 
برسول اهلل � واتباعهم له واقتداءهم وتأّثرهم به، ال يف استقبال القبلة السابقة وال 
فة، فاهلل -تبارك وتعاىل- جعل من خصائص  يف استقبال الِقبلة األساسيَّة الكعبة املرشَّ

ٻپپپپڀڀڀڀٺ العامليَّة ﴿ ة وما اشتملت عليه رسالتها  األُمَّ  هذه 
ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ﴿  ،](95 ]آل عمران:   ٺٺٺٿ﴾ 

ڱڱ﴾ ]البقرة: 43)[.

النَّجم السادس عرش: نعمة إرسال الرسول وبيان التكاليف املرتتبة عىل أتباعه

ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ 

ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ

ٻ ٻ ٱ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ

ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ
ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ
ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ
 ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ
ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ
ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ
 ﴾ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

]البقرة: )5)-62)[ 
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ينبِّه إىل أنَّ ذلك  أنَّه بعد أن يفرغ من تقديم ترشيٍع مهمٍّ  من عادة القرآن املجيد 
من  ُيزيل  أن  بذلك  يريد  وكأّنه  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  من  وفضاًل  نعمًة  كان  الترشيع 
النّفوس ما قد يعرتهيا من شعوٍر وإحساٍس بثقل التكليف، فلكي ال تستثقله النّفوس 
املعجز  بأسلوبه  الكريم  القرآن  ينقل  والواجب،  بالضغط  إحساٍس  أي  من  وتتخّفف 

ذلك التكليف إىل ميدان النّعمة التي ينبغي أن ُتشكر. 

 � اهلل  رسول  إرسال  نعمة  وهي  أخرى  نعمٍة  إىل  مبارشًة  السياق  فينقلنا 
ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ  فيقول -جل شأنه-: ﴿
ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ
ُيْدِرج سائر التكاليف حتت مفهوم  ەئەئوئوئ﴾ ]البقرة: )5)-52)[.))) كأنَّه تعاىل 
 � اهلل  لرسول  لنا، وطاعتنا  التي حّددها  للِقْبلة  فاستقبالنا  الشكر،  كر، ومفهوم  الذِّ
إّياه وتزكية أنفسنا وتطهرينا بام أنزل  واستامعنا ملا يتلوه علينا، وتعلُّمنا ملا جاء يعلمنا 
اهلل عليه، وتعلُّم كتاب اهلل منه واحلكمة يف تنزيله يف الواقع وتطبيقه فيه، وتعليمنا ما 
مل نكن نعلم من عقيدٍة ورشيعٍة وحكمٍة، ذلك كّله علينا أن نذكر اهلل به ونشكره عليه 

وال نتجاهل نعمته وال نكفرها. 

رْب حول مفهوم الصَّ
ۇئۇئۆئ ﴿ بالصرب  باألمر  ذلك  َأْعقب  بالشكر  عباده  تعاىل  أمره   وبعد 
ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ﴾  ]البقرة: 153[ ذلك أن اإليامن نصفان: نصف 
صرب ونصف شكر؛)2) ألن هذه احلياة أيامها ُدول بني َمكاره تتطّلب الصرب ، وبني أمور 
 ، َخرْيٌ ُه  ُكلَّ َأْمَرُه  إِنَّ  امْلُْؤِمِن،  أِلَْمِر  "َعَجبًا  احلديث:  ويف  الشكر.  تقتيض  مرغوبة  حمبوبة 

)))  قال الراغب: ما مع ما بعده مصدر، أي: كإرسالنا، والكاف فيه متعلق بقوله )وألتم نعمتي عليكم(، أي 
إذا أنتم ائتمرتم يف أمر القبلة وخشيتم اهلل دون الناس أتمَّ عليكم كلمته كنعمته بإرسال رسول هكذا تنبيهًا 

أن النعمة يف بعثته أعظم من تغيري القبلة. انظر: 
- الراغب األصفهاين، تفسري الراغب األصفهاين، مرجع سابق، ص343.

)2)  قوٌل البن مسعود ، انظر:
- ابن قيم اجلوزية، أبو عبد اهلل شمس الدين، حممد بن أيب بكر )تويف: )75ه(. عدة الصابرين وذخرية 

الشاكرين، دمشق: دار ابن كثري، ط3، 989)م، ص08).
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اُء  اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيًا له، َوإِْن َأَصاَبْتُه رَضَّ َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد إال لِْلُمْؤِمِن، إن َأَصاَبْتُه رَسَّ
َصرَبَ َفَكاَن َخرْيًا له.")))  

وَحْبُس  والرشع ،  العقل  يقتضيه  ما  عىل  النفس  َحْبُس  القرآين  معناه  يف  والصرب 
النفس عن اجلزع ملصيبة وقعت ُسمي صرباً ، وأمجل أنواع الصرب عند الصدمة األوىل)2) 
عند وقوع املصيبة. وُيستعمل الصرب عند َحبس الشجاع نفسه عىل مقاومة عدوه، ولو 
يف  الصابرين  امتدح  وتعاىل  تبارك  واهلل  جبانًا،  ُسمي  هاربًا  امليدان  وترك  صربه  فقد 
البأساء والرضاء وامتدح الصابرين والصابرات عىل ما أصاهبم وأمر نبيه صىل اهلل عليه 
من  والشكر  الصرب  وجعل  إليه ،  الدعوة  مشاق  ل  وحتمُّ ربه  عبادة  عىل  بالصرب  وسلم 
 ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ مصادر احلكمة فقال -جل شأنه-: ﴿
] إبراهيم : 5[ كام أمر نبيه � بصرب شديد قائاًل: ﴿ڇڇڇ﴾ ]القلم : 48[ ومن أسامء 

ىثيثحجمججح  اهلل تعاىل الصبور ، ووعد الصابرين بالثواب العظيم فقال: ﴿
ل عليهم بمعيته فقال -جل شأنه-: ﴿ڀڀڀڀٺ وَتفضَّ ]الزمر : 0)[   محجخ﴾ 

ٺٺ﴾  ] األنفال : 46[.  
وغريه  وهذا   .](46 عمران :  ]آل  ﴿ۅۉۉې﴾  فقال:  بحبه  ووعدهم 
ط يف نفائس وقته دون أن يرّد ما فات أو يستعيد  ألن من فقد الصرب أضاع عمره وفرَّ
من مات ، أما من صرب واعتصم باهلل ، فإنه يأنس بربه الذي ُيلقي يف قلبه 
اإلنسانية  فقد ، ومل ُتصب  بالرحة ويبدله خريًا مما  بالسكينة وحييطه  الطمأنينة ويغمره 
بمصيبة أقسى وأشد من إصابتها بفقد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، ومع ذلك 
فإن أصحابه وأهل بيته -الذين كادت نفوس بعضهم أن تفارقهم لفراقه- رسعان ما 

ذكروا اهلل وأدركوا أن الصرب هو زاد املؤمن وسالمته يف امللامت والكروب .  

رقم  حديث   ، َخرْيٌ ُه  ُكلُّ َأْمُرُه  امْلُْؤِمُن  َباب  َقاِئِق،  َوالرَّ ْهِد  الزُّ ِكَتاب  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،    (((
)2999(، ص1200. 

ي، قالت:  ، فقال: اتَِّقي اهللَ َواْصرِبِ َقرْبٍ َتْبِكي ِعنَْد  بِاْمَرَأٍة   قال: "َمرَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َأَنِس بن َمالٍِك  )2)  عن 
إَِلْيَك َعنِّي َفإِنََّك مل ُتَصْب بُِمِصيَبتِي، ومل َتْعِرْفُه، َفِقيَل هلا: إنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتْت َباَب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلم جَتِْد ِعنَْدُه 

ْدَمِة اأْلُوىَل." انظر:  رْبُ ِعنَْد الصَّ ابنَِي، فقالت: مل َأْعِرْفَك، فقال: إنام الصَّ َبوَّ
- البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ِكَتاب: اجْلَنَاِئِز، َباب: ِزَياَرِة اْلُقُبور، حديث رقم )1823(، 

ص250.
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به تعاىل  لينظر كيف يستغني  إن اهلل ليصيب اإلنسان باألمر يكرهه، وإنه ليحبه 
عامَّ عداه وكيف يترّضع إليه يف نجواه وشكواه . 

]البقرة : 53)[   ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ﴿ 
فالصرب والصالة يؤديان وظيفة إعانة اإلنسان املستخَلف عىل القيام بمهام االستخالف 

وأداء األمانة واملحافظة عليها.

د لآلية التالية هلا، وللترشيع الكبري الذي سيأيت التكليف به بعُد  واآلية كأهنا مُتهِّ
يف نفس السورة، وهو ترشيع القتال، وما ربام قد يرتتب عليه من قتٍل وخوٍف وجوٍع 

ونقٍص من األموال واألنفس والثمرات. 

فقبل التكليف بالقتال نبَّه إىل ما يمكن أن يكون من آثاره، وأمر باستقباهلا بروٍح عالية 
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ فقال -جّل شأنه-: ﴿  وبصرٍب متني 
ٿٹٹٹٹڤڤ  ٺٺٺٺٿٿٿ 
ڤڤ﴾ ]البقرة : 54)[ فهؤالء الذين ستفقدوهنم يف القتال الذي سنأمركم به -بعد 
ا  أن أمرناكم بكّف األيدي- لن يموتوا بل هم أحياء، ولكن ال تشعرون بحياهتم ألهنَّ

ة.  ا حياٌة برزخيَّة، وحياتكم دنيويَّ غري حياتكم أنتم، إهنَّ

ٺٺ ﴿ هبا  نبلوكم  ُأخرى  آثار  عليها  ترتتب  ربام  القتال  حالة  أنَّ   كام 
ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ
﴾ ]البقرة : 55)-56)[، وعبارة االسرتجاع هذه  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
ك الكينونة اإلنسانيَّة كّلها نفسًا وروحًا وذاتًا وعقاًل ووجدانًا باجتاه  عبارٌة ُمْعِجزة حترِّ
اهلل ، فهو املالك ولسنا نحن، فام نحن إال جزٌء من ُملكه، فكل ما نفقد إنَّام 
هو ملكه وله، وقد أعطاه اهلل لنا عىل سبيل العارية،))) مثل ما ُتعطي فالحًا أدوات يفلح 

)))  بتشديد الياء وقد ختفف اسم ملا يعار وللعقد املتضمن إلباحة االنتفاع بام حيل االنتفاع به مع بقاء عينه لريده 
من عار ذهب وجاء بسعة أو من التعاور أي التناوب، انظر:

روجعت  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  حتفة  973ه(.  )تويف:  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  أحد  اهليتمي،   -
وصّححت عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء، القاهرة: املكتبة التجارية الكربى ، 983)م، ج5، 

ص409.
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﴾ ]البقرة : 56)[. واجلزء اآلخر من االسرتجاع  ڄ ڄ ويزرع هبا حلسابك، وهذا ما يمّثل ﴿
بالبعث للحساب واجلزاء.  ]البقرة : 56)[. أي راجعون باملوت، ثم   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿

يقني.  ورجوعنا إليه ونظرنا إىل وجهه الكريم، وإعطاء الشهيد مكانًة جتعله بني األنبياء والصدِّ
ڃچ ﴿ ونتائجه.  القتال  عىل  ترتّتب  قد  آثار  أو  آالم  أّية  بإزالة  كفيٌل  كله   ذلك 
بأولئك  االرتقاء  إنه   ](57 ]البقرة :   ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
أن  املالئكة  وأمر  عليه  اهلل  صىّل  الذي  النبّي  مستوى  إىل  العدو،  لقاء  عىل  الصابرين 
برحته،  عليه  ويمّن  عبده،  عىل  اهلل  يصيّل  أن  من  أعظم  تعويٌض  وأي  عليه،  يصلُّوا 

ويلطف به فيهديه الرصاط املستقيم. 

بالصفا  األنصار  وإخواهنم  خاصًة  املهاجرين  اهلل  ُيذّكر  جّدًا  طريفة  وبالتفاتٍة 
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  واملروة ﴿
القتال  هذا  بأنَّ  نفسّيًا  لُيهيئهم   ](58 ]البقرة :  ڳڱڱڱڱںں﴾  ڳڳڳ 
احلَرم من  التي ستؤّدي هبم إىل إخراج  الوسيلة  بعد قليل- هو  َسرَيد ترشيعه  -الذي 
أيدي الكفار واملرشكني، وإعادته إىل األيدي املؤمنة ليؤّدي مهامه ووظائفه بيتًا طاهرًا 
شأن  رفع  اهلل  أن  وكام  لآلية:  اإلمجايل  واملعنى  السجود.  والرّكع  والعاكفني  للطائفني 
واملروة  الصفا  ومها  ُيَشاِرفاهِنَا  اللذين  اجلبلني  أمر  رفع  الصالة،  قبلة  بجعلها  الكعبة 
وقد  مرات،  سبع  بينهام  السعي  الطواف  بعد  فيجب  احلج،  مناسك  من  فجعلهام 
أنه من معامل  كان منكم من يرى يف ذلك حرجًا ألنه من عمل اجلاهلية، ولكن احلق 
اإلسالم، فال حرج عىل من ينوي احلج أو العمرة أن يسعى بني هذين اجلبلني، وليأِت 

املؤمن من اخلري ما استطاع فإن اهلل عليم بعمله ومثيبه عليه.)))

املرشكني وشّجعوهم  الذين ظاهروا  الكتابّيني  أولئك  لتحذير  السياق  ينتقل  ثم 
�، وكتموا عنهم بشارات موسى وعيسى وإبراهيم  التنّكر لرسالة رسول اهلل  عىل 
يقول  إذ  به صاحب علم؛  ما يوصف  برّش  O ويصفهم  ببعثة حممد  كافة 

ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  تعاىل: ﴿
)))  جلنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص0).
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 ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ
ۅۅۉۉ﴾ ]البقرة : 59)-60)[. وهنا تبنّي اآلية الكريمة أّن من رشوط التوبة 
املقبولة أن يتوب اإلنسان عام قارفه من ذنٍب ال بمجرد اإلقالع عنه بل وعمل نقيضه، 

ۇۇۆ  فإذا كانت جريمة هذه هي الكتامن فال بّد هلم أن يبّينوا، ولذلك قال: ﴿
ۆۈ﴾ ]البقرة : 60)[ فمع صدق التوبة ال بّد من االستقامة والصالح، وال بّد 

من التوبة عن هذا الذنب بخصوصه والقيام بنقائضه.

-جل  فيقول  وكفرهم  كتامهنم  عىل  يستمرون  سوف  الذين  أولئك  يتوّعد  ثم 
ۇئ﴾  ىائائەئەئوئوئۇئ ېى ېې ې شأنه-: ﴿
والناس  املالئكة  لعنة  وعليهم  رحته،  من  بالطرد  اهلل  لعنة  عليهم  أولئك   ](6( ]البقرة : 

أمجعني.))) وهنا لنا أن نتساءل: مفهوٌم أّن اهلل يلعن هؤالء الكامتني الذين كتموا َوحَيه 
وحرموا الناس منه، وقالوا: ﴿ۇۇۆۆۈ﴾ ]آل عمران: 75[، ولكن ما دخل 

املالئكة والناس يف أن ينضموا إىل اهلل -جل شأنه- يف لعن هؤالء؟! 

بكتامهنم  فكأهّنم  األنبياء،  عىل  بالوحي  نزل  من  منهم  فألنَّ  املالئكة  أما 
بالوحي  نزلوا  الذين  املالئكة  صنيع  جحدوا  قد  شيئًا  عليهم  أنزل  اهلل  أنَّ  وإنكارهم 
نعمة  النعمة،  هذه  من  حرموهم  فألهّنم  الناس  وأما  ولعنتهم،  غضبهم  فاستحقوا 
النار واستحقوا أن يكونوا  الوحي، بكتامن هؤالء عنهم، ولذلك استحقوا اخللود يف 

ۆئۆئۈئ ﴿ هم  بل  يناهلم  ختفيٍف  أّي  من  اهلل  سيحرمهم  الذين  أولئك  بني   من 
واالنسجام  والتناُسب  الرتاُبط  هذا   ](62 ]البقرة:  ېئېئېئىئىئىئی﴾ 
الذين  أولئك  أشقى  فام  بصرية،  ذي  أي  عىل  خَيْفى  أن  يمكن  ال  الكتاب  آيات  بني 

يزعمون أنَّ آيات الكتاب كأهّنا ُجزٌر منفصلة ال يتصل بعضها ببعض. 

یییجئحئمئىئيئجبحبخب﴾ ]البقرة: 63)[ وإهلكم -أهيا الناس-  ﴿
د يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله وعبودية خلقه له، ال معبود بحق إال  إلٌه واحٌد متفرِّ

هو، الرحن املتصف بالرحة يف ذاته وأفعاله جلميع اخللق، الرحيم باملؤمنني.)2)

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص35.
)2)  املرجع السابق، ص24.
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النَّجم السابع عرش: التوحيد: دالئله - أصناف الناس معه 
 ﴿ یییجئحئمئىئيئجبحبخبٱٻٻٻٻپ

ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ
ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ
ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ
ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ
ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ
ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ

ۋۅۅۉۉېېې﴾ ]البقرة: 63)-67)[

-تبارك  اهلل  ُيذّكر  الذي  الوحي  من  األعىل  املقصد  إىل  السياق  ينتقل  هنا  من 
التوحيد ﴿ یییجئ إنسان عنه وذلك وهو  يعُش  لئال  الدوام  به عىل   وتعاىل - 

حئمئىئيئجبحبخب﴾ ]البقرة: 63)[ من عادات القرآن املجيد أّنه إذا َذَكر التوحيد 
 أردفه إما بدليل العناية، أو دليل اخللق، أو دليل اإلبداع، أو أي دليٍل آخر يعّزز به التوحيد
  ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ
 ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ
كّلها  فهذه   ](64 ]البقرة:  ڄڄڃڃڃڃچچچ﴾ 
من أدلة اخللق وأدلة العناية يف الوقت نفسه إذا تدبَّر اإلنسان مفرداهتا أو تدّبرها عىل 

ا تقوده إىل التوحيد وتعّزز من مكانته يف قلبه، وترّسخه يف عقله وروحه.  اجلملة فإهنَّ

ثم ينقلنا السياق إىل مواقف البرش من التوحيد وأّدلته، فُيقّسم الناس إىل فريقني 
-يف إطاٍر غري إطار اإليامن والكفر- وهو إطار احلب والبغض،  فينعى عىل أولئك الذين 
أنعم عليهم بكل تلك النّعم السابق ذكرها وما سيأيت بعد ذلك،  ثّم يتخذون من دون 

 اهلل أندادًا يسبغون عليهم حبهم ومشاعرهم وعواطفهم فيقول -جل شأنه-:  ﴿چ
ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ

احلب  يعني   ](65 ]البقرة:  گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾ 
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الذي يفرتض أن خُيّص اهلل به، إذا هبم ينقلونه إىل َمن ال يستحقه وهم الذين اختذوهم 
وتعاىل-  -تبارك  اهلل  حب  جبهة  أّن  يعني  ال  فذلك  ذلك  هؤالء  فعل  وإذا  أندادًا، 
اهلل  يمأل حب  أشد حبًا هلل،  آمنوا وهم  الذين  هناك  فإّن  أولئك،  بانحراف  ستضعف 

-تبارك وتعاىل- قلوهبم، وتلهج بذكره عىل الدوام ألسنتهم. 

فهؤالء  املنحرفني،  أولئك  قلوب  يف  قراءة  وهي  القوة  إىل  ينتقل  احلب  ومن 
العتقادهم  إال  ذلك  فعلوا  ما  ورشكائهم،  أندادهم  بحب  تظاهروا  الذين 
بالشفاعة،  يقوموا  أن  فيستطيعون  القوة،  من  يملكونه  شيئًا  ألندادهم  بأّن 
من  اليأس  إىل  املجيد  القرآن  فيدفعهم  ُزلفى،  اهلل  إىل  يقّربوهم  أن  ويستطيعون 
شأنه-:  -جل  فيقول  ورصيح  واضح  بشكٍل  ذلك  من  يشء  عىل  احلصول 
منهم  العقالء  األنداد  هؤالء   ،](66 ]البقرة:  ںڻڻڻڻۀۀ﴾  ﴿

القيامة، وسريجع  يوم  بل سيزيدون من حساهتم  ينفعوهم شيئًا،  لن  العقالء،  وغري 
بعضهم إىل بعٍض القول، ويرمي كل منهم التهمة عىل اآلخر، فإذا ذهبوا إىل الشيطان 

ڑ  ليعاتبوه أو يطلبوا له مزيدًا من العذاب- وذلك لن ينفعهم بيشء- قال هلم: ﴿
ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ
ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ
ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ

ٴۇۋ﴾ ]إبراهيم: 22[.

النَّجم الثامن عرش: أكل احلالل 

ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ﴿ 

ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ

 پپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ
 ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ

ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ
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ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ
ۋۋۅۅ  ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ 
ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ
ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ

یجئحئمئىئيئ﴾ ]البقرة: 68)-76)[

من  املؤمن  طعام  َطهر  فكلام  التوحيد،  مداخل  أهم  من  الطيب  احلالل  األكل 
بربه،  ارتباطه  من  ذلك  زاد  بالظلم،  خيتلط  أن  وابتعد  اخلبائث،  عن  ه  وتنزَّ احلرام 
وانتفاعه بمأكله ومطعمه وملبسه ومرشبه، ولذلك ُأمرنا بذكر اهلل عند األكل والرشب 
شكر  من  قصريًا  أو  يسريًا  كان  مهام  وقت  خيلو  لئال  الطعام،)))  تناول  من  واالنتهاء 
ُيذكر  التي ال  املآكل واملشارب  قيم  الكريامت  أن هُتدر اآليات  نعمه، ويكفي  اهلل عىل 
 ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ اسم اهلل عليها، يقول -جل شأنه-: ﴿
]األنعام: )2)[، كأنه يفقد قيمته حني يفقد ارتباطه باملصدر اإلهلي، فهو جل شأنه الذي 

خلق وأنشأ، وهو الذي يغذي وحييي ويميت. 

ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ﴿ 

ېئېئ﴾ ]البقرة: 68)[ يبنّي هذا النداء رضورة حتّري الطيبات وأكلها وجتنُّب اخلبائث، 

وليس هذا خاّصًا بأهل اإليامن وحدهم، بل هو -مع كونه بالنسبة للمؤمن يدخل يف 
وبدنه،  صحته  عىل  حمافظته  جمال  يف  يدخل  املؤمن  لغري  سبحانه-  هلل  وطاعته  عباداته 
املسلمني  كافة،  للنّاس  مطلوٌب  الجتناهبا  اخلبائث  ومعرفة  ألكلها  الطيبات  فتحّري 
عرف  -لو  املسلم  وغري  صحته،  عىل  وحيافظ  ربه،  -بذلك-  ُيطيع  فاملسلم  وغريهم. 

ذلك واستجاب- حيافظ عىل صحته باإلقبال عىل الطيبات وجتنُّب اخلبائث. 

ْكَلَة َفَيْحَمَدُه عليها، أو  ىَض عن اْلَعْبِد َأْن َيْأُكَل األَْ )))  عن َأَنِس بن َمالٍِك قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ اهللَ َلرَيْ
َبَة َفَيْحَمَدُه عليها"، انظر:  ْ َب الرشَّ َيرْشَ

َعاِء َوالتَّْوَبِة َواالْستِْغَفاِر، َباب اْستِْحَباِب َحِْد اهللِ  ْكِر َوالدُّ - مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ِكَتاُب الذِّ
ِب، حديث رقم )2734(، ص094). ْ َتَعاىَل َبْعَد اأْلَْكِل َوالرشُّ
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والولوغ  اخلبائث  أكل  عىل  النّاس  يشجع  َمن  أنَّ  إىل  نّبه  جدًا  لطيفٍة  إشارٍة  ويف 
يأمر  إّنام  أبدًا  بخرٍي  اإلنسان  يأمر  ال  والشيطان  اإلنسان،  عدو  الشيطان  هو  إّنام  فيها 

ىئىئىئ ﴿ يعلمون  ما ال  اهلل  يقولوا عىل  بأن  الناس  ويأمر  والفحشاء   بالسوء 
ییییجئحئمئىئيئ﴾  ]البقرة:  69)[.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ﴾  ]البقرة: 70)[ سفهًا منهم  ﴿

وضالالً. ولو أهّنم أرادوا األصالة بحق التبعوا ما أنزل اهلل عىل رسوله بدالً من اتباع ما 
ٺٺ  ألَفوا عليه آباءهم، الذين مل يؤثر عنهم علم وال عقل وال أثارٌة من هداية،  ﴿

ٿٿٿٿٹٹٹ﴾ ]البقرة: 70)[.

ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ٹ

يف  يتّبعون  ال  الكافرين  هؤالء  أّن  هنا  -تعاىل-  اهلل  يبنّي   ](7( ]البقرة:   ﴾ چچچ 
ودون  متحيص  دون  يسمعون  ما  يرّددون  فهم  الشيطان،  بعد  شيئًا  أو  أحدًا  احلقيقة 
نظر، ويرفعون عقائرهم به دون نظٍر يف العواقب، وال حيسنون استخدام قوى وعيهم 

التي مّن اهلل عليهم هبا ألهّنم كاألنعام بل هم أضّل. 

ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿چ

املرة  هذه  هبا  خياطب  لطيفة  التفاتًة  السياق  يلتفت  ثّم   ](72 ]البقرة:  ژژ﴾ 
املؤمنني وحدهم فكأّنه يقول هلم: إذا كنّا قد نادينا الناس كاّفة إىل األكل ممَّا يف األرض 
مع توّخي احلالل الطيب وعدم اتباع الشيطان، فإّن أمرنا هذا بالنسبة لكم يتأّكد أكثر 
بوصفكم مؤمنني وبوصفكم مستخَلفني وجزءًا من الناس، ولذلك فإّنكم مأمورون 
لتجعلوا من سعيكم  بالشكر،  اخلبائث، وتقرنوا ذلك  الطّيبات، وجتتنبوا  تتحروا  بأن 
يف طلب األرزاق ومن استفادتكم به جزءًا من الشكر هلل، ونصيبًا من عبادته إذا كنتم 

تعبدونه حّقًا. 

ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿ 

ڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ﴾  ]البقرة: 73)[ هذا تفسري للسوء والفحشاء 
ىئىئىئ  التي بنّي تعاىل أن الشيطان يأمر هبا الناس، فهو تفسري لقوله تعاىل: ﴿
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م َوحَلْم  ی﴾ ]البقرة: 69)[ فاملعنى: إنام يأمركم الشيطان باستحالل أكل املْيَتة َوالدَّ
یییجئحئمئىئيئ﴾ ]البقرة: 69)[ بتحليل ما  اخِلنِزيِر َوما ُأِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اهلل. ﴿

ھھھےےۓۓڭڭ ، ولذا قال: ﴿ م وحتريم ما أحلَّ  حرَّ
ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ
ېىى﴾  ]النحل:  6))-7))[. وامليتة والّدم وحلم اخلنزير أموٌر معروفة، وقد حتّدث 
الفقهاء واملفسون يف تفاصيل كثرية داخلٍة يف هذا املجال يمكن لطالب التفاصيل أن 
امليتة بكل أجزائها والدم  القرآن عنده من أنَّ  يراجعها، أما نحن فنقف عند ما وقف 
بكل أنواعه وحلم اخلنزير -كله- حمرمٌّ أكله، ألنَّ اآلية جاءت يف معرض الكالم عن 

األكل واملستثنيات من ِحّل األكل. 

أما ما ُأِهّل به لغري اهلل فهي تلك الذبائح التي يذبحها املرشكون واملنحرفون من 
أتباع الشيطان عىل النُُّصب وعىل أسامء أندادهم ورشكائهم، فتلك حُمّرمٌة عىل املؤمنني 
 ألهنا مل ُتنسب إىل خالقها الذي امتنَّ بخلقها عىل اإلنسان، قال تعاىل:  ﴿ککگ

وقال   ،]( ]املائدة:  گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾ 
 .]5 ]النحل:  ﴿ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ﴾  تعاىل: 
َفه، فيذبح ما َخلق اهلل وما أحّله له عىل  فأن يبلغ باإلنسان الُكفر إىل هذا احلد من السَّ
ُأِهّل به  غري اسمه وُيرشك به َمن ال َيْصُلح أن يكون رشيكًا يف أي يشٍء، فهذا الذي 

لغري اهلل جديٌر بأن هُيَدر بعد أن جتاهل أصحابه أصله وخالقه وويل النعمة فيه. 

أهل  من  اهلل  أنزل  ما  يكتمون  الذين  أولئك  إىل  أخرى  مرًة  السياق  وعاد 
أنتم  بكفرهم-:  وإيامهنم  بضالهلم  علمهم  -رغم  للمرشكني  ويقولون  الكتاب 

ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿ سبياًل  وأهدى   خري 
ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ
ېېېې﴾  ]البقرة: 74)[ إن الذين خُيْفون ما أنزل اهلل يف ُكتبه من صفة حممد 
مقابل  الدنيا  احلياة  َعَرض  من  قليل  أخذ  عىل  وحيرصون  احلق،  من  ذلك  وغري   �
هذا اإلخفاء، هؤالء ما يأكلون يف مقابلة كتامن احلق إال نار جهنم تتأّجج يف بطوهنم، 
ذنوهبم  َدَنس  من  يطهرهم  وال  عليهم،  وسخطه  لغضبه  القيامة  يوم  اهلل  يكلمهم  وال 

وكفرهم، وهلم عذاب ُموجع.
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ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ﴿ى
باهلُدى  الضاللة  استبدلوا  الصفات  هبذه  املتصفون  أولئك   ](75 ]البقرة:  ۆئۈئ﴾ 
وعذاب اهلل بمغفرته، فام أشد جراءهتم عىل النار بعملهم أعامل أهل النار!! فيعجب 
عىل  صربهم  ومن  جراءهتم،  من  الناس-  -أهيا  فاعجبوا  ذلك،  عىل  إقدامهم  من  اهلل 

النار ومكثهم فيها، وهذا عىل وجه االستهانة هبم، واالستخفاف بأمرهم. 

 ﴾ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ۈئ
رسله  عىل  كتبه  ل  نزَّ تعاىل  اهلل  أن  بسبب  استحقوه  الذي  العذاب  ذلك   ](76 ]البقرة: 

ببعضه،  وكفروا  ببعضه  فآمنوا  فيها،  واختلفوا  هبا،  فكفروا  املبني،  احلق  عىل  مشتملة 
لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب.)))

النَّجم التاسع عرش: الرِبّ والترشيع لألمة اجلديدة
ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ
ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ
ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ
ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ
 ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے
ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے
ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ
ٻ ٻ ٱ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ

ٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ﴾ ]البقرة: 77) - 82)[

ثم ينتقل السياق إىل تعميٍم هييء للتخصيص اآليت يف الترشيعات مبّينًا أنَّ الرشيعة 
الرش،  أهل  من  ال  الرب  أهل  من  إنسانًا  وجلعله  اإلنسان،  يف  التزكية  لتحقيق  مطلوبة 
كتموا  الذين  ألولئك  ليبنّي   � بمحمٍد  آمنوا  الذين  صفات  الصدد  هذا  يف  ويذكر 
انحرافهم  75[ مدى  ]آل عمران:  ﴿ۇۇۆۆۈ﴾  وقالوا:  عليهم  اهلل  أنزل  ما 

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص26.
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 � لرسوله  -تعاىل-  اهلل  حّدد  عندما  السفهاء  وهم  قالوه  بام  وُيذّكر   وضالهلم، 
القبلة الدائمة التي ينبغي أن تستقبلها البرشّية إىل يوم الدين وعّدوا ذلك ليس من الرب، 
ٱٻٻٻٻپپپپ﴾  ]البقرة: 77)[ كام  ورّد اهلل عليهم بقوله:  ﴿

ڀ ڀ ڀ ﴿ كتاب  أهل  م  أهنَّ يزعمون  ممن  والشكليُّون  احلرفيُّون  ذلك  إىل   يدعوكم 
احلقيقّي  الرب  ولكّن   ](77 ]البقرة:   ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
يتمّثل يف هذه الصفوة من أصحاب حممد �. والقائمون بكل هذه األعامل هم الربرة 
ملستحقيه  املال  حق  وآتوا  بنقص  يشوبوه  ومل  بضالل،  يلبسوه  مل  فإيامهنم  احلقيقيُّون، 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ ﴿ األصناف،  هذه   من 
ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ
ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ
 ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ

ڌڎڎڈ﴾ ]البقرة: 77)[ الصادقون يف إسالمهم وإيامهنم وهم املتقون. 

وبعد هذا التعميم واإلشارة إىل عناوين الرب واخلري الشاملة املؤّدية للتقوى تبدأ 
﴿ڈ شأنه-:  -جل  فيقول  الكريمة،  السورة  هذه  يف  القرآنية  الترشيعات   تفاصيل 
ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ
 ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے
فمناسبة  وباحلياة،  باألنفس  يتعّلق  أمٌر  والقصاص   ](78 ]البقرة:  ےۓۓڭ﴾ 
السابقة -رشيعة  القصاص كان يف الرشيعة  أنَّ  به واضحٌة ظاهرة ال خَتفى، كام  البدء 
أهل الكتاب- هو احلكُم الوحيُد الذي ال جيوز جتاوزه إىل ما عداه مهام كانت الظروف، 
 ذلك ألنَّ رشيعة بني إرسائيل ُبنيت عىل أنَّ ﴿پڀڀڀڀٺٺٺٺ
 .]32 ]املائدة:  ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ﴾ 
فالنفس هنا ال تقابلها نفٌس واحدة وإّنام هي قتٌل ملعنى احلياة، فساغ أن ُتعّد وكأهنا قتٌل 
لذلك  استبداله،  جواز  وعدم  القصاص  لرضورة  الذهن  هُييّيء  وذلك  مجيعًا.  للنّاس 
 ُكتب عليهم فيها ﴿ۓڭڭڭڭۇۇۆۆ

ۈۈٴۇۋۋ﴾ ]املائدة: 45[. 
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أّما يف رشيعة التخفيف والرحة فاهلل  يبدأ بالقصاص بوصفه العقوبة 
ڈ  املغلظة املشّددة ويبنّي مراده فيه، فالقصاص يعني املامثلة أي تتبُّع الدم بالَقَود))) ﴿
يكون  التتّبع  هذا  أّن  لنا  ويبنّي   ](78 ]البقرة:  ژژڑڑکککک﴾ 
بطريقة االقتصاص من احلر -إذا قتل مثله- بقتله، وكذلك بالنسبة للرقيق، واألنثى 
يمكن  أّننا  ُيبنّي  ثّم   ](78 ]البقرة:  گگگگڳڳڳ﴾  ﴿ لألنثى.  بالنسبة 
لك  جعلُت  قد  الدم:  لويّل  يقول  -تعاىل-  فاهلل  الدم،  ويّل  بعفو  هذا  نتجاوز  أن 

ڳڱڱڱڱں ﴿ الدية  تأخذ  وأن  تعفو  أن  ولك  تقتص  أن  فلك   سلطانًا؛ 
يرى  فقد   ،](78 ]البقرة:   ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
أولياء الدم أّن القتيل قد ترك ُأرسة هي يف حاجة إىل الرعاية املالية حيث يكرب الصغري 
الدية،  يطلبوا  أن  هلم  فإنَّ  ثّم  ومن  األرُسة،  واحتياجات  احتياجاهتام  وتزداد  والصغرية 
وقد قّدرها رسول اهلل � يف عرصه بامئة من اإلبل بمواصفات ُمعّينة، واملائة من اإلبل 
بتلك املواصفات كانت جتعل األرسة التي متلكها يف ِعداد َمن نسّميهم الطبقة املتوسطة 
أو املكتفني يف الوقت احلارض، ولكّن الفقهاء تصوروا أّن تلك املائة من اإلبل التي ورد 
ك هبا حرفيًا وأن ُتؤَخذ عىل ظاهرها كام هي، ودون  النص هبا دية للقتيل ينبغي أن يتمسَّ
اعتباٍر للمعاين واملقاصد، ولذلك كانت قيمة الدية ترتفع وتنخفض بأقيام اإلبل، وهو 
أمٌر قد ال حيقق العدل والنَصفة، بل الذي حيققه أن تكتفي هذه األرسة بكامل أعضائها 
-كام لو كان القتيل حّيًا بينهم يرعاهم- إىل أن يستغني كل عضو من أبناء األرسة عن 

ية ومقاديرها.  َدْخل األرسة، ويف هذه احلالة تتحقق العدالة الواضحة يف الدِّ

أما تقدير الناس للدية -كام يف قانون العشائر القديم امللغي يف العراق- بخمسٍة 
ألف  وعرشين  مائة  يوازي  بام  اخلليج  ودول  ة  السعوديَّ يف  وتقديرها  دينارًا،  وسبعني 
ريال سعودي، فتقديرات جُمحفة وغري سليمة، فرسول اهلل � فيام ُروي عن َنافٍِع َعْن 
نَيَّ َأَحٌد اْلَعرْصَ إال يف َبنِي  ابن ُعَمَر  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم اأْلَْحَزاِب: )اَل ُيَصلِّ
َنْأتَِيَها، وقال  ُنَصيلِّ حتى  اَل  َبْعُضُهْم:  الطَِّريِق، فقال  اْلَعرْصَ يف  َبْعُضُهْم  َفَأْدَرَك  ُقَرْيَظَة، 
، مل ُيِرْد ِمنَّا ذلك، َفُذِكَر ذلك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فلم ُيَعنِّْف َواِحدًا منهم()2).  َبْعُضُهْم: َبْل ُنَصيلِّ

)))  الَقَوُد: ِقصاٌص وقتُل القاتل بدل القتيل.
َرِجِه إىل  ْحَزاِب َوخمَْ )2)  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب املغازي، َباب َمْرِجِع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من األَْ

اُهْم، حديث رقم )4119(، ص782. تِِه إِيَّ َبنِي ُقَرْيَظَة َوحُمَارَصَ
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قريظة  بني  إىل  الوصول  بعد  إال  العرص  فلم يصّلوا  لذاته  بذلك  أمر  أنَّه  فظّن بعضهم 
االستعجال  وهو  أال   � اهلل  رسول  قصد  بعضهم  وفهم  العشاء،  وقت  ذلك  وكان 
والسعة لتحقيق املباغتة قبل أن تصل األخبار لبني قريظة، ولذلك صّلوا يف الطريق 
أمر  وتنفيذ  وقتها  يف  الصالة  أجَر  فكسبوا  اآلخرين  إخواهنم  مع  ووصلوا  ُمسعني 
رات ينبغي أن ُينظر إىل مقاصدها، خصوصًا  رسول اهلل بالسعة. كذلك الّدية واملقدَّ
حَتكم  التي  املائة  ثمن  أضعاف  بأضعاف  أثامهنا  ر  ُتقدَّ اإلبل  بعض  نجد  اليوم  وأننا 
املحاكم هبا يف هذه األيام، وحني نالحظ املقصد نجد أنَّ علينا وعىل املحاكم أن نقوم 
أكثر، وكان  أو  أقل  أو  القتيل عرشًة من األبناء  فإذا ترك  بدراسات وافية لكل حالة، 
سّن القتيل معينًا أيضًا، فيمكن معرفة ما حتتاجه هذه األرسة حتى تستغني عن املعيل، 
من خالل معرفة دخله وموارده، وبعد ذلك يمكن اخلروج بتقديٍر عادل ال جيعل أرسة 
القتيل بعد ذلك عالًة عىل أحد وال ُيضّيع املجتمع أبناء هذه األرسة، ويف الوقت نفسه 
سيكون ذلك مغريًا ألولياء الدم بالتناُزل عن القصاص إىل قبول الدية املجزية النافعة 

واملفيدة ألرسة القتيل اخلاصة. 

هو  كان  الذي  القصاص-  نقلت  أن  الرشيعة  هذه  به  جاءت  الذي  فالتخفيف 
اجلزاء الوحيد للقاتل إىل مستوى العقوبة املغلَّظة إذا أرّص ويل الدم عىل القصاص- إىل 
إمكانية أن نتجاوز هذا بعفو ويّل الدم، فاهلل -تعاىل- يقول لويل الدم: قد جعلت لك 
سلطانًا فلك أن تقتص ولك أن تعفو ولك أن تأخذ الدية، فإن أنت عفوت فستجد 
-تبارك  اهلل  عند  ذلك  القتيل  وأرسة  الدم  ويلُّ  حيتسب  احلالة  هذه  ويف  عندي،  ذلك 

وتعاىل- ويتجاوزون حالة القصاص. 

االجتاهات  تكريس  ليست  الدية  دفع  القبيلة يف  أو  العاقلة  واحلكمة من إرشاك 
يضمن  االستثنائيَّة  احلاالت  يف  التضامن  من  نوع  إجياد  ولكنها  ة،  والعشائريَّ القبائليَّة 
إيصال احلقوق إىل أهلها، فإّنه إذا رُضبت الدية عىل القاتل وحده وكان عاجزًا، فذلك 
بعض  يف  العاقلة  أو  العشرية  ُأدرجت  ولذلك  القتيل،  أرسة  مصلحة  يفّوت  سوف 

احلاالت لضامن حق القتيل. 

ُتبنّي   ](79 ]البقرة:   ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿
ويعّظم من  الناس،  أرواح  املحافظة عىل  الذي يضمن  هو  القصاص  أنَّ ترشيع  اآلية 
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كانوا  لعبارٍة  مقابلٌة  اآلية  وهذه  عليها.  واملحافظة  احرتامها  إىل  ويؤدي  احلياة،  شأن 
يتداولوهنا يف اجلاهليَّة ال َترقى إىل أي مستوى من مستويات إعجاز اآلية التي معنا، 
أّما اهلل -تبارك وتعاىل- فقد جعل يف  فقد كان العرب يقولون: القتل أنفى للقتل،))) 

)))  قال الرافعي يف كتابه "وحي القلم": "هذه الكلمة مولدة ُوضعت بعد نزول القرآن الكريم، وأخذت من 
اآلية، والتوليد بنيِّ فيها، وأثر الصنعة ظاهر عليها؛ ولقد جاء أبو متام بأبدع وأبلغ من هذه الكلمة يف قوله: 

وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم        إن الدم املغرب حيرسه الدم
تعاىل:  اهلل  "يقول  قال:  ثم  تلك،  ال  البالغة  هي  وهذه  الصناعة،  هي  هذه  الدم"  حيرسه  "الدم 

﴾ ]البقرة: 179[.  ۇ ڭ ڭ ﴿ڭ
﴾ ]البقرة: 179[، وهذا قيٌد جيعل هذه اآلية خاصة باإلنسانية املؤمنة التي تطلب  1- بدأ اآلية بقوله: ﴿ڭ
كامهلا يف اإليامن، وتلتمس يف كامهلا نظام النفس، وتقرر نظام النفس بنظام احلياة؛ فإذا مل يكن هذا متحققًا 
يف الناس فال حياة يف القصاص، بل تصلح حينئذ كلمة اهلمجية: القتل أنفى للقتل، أي اقتلوا أعداءكم 
وال تدعوا منهم أحدًا، فهذا هو الذي يبقيكم أحياء وينفي عنكم القتل؛ فاآلية الكريمة بداللة كلمتها 

األوىل موجهة إىل اإلنسانية العالية، لتوجه هذه اإلنسانية يف بعض معانيها إىل حقيقة من حقائق احلياة.
﴾ ]البقرة: 179[ ومل يقل: )يف القتل(، فقّيده هبذه الصيغة التي تدل عىل أنه جزاء ومؤاخذة،  ڭ ڭ 2- قال:﴿

فال يمكن أن يكون منه املبادأة بالعدوان، وال أن يكون منه ما خيرج عن قدر املجازاة قل أو كثر.
3- تفيد هذه الكلمة "اْلِقَصاِص" بصيغتها "صيغة املفاعلة" ما ُيشعر بوجوب التحقيق ومتكني القاتل من 
املنازعة والدفاع، وأال يكون قصاص إال باستحقاق وعدل؛ ولذا مل يأت بالكلمة من اقتص مع أهنا 

أكثر استعامالً؛ ألن االقتصاص رشيعة الفرد، والقصاص رشيعة املجتمع. 
فعلت  قتاًل كام  ُيسّمه  فلم  القاتل،  قتل  اهلل -تعاىل- سّمى هبا  أن  "اْلِقَصاِص" هذه  لفظة  إعجاز  4- من 
الكلمة العربية؛ ألن أحد القتلني هو جريمة واعتداء، فنّزه -سبحانه- العدل الرشعي حتى عن شبهه 

بلفظ اجلريمة؛ وهذا منتهى السمو األديب يف التعبري. 
5- ومن إعجاز هذه اللفظة أهنا باختيارها دون كلمة القتل تشري إىل أنه سيأيت يف عصور اإلنسانية العاملة املتحرضة 
عرص ال يرى فيه قتل القاتل بجنايته إال رّشًا من قتل املقتول؛ ألن املقتول هيلك بأسباب كثرية خمتلفة، عىل 
حني أنَّ أخذ القاتل لقتله ليس فيه إال نية قتله؛ فعرّبت اآلية باللغة التي تالئم هذا العرص القانوين الفلسفي، 

وجاءت بالكلمة التي لن جتد يف هذه اللغة ما جُيزئ عنها يف االتساع لكل ما يراد هبا من فلسفة العقوبة.
6- ومن إعجاز اللفظة أهنا كذلك حتمل كل رضوب القصاص من القتل فام دونه، وعجيب أن تكون هبذا 
اإلطالق مع تقييدها بالقيود التي مرت بك؛ فهي بذلك لغة رشيعة إهلية عىل احلقيقة، يف حني أنَّ كلمة 
القتل يف املثل العريب تنطق يف رصاحة أهنا لغة الغريزة البرشية بأقبح معانيها؛ وبذلك كان تكرارها يف 
املثل كتكرار الغلطة؛ فاآلية بلفظة القصاص تضعك أمام األلوهية بعدهلا وكامهلا، واملثل بلفظة القتل 

يضعك أمام البرشية بنقصها وظلمها. =
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ترشيعه هذا ومنه القصاص حياًة ألويل األلباب، لعلهم يّتقون ويتحفظون ويتجنبون 
املسارعة يف إراقة الدماء. 

األوىل  وحشيتها  من  ختلصت  هي  إذا  حملها  اإلنسانية  يدع  تعبري  بالقصاص  التعبري  أن  تنس  وال   -7  =
وجاهليتها القديمة، فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغريمها؛ أما املثل فليس فيه إال حالة واحدة 

بعينها كأنه وحش ليس من طبعه إال أن يفرتس. 
8- جاءت لفظة القصاص معّرفة بأداة التعريف، لتدل عىل أنه مقيد بقيوده الكثرية؛ إذ هو يف احلقيقة قوة 

من قوى التدمري اإلنسانية فال تصلح اإلنسانية بغري تقييدها. 
يكون يف  فقد  باصطالح معني؛  مقيدة  بعينها  ليست  أن ههنا  لتدل عىل  منونة،  "حياة"  9- جاءت كلمة 
القصاص حياة اجتامعية، وقد يكون فيه حياة سياسية، وقد تكون احلياة أدبية، وقد تعظم يف بعض 

األحوال عن أن تكون حياة. 
10- إن لفظ "حياة" هو يف حقيقته الفلسفية أعم من التعبري "بنفي القتل"؛ ألن نفي القتل إنام هو حياة 
املعنى  هذا  غري  فيه  وليس  السامية،  املعاين  من  شيئًا  حيتمل  فال  اجلسم،  يف  الروح  ترك  أي  واحدة، 
القتل" تعبري غليظ عامي يدل عىل جهل  "بنفي  العربية عن احلياة  الكلمة  الساذج؛ وتعبري  الطبيعي 

مطبق ال حمل فيه لعلم وال تفكري، كالذي يقول لك: إن احلرارة هي نفي الربودة. 
11- جعل نتيجة القتل حياة تعبري من أعجب ما يف الشعر يسمو إىل الغاية من اخليال، ولكن أعجب ما 
فيه أنه ليس خياالً، بل يتحول إىل تعبري علمي يسمو إىل الغاية من الدقة، كأنه يقول بلسان العلم:  يف 

نوع من سلب احلياة نوع من إجياب احلياة. 
12- فإذا تأملت ما تقدم وأنعمت فيه حتققت أن اآلية الكريمة ال يتم إعجازها إال بام متت به من قوله: 
ۆ﴾ ]البقرة: 179[ فهذا نداء عجيب يسجد له من يفهمه؛ إذ هو موجه للعرب يف ظاهره  ۇ ﴿
من فالسفة  طائفة  الربهان عىل  ولكنه يف حقيقته موجه إلقامة  اللب،  معاين  من  بلغوا  ما  قدر  عىل 
وراثة  أو  العصبي،  الرتكيب  يف  شذوذًا  املجرم  إجرام  يرون  الذين  هؤالء  هم  واالجتامع،  القانون 
حمتومة، أو حالة نفسية قاهرة، إىل ما جيري هذا املجرى؛ فمن ثم يرون أن ال عقاب عىل جريمة؛ ألن 
املجرم عندهم مريض له حكم املرىض؛ وهذه فلسفة حتملها األدمغة والكتب، وهي حتول القلب إىل 
مصلحة الفرد وترصفه عن مصلحة املجتمع، فنّبههم اهلل إىل ألباهبم دون عقوهلم، كأنه يقرر هلم أن 
حقيقة العلم ليست بالعقل والرأي، بل هي قبل ذلك باللّب والبصرية، وفلسفة اللّب هذه هي آخر 

ما انتهت إليه فلسفة الدنيا. 
179[، وهي كلمة من لغة كل زمن، ومعناها  ]البقرة:  13- وانتهت اآلية بقوله تعاىل: ﴿ۆۈ﴾ 
يف زمننا نحن:  يا أويل األلباب، إنه برهان احلياة يف حكمة القصاص نسوقه لكم، لعلكم تتقون عىل 

احلياة االجتامعية عاقبة خالفه فاجعلوا وجهتكم إىل وقاية املجتمع ال إىل وقاية الفرد. 
وبعد فإذا كان يف اآلية الكريمة -عىل ما رأيت- ثالثة عرش وجهًا من وجوه البيان املعجز، فمعنى ذلك 

من ناحية أخرى أهنا أسقطت الكلمة العربية ثالث عرشة مرة، انظر:
- الرافعي، مصطفى صادق. وحي القلم، بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، 2000م، ج3، ص364. 
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قتيٍل  أمام  ونحن  الطبيعي  فمن  القصاص  ترشيع  من  اآليات  انتهت  وقد  أما 
ذلك  ناسب  منه،  القصاص  الدم  أولياء  اختار  إذا  ُيقَتل  قد  وآخر  حياته،  انتهت  قد 
إيراد ترشيع الوصّية، ))) ألّن الوصّية يف األصل عبارة عن ما قد ُيوِص به َمن حرضته 

ٴۇۋۋ ﴿ شأنه-:  -جل  قال  فيها،  أو  االحتضار  من  قريبًا  كان  أو   الوفاة 
ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ
ەئوئ﴾ ]البقرة: 80)[ وُكتب: لفٌظ يقتيض الوجوب، وجرت عادة القرآن الكريم 
باستعامله عندما يريد بيان وجوب ما يأيت بعده، كام ورد يف فرضية الصيام، وفرضية 
القتال، وأحكام القصاص، وال يشء من ذلك ُنفي عنه الوجوب أو ُنسخ أو اسُتثني. 

رت بـُكتَِب التي حتمل معنى التأكيد عىل اإلجياب والفرضّية،  وآية الوصّية ُصدِّ
والقطعيَّة،  القوة  يف  هلا  مكافٍئ  ُمواٍز  دليٍل  دون  ظاهرها  عن  َيرْصفها  أن  ألحٍد  فليس 
وسائر األوجه التي اشتملت هذه اآلية عليها؛ ولذلك فإّن القول بنسخها بآية املواريث 
فيه نظر، ألّن املواريث قّررت أنصبة حمّددة ال زيادة فيها وال نقص، وأما الوصّية فهي 
واجبٌة عىل اإلنسان إذا خاف حيفًا أو َجورًا قد يلحق ببعض َمن هلم احلقوق. واألبوان 
م السن هبام- قد جيور بعض األبناء عليهام، وقد يستولون عىل ما  -بحكم كربمها وتقدُّ

هلام أو لدهيام، وذلك واقٌع ومشاَهد وله نظائره عرب العصور. 

حياًة  هلام  يكفل  قد ال  مرياثه  من  والديه  نصيب  بأّن  املوص  فإذا شعر  هنا  ومن 
طيبة هانئة فعليه -واحلالة هذه- أن جَيرُب هذا النصيب بوصّيٍة يوِص هبا هلام، فلو ُفِرض 
ُيوِص  أن  فله  املنزل  أّن ورثته قد خيرجوهنام من  لديه وخيشى  وجود والدين يسكنان 
فذلك  بديل،  منزل  برشاء  أو  هلام،  املنزل  بتمليك  يوص  أو  مثاًل،  املنزل  يف  بإبقائهام 
من الرب الواجب عليه، كام أنَّ الوالدين اللذين قد حُيرمان من املرياث نتيجة اختالف 
الدين أو أية أسباب أخرى فإّن الوصية يمكن أن تؤدي هذا الدور يف حياهتام ويف إبراء 
ذمة املوص، ولذلك فاآلية حمكمة وال يعارضها حديث: )اَل َوِصيََّة لَِواِرٍث(؛ إذ من 

)))  الوصية يف اصطالح الفقهاء: هي: متليك مضاف إىل ما بعد املوت عن طريق التربع، سواء كان ذلك يف 
األعيان أو يف املنافع، وسميت وصية؛ ألن امليت يصل هبا ما كان يف حياته بعد مماته. 
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املمكن حله عىل ال وصية لوارٍث ُمكتٍف نصيبه يزيد عن حاجته ويفضل. وعىل هذا 
القول  إىل  اللجوء  من  مانع  النّصني  بني  واجلمع  واحلديث،  اآلية  بني  اجلمع  فيمكن 
القول  ُيلجأ إىل  أن  ينبغي  بالنسخ، لكن يف األحوال كلها ال  يقولون  بالنسخ عند من 
بالنسخ آلية ُصّدرت بلفظ ُكتِب القطعّي الداللة عىل الفرضيَّة، ولفظ ُكتِب فيه جانٌب 
ر وُأثبِت بحيث ال يقبل تغيريًا أو نسخًا، هذا مع  إعجازّي ال خيفى، وهو أّن معناه: ُقدِّ
وأنَّ  ناحية،  من  بالُسنَّة  القرآن  نسخ  جواز  عدم  يف  الشافعّي  اإلمام  مذهب  نتبنّى  نا  أنَّ
مذهبنا الذي ندين هلل -تعاىل- به أال نسخ يف القرآن بأّي شكٍل من األشكال، وكل ما 
ادُّعي نسخه إنَّام كان لربوز إشكال يف ذهن املجتهد وهو يقرأ آيات الكتاب الكريم، 
النص وتعطيل بعض  الذهنيَّة بدالً من اهليمنة عىل  وعىل املجتهد أن يعالج إشكاالته 
أنواعه بالنَّسخ، أو التعاُدل، أو التعارض املسِقط للدليلني معًا، فكل ذلك ممّا ال ُيقَبل 

إيراده عىل القرآن واهلل أعلم. 

هنا   ](8( ]البقرة:  ی﴾  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ﴿وئ
يأمر اهلل  من حييطيون باملحترض ويستمعون إليه -حني ُيوص- أن يكونوا 
ُأمناء وشهودًا عدوالً، فلو أنَّ الوصّية مل ُتكتب وُطلب هؤالء احلضور للشهادة فعليهم أن 
يكونوا ُأمناء عىل ما سمعوا يؤدونه كام هو. وهذا النوع من الوصايا -خاصًة الشفويَّة- مظنّة 

ٱٻٻ  اختالف وختاُصم قد يصل إىل القضاء، وقد ُيْدَعى احلضور إىل الشهادة. ﴿
ٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ﴾ ]البقرة: 82)[ وإذا َخيِش 
عن  خيرج  قد  بحيث  ورثته  بني  متذبذبة  املحترض  عواطف  تكون  أن  احلضور  بعض 
دائرة العدل مع بعضهم فال بأس يف أن يتدخلوا برفٍق إلصالح ذات الَبني وتصحيح 
املسار يف الوصيَّة، ولكنّها حني تقع ال بّد من الوفاء هبا وإيصال احلقوق إىل أهلها.))) 

ٱٻ﴾ ]البقرة: 82)[ َعِلَم، وهذا شائع يف كالمهم، يقولون: أخاف  قال اإلمام النسفي يف تفسريها: ﴿  (((
ٻٻ﴾ مياًل عن احلق باخلطأ يف الوصية  أن ُترسل السامء ويريدون الظن الغالب اجلاري جمرى العلم ﴿
پپ﴾ ]البقرة: 82)[ بني املوَص هلم وهم الوالدان واألقربون  پپ﴾ ]البقرة: 82)[ تعمدًا للحيف ﴿ ﴿
فذكر  حق،  إىل  باطل  تبديل  تبديله  ألن  حينئذ،   ](82 ]البقرة:  ڀڀڀ﴾  ﴿ الرشع  طريق  عىل  بإجرائهم 

-تعاىل- من يبدل بالباطل، ثم ذكر من يبدل باحلق، ليعلم أن كل تبديل ال يؤثم، انظر:
- النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج)، ص57).
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النَّجم العرشون: ِحْفظ الدين 

ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ﴿ٿ
ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ
گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ
 گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻ
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ
 ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ
ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې
ٻ ٻ ٻ ٱ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ
ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ  ٻ
ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ
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 ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ

ەئەئوئ﴾ ]البقرة: 83)-89)[

اخلطر  مظنّة  يكون  قد  الذي  واملال  النفس  ِحفظ  السابق  النَّجم  تناول  أن  بعد 
الدين(  )حفظ  إىل  النَّجم  هذا  آيات  انتقلت  الوفاة،  بعد  مستحقيه  غري  إىل  ووصوله 
بسائر مقّوماته وأركانه ودعائمه. فانتقل السياق هنا إىل الصيام ليبنّي فرضيته وأمهيته. 

حول مفهوم الصوم

فإذا كان لكل يشٍء  أركان اإلسالم،  الركن من  بد من كلمة حول هذا  وهنا ال 
صورة وحقيقة، فإن الصورة ال ُتغني عن احلقيقة شيئًا وإن مثَّلت مظهرًا، وبناء عليه 
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جُييدها  كلنا  الصيام  وصورة  وحقيقة،  صورة  له  العبادات-  -كسائر  الصيام  فإن 
صائم  من  فكم  هم،  ما  قليٌل  والقيام  الصيام  حلقيقة  الفاقهني  املتقنني  ولكن  وُيتقنها، 
التعب  إال  قيامه  من  له  ليس  قائم  من  وكم  والعطش،  اجلوع  إال  صيامه  من  له  ليس 
والرب  كلها،  وُشَعبه  اإليامن  الصائم  يستحرض  أن  تعني  الصيام  حقيقة  إن  والنَّصب، 
أهل  خصال  بكل  التحيّل  عىل  ويعمل  كذلك،  واإلحسان  واإلسالم  كلها،  وخصاله 
أهل  ومن  القرآن  أهل  من  ليكون  باإلحسان؛  واملتصفني  اإلسالم،  وَحَلة  اإليامن 
قد  بأّن صيامه  الصائم  يشعر  مل  فإذا  الفردوس،  يرثون  الذين  الوارثني  رمضان، ومن 
زاده إيامنًا، وأثمر يف قلبه اليقني، وجعله يستقرئ خصال اإليامن واإلسالم واإلحسان 
وسائر  وحّسه  الفردّي  ضمريه  يف  تدب  بدأت  قد  احلياة  بأّن  ويشعر  كلها،  هبا  ليقوم 
ُقوى َوْعيه، فتذّكره هبوّيته ووحدة أمته، ورضورة حتّري الصدق يف انتامئه هلا والعمل 
عىل إنقاذها وإهناضها من كبوهتا، وإعادة بناء وحدهتا، فإّنه يف هذه احلالة بحاجة إىل 
مراجعة صيامه وقيامه؛ ليتبنّي له نصيب الصورة منه من نصيب احلقيقة، فإّن الصورة 
ال حتمل إال املظهر اخلارجي، فلو جئنا بصورة أسد ميت وحشوناه ليفًا وتبنًا فإّن هذه 
الصورة ال يمكن أن تقاوم أي َخطر يأتيها، ولو من دجاجة أو قطة أو عصفور يريد 
السقوط عىل ذلك اجللد املحشّو املمثل لصورة األسد، أما احلقيقة فتمّثل ذلك احليوان 

املفرتس، ملك الغابة الذي ال يستطيع أي حيوان آخر منازلته أو النيل منه. 

وموسم  أضعناها،  التي  احلقائق  السرتداد  موسم  هو  الكريم  الشهر  هذا  إّن 
أجد  أن  أمتنى  وكم  املرشدة،  اهلادية  احلقائق  تلك  إىل  اهلامدة  الصور  من  لالنتقال 
ومن  حقائقه،  إىل  اإلسالم  صور  من  االنتقال  نحو  يتجهون  وإخواننا  وبناتنا  أبناءنا 
بالتوحيد  ويتحّلوا  الواحدة،  املسلمة  األمة  بناء  لُيعيدوا  حقيقتها؛  إىل  العبادة  صورة 
هبا  التي  العمرانّية  باالجتاهات  ويتحلوا  الطهور،  والتزكية  الكامل  واإليامن  اخلالص 
ُتبنى وعليها تقوم احلضارات، فهل نجعل من شهر صيامنا مناسبة لالنتقال من تلك 
أنفسنا  لنبني  وأخالقنا؛  وسلوكنا  تفكرينا  ومناهج  وعباداتنا  إيامننا  يف  الباهتة  الصور 

وُأرَسنا وجمتمعاتنا وأمتنا البناء احلقيقي السليم.
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أيام  أزهى  فيه  أمتنا  وشهدت  اإلسالمي  التاريخ  عرب  الصوم  شهر  شهد  ولقد 
وإيامن وجهاٍد  إال شهر صرٍب  األمة  الكريم يف حياة هذه  الشهر  يكن  فلم  انتصاراهتا؛ 
شاكرًا  جماهدًا  ُمرابطًا  صابرًا  رّبانّيًا  إنسانًا  كله  عامه  ليعيش  للمسلم  وإعداٍد  وتربيٍة 
ألَْنُعم اهلل، ذاكرًا تاليًا قانتًا له ، ال تدركه الغفلة، وال ُيدلف إليه االنحراف. 

صدقة الفطر
وقبل مغادرة احلديث عن الصيام أشري إىل موضوع مهم متصل به اتصاالً وثيقًا 
أضيفت  الفطر  فزكاة  العرص،  هذا  يف  إشكاليَّة  إىل  لت  حتوَّ التي  الفطر  زكاة  وهو  أال 
إىل الفطر ألهنا جَتِب بالفطر، وزكاة الفطر ُيراد هبا الصدقة عن البدن والنفس، ويراد 
العبد، وإغناء فقراء املسلمني عن احلاجة للطعام يف يوم عيد  هبا جرب اخللل يف صيام 
َفَرَض رسول  قال:    عباس  ابن  فعن  أفراحهم،  املسلمني  ليشاركوا  املسلمني 
اَها  َأدَّ من  لِْلَمَساِكنِي  َوُطْعَمًة  َفِث،  َوالرَّ ْغِو  اللَّ من  اِئِم  لِلصَّ ُطْهَرًة  اْلِفْطِر  َزَكاَة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ 
َدَقاِت.")))  اَلِة َفِهَي َصَدَقٌة من الصَّ اَها َبْعَد الصَّ اَلِة َفِهَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن َأدَّ قبل الصَّ

وُروي: "أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم.)2)

املسلمني  بني  للتسوية  وسيلًة  الفطر  زكاة  تكون  أن  ينبغي  كان  فقد  ولذلك 
ومقاصده  أهدافه  وحتقيق  به  االحتفال  عىل  قادرين  مجيعًا  وجعلهم  بعيدهم  بالفرحة 

التي رُشع من أجلها. 

وقد كانت للعرب وغري العرب أعياد كثرية فيام مىض، حيتفلون هبا ليتحّللوا من 
الِعنان لرتتع كام يرتع احليوان،  القيميَّة واألخالقيَّة، ويطلقون لشهواهتم  القيود  سائر 
عيد  مها:  مباركني)3)  يومني  أو  عيدين  األعياد  تلك  بكل  وأبدهلم  كله  ذلك  اهلل  فمنع 

َكاِة، َباب َزَكاِة اْلِفْطِر، ج3، حديث رقم )609)(، ص53. )))  السجستاين، سنن أيب داود، مرجع سابق، ِكَتاب الزَّ
الشاويش،  زهري  إرشاف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء  الدين.  نارص  حممد  األلباين،    (2(
بريوت: املكتب اإلسالمي، ط2، )1405ه/1985م(، ج3، حديث رقم843، ص332. رواه سعيد 

بن منصور وضّعفه األلباين.
ْم َيْوَماِن َيْلَعُبوَن فِيِهاَم، فقال: ما َهَذاِن اْلَيْوَماِن؟ قالوا: كنا  )3)  عن َأَنٍس قال: "َقِدَم رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص امْلَِدينََة َوهلَُ
َوَيْوَم  اأْلَْضَحى  يوم  ِمنُْهاَم،  َخرْيًا  هِبِاَم  َأْبَدَلُكْم  قد  اهللَ  "إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  اجْلَاِهِليَِّة،  يف  فِيِهاَم  َنْلَعُب 

اْلِفْطِر." انظر: =
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  اهلل  وتكبري  الصيام،  أيام  ِعّدة  الِعّدة،  بإكامل  احتفال  هو  الذي  الفطر، 
وبني  واجلريان  األرُس  أبناء  بني  الروابط  وتوثيق  ذلك،  من  إليه  هدانا  ما  عىل  وذكره 
بتامم  فيه  حُيتفل  يوٌم  وهو  األضحى،  عيد  هو  والثاين  يساكنوهنم.  وَمن  كافة  املؤمنني 

د أحواهلم وما إىل ذلك.  احلج، ويتم فيه تقديم األضاحي وإشباع الفقراء وتفقُّ

فجاء الفقهاء واختلفوا يف كيفيَّة دفع صدقة الفطر أُتدَفع ماالً أم ُتدَفع َعينًا وفقًا 
ملا كان ُيدَفع يف عهده �.)))

عمر:  ابن  عن  نافع  عن  روي  فيام   � قوله  يف  ة  النبويَّ احلكمة  إىل  رجعنا  ولو 
بالسؤال؛  االنشغال  عن  فقراءكم  أغنوا  أي  اليوم)2)  هذا  يف  الطلب  عن  أغنوهم 
م منكم، ملا كان هناك داٍع هلذا االختالف، عىل أّن أئمة ِكبارًا  ليشعروا بإنسانّيتهم وبأهنَّ
مثل اإلمام أيب حنيفة وغريه وكثريًا من ُقّراء الصحابة قد أجازوا دفع ما يعادل القيمة 
الترشيع  ملقاصد  لفهمهم  -تبعًا  العلامء  وأجاز  الزكاة،  ملستحقي هذه  املال  من  العينيَّة 
وملا ورد من آثار وُسنن يف جيل التلّقي- أن ُتدَفع يف اليوم األول من رمضان أو يف آخر 

يوم قبيل الصالة، ولكلٍّ حكمته وفوائده. 

َمن  جاءهم  إذ  الزكاة؛  هذه  حول  املسلمني  بني  نزاعًا  أمريكا  يف  شهدُت  ولقد 
به، ألهّنم عىل  إليه من األئمة قوٌل ال جيوز األخذ  بأنَّ قول أيب حنيفة وَمن  يقول هلم 
خالف الُسنَّة، وجاءنا أحد املتطوعني بصاٍع مكّس هّشمته السنون، وقد ُلّف بأسالك 
الزبيب  التمر أو  من حديد ليتامسك ووضعه بني أيدينا لنقيس به احِلنطة أو األرز أو 
ونعطيه للنَّاس يف بلد الـ fast food فكان الفقراء يأخذون صدقة الفطر العينّية لُيلقوا 

هبا يف أول قناة أو حديقة من احلدائق طعامًا للعصافري وال ينتفعون بيشٍء منها!!!

رقم  حديث  ج2،  اْلِعيَدْيِن،  َصاَلِة  َباب  الصالة،  كتاب  مرجع سابق،  داود،  أيب  سنن  السجستاين،   -  =
)34))(، ص345. 

ٍر أو َصاعًا من َشِعرٍي، عىل  )))  عن ابن ُعَمَر ، قال: "َفَرَض رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َزَكاَة اْلِفْطِر، َصاعًا من متَْ
إىل  الناس  ُخُروِج  قبل  ُتَؤدَّى  َأْن  هبا  َوَأَمَر  امْلُْسِلِمنَي،  من  َواْلَكبرِِي  ِغرِي  َوالصَّ َواأْلُْنَثى  َكِر  َوالذَّ َواحْلُرِّ  اْلَعْبِد 

اَلِة ." انظر:  الصَّ
رقم  حديث  اْلِفْطِر،  َصَدَقِة  َفْرِض  َباب  الزكاة،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   -

)1503(، ص293.
)2)  سبق خترجيه ]سورة البقرة: النجم العرشون، صدقة الفطر[.
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الفتوى وأهل  أن يضع هلا رجال  ينبغي  هذه اخلالفات يف هذه األمور ونحوها 
ا صارت من مصادر اإلساءة  الفقه وعلامء االجتامع يف العامل اإلسالمّي حدًا وهناية، ألهنَّ

لديننا ولسمعتنا. 

 ومن الالفت للنظر ورود آية الدعاء بني آيات الصيام فقال -جل شأنه-: ﴿ى
ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ
دعاٌء  قيامه  يف  والقائم  صيامه  يف  الصائم  فدعاء   ](86 ]البقرة:  ىئىئی﴾ 
اهلل  رسول  بّينها  التي  وآدابه  رشوطه  استوىف  إذا  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  إىل  مرفوٌع 
ت الصائم منه شيئًا ال يف الليل وال  O، والدعاء مطلوب ال ينبغي أن ُيَفوِّ

يف النهار. 

 ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ﴾  ]البقرة:  87)[
وأنتم سرت  لكم،  وحفظ  نسائكم، هنَّ سرت  مِجاَع  ليايل شهر رمضان  لكم يف  اهلل  أباح 
مه  ما حرَّ بمخالفة  ]البقرة: 87)[  وحفظ هلن. ﴿ٺٺٿٿٿٿ﴾ 
اهلل عليكم من جمامعة النساء بعد العشاء يف ليايل الصيام، وكان ذلك يف أول اإلسالم،  
ع لكم يف األمر، ﴿ڤڤ﴾ ]البقرة:  ﴿ٹٹٹٹڤ﴾ ]البقرة: 87)[ ووسَّ
اهلل  ره  قدَّ ما  واطلبوا   ](87 ]البقرة:  فاآلن جامعوهن، ﴿ڤڦڦڦڦڄ﴾   ](87

 ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿ڄ األوالد،  من  لكم 
 ]البقرة: 87)[. حتى يتَبنيَّ ضياء الصباح من سواد الليل، بظهور الفجر الصادق، ﴿ڇڇ

ڍڍڌڌ﴾ ]البقرة: 87)[ باإلمساك عن املفطرات إىل دخول الليل بغروب الشمس، 
﴿ڎڎڈڈژژڑ﴾ ]البقرة: 87)[ وال جتامعوا نساءكم أو تتعاطوا 
ما ُيفيض إىل مجاعهن إذا كنتم معتكفني يف املساجد؛ ألن هذا يفسد االعتكاف، وهو 
ب إىل اهلل تعاىل. ﴿ڑککککگ﴾  اإلقامة يف املسجد مدة معلومة بنيَّة التقرُّ
احلالل  بني  الفاصلة  حدوده  هي  لكم  اهلل  رشعها  التي  األحكام  تلك   ](87 ]البقرة: 

 واحلرام، فال تقربوها حتى ال تقعوا يف احلرام. بمثل هذا البيان الواضح ﴿  گگ
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﴿ڱڱ وخيَشْوه.)))  يتَّقوه  كي   ](87 ]البقرة:   گڳڳڳڳڱ﴾ 
ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ

]البقرة: 88)[ هذه اآلية الكريمة اشتملت عىل كليَّات قرآنيَّة، الكلّية  ھھھ﴾ 
األوىل: منع وحظر وحتريم أخذ أي مال من أي أحد دون وجه حق. الثانية: أنَّ احلكام 
لن  أنَّه  يعني  فذلك  القايض  أو  احلاكم  انحرف  إذا  وأنَّه  بالعدل  حيكموا  أن  عليهم 
يكون وحده املسؤول عن االنحراف، بل يشاركه اجلُرم والذنب أولئك الذين أغروه 
أخرى،  بأية وسيلة  أو  اإلنكار  بالسكوت وعدم  أو  باملامرسة  عليه، سواٌء  وأعانوه  به 
د الشارع يف مواضع عديدة من القرآن الكريم أوجه الوصول إىل املال باحلق  وقد حدَّ
ين واألجرة لقاء عمٍل واإلرث وما إليها، فكلُّ ما بنيَّ الشارع احلكيم  كالتجارة والدَّ
اآلية  يف  عنه  املنهّي  حتت  يندرج  ال  فهو  وتبادهلا  األموال  لتداول  مرشوعة  وسيلٌة  أنَّه 
الكريمة، بل هو وصوٌل للامل بطريق احلق، وترتتب عليه كل احلقوق، ولـَمن نال هذا 

املال أن ينتفع به بكل أوجه االنتفاع. 

عام  واضح  رصيٌح  األوىل هنٌي  الكلامت  ففي  منها،  كلمة  معجزة يف كل  واآلية 
مآل  ألنَّ  األكل  عن  النهي  وذكر  رشعّي،  حقٍّ  دون  الناس  أموال  أكل  عن  شامل 
أكله ولبسه وسكنه،  املستويل عليها هبا يف مصاحله، وأمهها  ف  يترصَّ أن  األموال  هذه 
بيان  املقصود  كان  ولـمـّا  األهم،  املقصود  ألنَّه  إليه  النهي  وتوجيه  األكل  واستعامل 
شى َذكر احلكام بصيغة اجلمع، وكأّنه أراد بذلك القضاة وَمن هم يف مراتبهم،  ُحكم الرِّ
فإهّنا حتمل  أما استعامل كلمة احلكام  العليا الستخدم أويل األمر،  القيادات  أراد  ولو 
القضائية  فالسلطة  السلطات،  من  وغريها  القضائية  السلطة  بني  الفصل  إىل  إشارًة 
يتوالها قضاة أو حكام هم الذين يقضون بني الناس وحيكمون يف خصوماهتم، سواٌء 
يتنازع  إليها، لكنّه لـمـّا كان من أهم ما  أكانت يف أموال أم حقوق أم جنايات أم ما 
إىل حيازهتا،  للوصول  الّرشى  إىل  الناس  فيها  ُيسارع  التي  وهي  األموال  عليه  الناس 

فقد ذكر املال واملعامالت املالية. 

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص29.
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ألولئك  تنبيٌه   ](88 ]البقرة:  ﴿ڻڻڻڻ﴾  شأنه-:  -جل  قوله  ويف 
م بذلك يضعون أنفسهم يف املوضع اهلابط،  احلكام والقضاة الذين يقبلون الّرشى أهنَّ
فكأهنم نزلوا إىل قاع بئر، وصارت يد الرايش هي العليا فوق رؤوسهم، وكأنَّ الرايش 
فاآلية  يستحقه.  ال  يشٍء  إىل  بذلك  ليتوّصل  اهلابط  املوضع  يف  وهم  بَدلوه  إليهم  أدىل 
شوة عىل مجيع األطراف املشاركني فيها إذا كان القصد هبا االستيالء  نٌص يف حتريم الرِّ
قد  الناس  أنَّ  يعلم  اهلل  وألن  مجاعات،  أم  أفراد  مال  أكان  سواٌء  حرام،  مال  عىل 
ى كل ما يتأّتى  يستمرئون هذا النوع من التعاُمل، وقد ُيقبلون عليه بدوافع شّتى؛ سمَّ
َبْعَضُكْم  َوَلَعلَّ  خَتَْتِصُموَن إيل  "إِنَُّكْم  عن ذلك من مال أو منفعة باطل، ويف احلديث: 
ِقْطَعًة من  َأْقَطُع له  َفإِنَّام  بَِقْولِِه  َأِخيِه شيئا  َقَضْيُت له بَِحقِّ  َفَمْن  َبْعٍض  تِِه من  َأحْلَُن بُِحجَّ

النَّاِر فال َيْأُخْذَها."))) 

وهذا الذي يسميه الناس اليوم هبدية أو مكافأة أو بدل أتعاب ال يغريُّ من هذه 
احلقيقة شيئًا، فهو أكٌل ألموال الناس بالباطل، سحٌت ال ينبت منه حلٌم، وال ينشذ منه 

عظم، إال والنار أوىل به، واحلقائق ال ُيغرّي منها تغيري أسامئها.)2) 

َهاَداِت، َباب من َأَقاَم اْلَبيِّنََة َبْعَد اْلَيِمنِي، حديث رقم  )))  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ِكَتاب الشَّ
)2680(، ص510.

)2)  عن َعِديِّ بن َعِمرَيَة اْلِكنِْديِّ قال: سمعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "من اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم عىل َعَمٍل َفَكَتْمنَا 
خِمَْيطًا فام َفْوَقُه كان ُغُلوالً َيْأيِت بِِه يوم اْلِقَياَمِة، قال: َفَقاَم إليه َرُجٌل َأْسَوُد من اأْلَْنَصاِر َكَأينِّ َأْنُظُر إليه، فقال: 
يا َرُسوَل اهللِ اْقَبْل َعنِّي َعَمَلَك، قال: ومالك؟ قال: َسِمْعُتَك َتُقوُل َكَذا َوَكَذا، قال: وأنا َأُقوُلُه اآْلَن، من 

اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم عىل َعَمٍل فليجئ بَِقِليِلِه َوَكثرِِيِه، فام ُأويِتَ منه َأَخَذ وما هنى عنه اْنَتَهى." انظر: 
ِل، حديث رقم )1833(، ص766. ِريِم َهَداَيا اْلُعامَّ - مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب حَتْ

اللتبية عىل  ابن  له  ُيَقاُل  اأْلَْزِد  َرُجاًل من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  "اْسَتْعَمَل  قال:   ، اِعِديِّ  السَّ ُحَْيٍد  أيب  وعن 
ِه َفَينُْظَر هُيَْدى  َدَقِة، فلام َقِدَم قال: هذا َلُكْم َوَهَذا ُأْهِدَي يل، قال: َفَهالَّ َجَلَس يف َبْيِت أبيه أو َبْيِت ُأمِّ الصَّ
ِمُلُه عىل َرَقَبتِِه، إن كان َبِعريًا  ِذي َنْفيِس بيده اَل َيْأُخُذ َأَحٌد منه شيئًا إال جاء بِِه يوم اْلِقَياَمِة حَيْ له َأْم اَل؟ َوالَّ
له ُرَغاٌء، أو َبَقَرًة هلا ُخَواٌر، أو شاه َتْيَعُر، ُثمَّ َرَفَع بيده حتى َرَأْينَا ُعْفَرَة إِْبَطْيِه، اللهم هل َبلَّْغُت اللهم هل 

َبلَّْغُت َثاَلثًا." انظر: 
َيْقَبْل  مل  َباب من  عليها،  والتحريض  َوَفْضِلَها  َبِة  اهْلِ ِكَتاب  البخاري، مرجع سابق،  صحيح  البخاري،   -

َة، حديث رقم )2597(، ص491. اهْلَِديَّ
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اهلالل وتوحيد الصيام
يكرب حتى  ثّم  يبدأ صغريًا  ملاذا  اهلالل:  � عن  اهلل  اليهود رسول  حني سألت 

 يتكامل بدرًا ثّم يصغر وهكذا. أمر اهلل رسوله � أن جييبهم بقوله: ﴿ھےے
أنَّ سؤاهلم قد وضعوه يف  لُيبنيَّ هلم  ]البقرة: 89)[)))  ۓۓڭڭڭڭۇۇ﴾ 
غري موضعه، وال يدل عىل أنَّ وراء صياغته عقاًل حكياًم وال فِكرًا سديدًا، ولذا فقد أجاب 

م فهموا كيف يسألون، ووّجهوا سؤاالً مناسبًا لكان هذا جوابه. باجلواب الذي لو أهنَّ

واهلل -تبارك وتعاىل- جعل الشمس والقمر آيتني، وجعلهام مناطًا ملعرفة السنني 
﴿ۇۇ تعاىل:  قال  وأزمان،  بمواقيت  مجلًة  الرشعيَّة  األحكام  وربط   واحلساب، 
ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ
﴾ ]يونس: 5[. وقال: ﴿ڌڌڎ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ
يبني يف  أن  أراد  ]اإلرساء: 2)[. وذلك ألنَّه   ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
ه االستخالف، واإلحساس بحضور مهمة العمران واخلالفة يف األرض  اإلنسان توجُّ
يف ذهنه وعقله عىل الدوام، فالصالة هلا مواقيتها يف اليوم والليلة، والصيام له مواقيته 
مواسمها  هلا  والزكاة  ومواقيته،  أشهره  له  واحلج  رمضان،  شهر  هو  السنة  يف  شهٌر 
واالستحقاقات  الديون  وهكذا  تأخري،  دون  وقتها  يف  ملستحقيها  إعطائها  ورضورة 

وِعَدد النساء وما إىل ذلك. 

يف  وفرائض  النهار،  إىل  تأخريها  يرضيه  ال  الليل  يف  فرائض  شأنه-  -جل  وهلل 
احرتام  عىل  سليمة  تنشئًة  اإلنسان  ُينّشأ  وبذلك  الليل،  إىل  ر  ُتؤخَّ أن  ينبغي  ال  النهار 
الوقت والتقيُّد به، وعدم التفريط به، فلكل أمة أجل، ولكل إنساٍن أجل، ورأس مال 

الربيع، قال: ذكر لنا أهنم قالوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: مل ُخلقت األهلة؟ فأنزل اهلل تعاىل:  )))  روى الطربي بسنده عن 
املسلمني  لصوم  مواقيَت  اهلل  جعلها   ]189 ]البقرة:  ﴿ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ﴾ 

وإفطارهم وحلجهم ومناسكهم وعّدة نسائهم َوحّل ديوهنم. انظر: 
- الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج3، ص280.
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ال  انتهت  إذا  وثوان  دقائٌق  هي  أجل  هلا  زمن  فاحلياة  الزمن،  هذا  هو  واألفراد  األمم 
يمكن أن ُتعاد أو ُتسرَتد، فاحلياة سائرة إىل هنايتها، واإلنسان كادٌح إىل ربه فمالقيه. 

واهلل -تبارك وتعاىل- قد مّن عىل هذه األمة بالتوقيت القمرّي وهو توقيٌت يربط 
الشميس بشكٍل  التوقيت  بالزمن، وله مزايا شديدة األمهّية جتعله أفضل من  اإلنسان 
ظاهر ال ِمراء فيه، ومع ذلك فإنَّ املسلمني قد أضاعوا مزايا هذا التوقيت واستبدلوه 
بغريه وهو توقيٌت إغريقّي، ِعلاًم بأنَّ اهلل -تبارك وتعاىل- حينام رشع هلذه األمة توقيتها 
لكي  الزمن،  بقضية  اإلنسان  أحلقه  ما  كل  وَنسخ  الزمان  باستدارة  ربطه  القمرّي 

قًا ملقاصد القرآن وأهدافه وغاياته فقال -جل شأنه-: ﴿ۀۀ  يصبح التوقيت حمقِّ
 ہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭ
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ
التعديل  ذلك  وسّمى   .]36 ]التوبة:  ېېېىىائائەئەئ﴾ 
ُيعّد  له  اإليامنية وفقًا  العبادات والفرائض  به وإيقاع  به وااللتزام  قياًم ألّن األخذ  دينًا 

ُركنًا من أهم أركان التديُّن، وكيفية حتقيق أغراض التديُّن. 

خالل  من  حياولون  الذين  الكفار  شأن  وتغيريه  الزمن  يف  التالُعب  أنَّ  وبنيَّ 
الفرائض،  من  كثرٍي  من  ويتحّللوا  الواجبات  بعض  من  يتخّلصوا  أن  به  التالُعب 
ملا  وفقًا  ال  وشهواهتم  لرغباهتم  وفقًا  وأزمانه  والتديُّن  وأوقاته،  الدين  يف  ويتحّكموا 

حيّقق القيم وُيثبِّت دعائمها، وال وفقًا ملتطلبات العمران وبناء احلضارة. 

التوقيت  القرآين عىل  القمرّي  التوقيت  مزايا  نبنّي بعض  الُعجالة  ولعلنا يف هذه 
الشميس اإلغريقي: 

﴿ڭڭڭۇۇۆۆ الفطرة  دين  كان  الدين  اإلسالمّي  هو   لـاّم 
ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ
الفطرة  قاعدة   علی  كّلها  أحكامه  وقوانينه  رّكزت  فقد   ،]30 ]الروم:  ائەئەئ﴾ 
التغيري  والطبيعة واملشاهدة والرؤية وأمثاهلا، هذا تعليم  بسيط  ويسري وعام وال يقبل  
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يف  أوله،  ورؤيته   الشهر  من حساب  وهذه  الكيفّية   والنقصان ،  والتحريف  والزيادة 
العامل  واجلاهل ،  فيها  يتساوى   الوقت،  قضّية  عامة   لتعيني  السامء،  يف  ومشاهدة  سريه  
خيتلف  فيها  وال  واملسافر،  واحلارض  والبدوّي،  واحلرضّي  املنّجم،  وغري  واملنّجم  

هؤالء، وال ُيْشتبه  هبا يف  احلساب . 

ولو بقي شخص علی ظهر السفينة  الراسّية  يف  املاء أعوامًا كثرية ، أو عاش علی 
سفوح  اجلبال  وحده  بعيدًا عن أنظار الناس ، أو قىض عمره  يف الُقرى  واألرياف  منعزالً 
فإّنه  القافلة ، وظّل يف البوادي  والفلوات  سنينًا من  عمره ،  انقطع  عن   أو  عن  جمتمعه ، 

 يعرف  شهره ، ويعرف اليوم الذي يعيش  فيه . 

فإن  الشميّس،  التقويم  هو  واإلسالمّي  الرشعّي  التقويم  يكون   أن   قّدر  لو  أما 
هناك إشكاالت  ستحدث جّراء ذلك  منها: 

م ، وتعيني نقطة  االعتدال  الربيعّي، أو اخلريفّي،  َصد، واملنجِّ أوالً: احلاجة  إىل الرَّ
واإلسالم  ال يقّيد أحكامه  أبدًا باحلاجة إىل أمر خارجّي جمعول . 

ثانيًا: أّي شهر من  الشهور الشمسّية  يمكن  أن  يكون  معتربًا؟! ذلك  ألنـّنا عرفنا 
أّن مقدار الشهور الشمسّية  يتفاوت  حسب  التقاويم املختلفة . 

من املنّجمني  ينّظم  واحد  كّل  فإّن  الشهور،  تعيني   صالحّية   م   ُخّول  املنجِّ لو  ثالثًا: 
أبناء  بني   واالختالف   نشوب  اخلالف   علی  يبعث   ممّا  يراه ،  حسبام  بشكل خاّص  الشهور 
األمة  يف التقويم  واألحكام ، ونحن نعلم  أّن املنّجمني  لو مل  خيطئوا يف  أصل  حساب  الكبيسة  
أمٌر جمعول  وخاضع  لنفوذهم ،  الشهور  الصالحّية  يف  تعيني  مقدار  فإّن  وتعيني  مقدارها، 

وال يمكن تقديم  رأي  ملنّجم  خاّص علی رأي  منّجم  آخر مع حفظ  ُأصول  احلساب .

ر  لتعذُّ من  العامل  خمتلفة   بقاع   يف   املسلمني   اختالف  إىل  األمر  هذا  يؤّدي   رابعًا: 
والقوافل   واألرياف   أهل  القرى  ويضيع   معّينني،  تقويم  وتاريخ   احلصول  علی 

واملسافرون  عرب البحر واجلّو لو طال  سفرهم. 
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﴿ۀۀہہہہھھ الكريمة  اعتربت  اآلية   نرى كيف    ولذا 
 ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

]التوبة: 36[. 

بأصل   مرتبٌط  عرش  االثنا  وعددها  باخللق ،  منوٌط  القمرّية   ترتيب  الشهور   -(
عرضت   أنـّها  إىل  يضاف  واألرض ،  الساموات  وخلق   والفطرة ،  التكوين  
إّن السنني  القمرّية  الثابت ، وبعبارة  ُأخرى،  ذلك  بوصفه  الدين  القيم ، أي : 
 والشهور القمرّية  هي  دين  اهلل  القيم الثابت  وحكمه  الذي  ال يتغرّي وال يقبل 

 التحريف  ما دامت  الساموات واألرض . 

أعامل  تطّور  يبدو،  كام  القمرّية  والشهور  السنون   التي  تدّرها  من  املنافع    -2
 املسلمني  يف  مجيع  الفصول  واألوقات  املختلفة  من  السنة ، مثاًل: صيام  شهر 
والربيع ،  يف  الشتاء،  املسلم   يصوم  إذ  يف  الفصول  املختلفة ؛  يدور  رمضان  
والصيف ، واخلريف  دون  أن يكون  هناك  أّي  ختّلف ، فضاًل عن أّن طبيعته  يف 
 الفصول  األربعة  حتتاج  إىل الصوم  يف  الفصول  األربعة حسب  فهم  األحكام 
إليه  بنحٍو  تعود  الصحّية  للصوم   الفوائد  وأّن  الفطرة ،  من  أصل    والقوانني  

تام، فإّنه  هيّيي ء طبيعته  وإرادته  للجوع  يف  أوقات  طويلة  وحاّرة  أيضًا.))) 

ومن املؤسف أنَّ املسلمني قد استبدلوا بتوقيتهم ما شاء اآلخرون بحجج خمتلفة، 
وكان عليهم أن يقدروا هذا التوقيت القمري ويعملوا عىل نرشه يف العامل كّله ألمّهيته 

وملا فيه من فوائد كثرية. 

)))  ويف  ضوء ذلك  يقول  الشيخ  الطربّس، بعد تفسري هذه  اآلية  املباركة : ويف  هذه  اآلية  داللة  علی أّن االعتبار يف  السنني  
َقٌة هبا. وذلك  ملَِا علم  اهلل  سبحانه  فيه  من  املصلحة ، ولسهولة   بالشهور القمرّية  ال بالشمسّية ، واألحكام  الرشعّية  ُمَعلَّ
معرفة  ذلك  علی اخلاّص والعاّم. وحصيلة  القول : إّنه  لـاّم كانت  طبيعة  اإلنسان  تتغرّي يف  الفصول  األربعة  علی امتداد 
السنة ، فإّن اإلسالم  -املرتكز علی قاعدة  الفطرة  البرشّية-  قد وضع  أحكامه  وتعاليمه  لتالئم  طبيعة  اإلنسان  يف  دورة  

الفصول  األربعة. انظر: 
- الطربس، أبو عيل الفضل بن احلسن )تويف: 548ه(. جممع البيان يف تفسري القرآن، بريوت: دار املرتىض، 

ط)، 2006م، ج5، ص40.
- الطهراين، السّيد حمّمد احلسني احلسينّي الطهرايّن. رسالة جديدة يف بناء اإلسالم عىل الشهور القمرية، 

مقالته يف موقع معارف اإلسالم. 
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كيف اضطرب املسلمون يف صيامهم وفِْطرهم؟!
يف غمرة التناُزع عىل السلطان أفتى بعضهم بأنَّ هناك رؤيًة للهالل وُحكاًم بصحة 
الوقت  يف  اهلالل  فيرتاءى  به  يقوم  أن  إنسان  أّي  يستطيع  عمٌل  اهلالل  فرؤية  الرؤية، 
الذي هو مظنّة ظهوره، فإذا رآه فال يكفي ذلك يف دعوة أهل البلد إىل الصيام أو الفطر، 
بل ال بّد من أن يقرتن ذلك بحكم اإلمام، فيذهب الشاهد إىل القايض أو إىل أية جهة 
حيّددها الرئيس األعىل أو اإلمام ليشهد أنه رآه، فإذا ُقبلت شهادته واقرتن ذلك بحكم 
فإذا مل يقرتن  أو اإلفطار،  الصيام  الناس  آنذاك جيب عىل  الشهر قد دخل،  بأّن  اإلمام 
ذلك بحكم اإلمام فرؤية الشاهد ال ُتلزم غريه، "فعن ُكَرْيب َأنَّ ُأمَّ اْلَفْضِل اْبنََة احلرث 
َرَمَضاُن وأنا  َفاْسَتَهلَّ  َفَقَضْيُت َحاَجَتَها،  اَم  َفَقِدْمُت الشَّ اِم، قال:  بِالشَّ ُمَعاِوَيَة  َبَعَثْتُه إىل 
ْهَر َفَسَأَلنِي ابن َعبَّاٍس،  اَلَل َلْيَلَة اجْلُُمَعِة، ُثمَّ َقِدْمُت امْلَِدينََة يف آِخِر الشَّ اِم، َفَرَأْينَا اهْلِ بِالشَّ
َرَأْيَتُه؟  أنت  قال:  اجْلُُمَعِة،  َلْيَلَة  َرَأْيُتُه  قلت  اَلَل؟  اهْلِ َرَأْيُتْم  َمَتى  فقال:  اَلَل،  اهْلِ َذَكَر  ُثمَّ 
ْبِت فال َنَزاُل  قلت: نعم، َوَرآُه الناس َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاِوَيُة، قال: َلِكنَّا َرَأْينَاُه َلْيَلَة السَّ
َنُصوُمُه حتى ُنْكِمَل الثَّاَلثنَِي أو َنَراُه، فقلت: َأَفاَل َتْكَتِفي بُِرْؤَيِة ُمَعاِوَيَة َوِصَياِمِه؟ قال: 

اَل َهَكَذا َأَمَرَنا رسول اهللِ.")))

روا  ثّم جاء الفقهاء فجعلوا من حديث ابن عباس ذاك أصاًل يفّرعون عليه فقرَّ
شيئًا سّموه اختالف املطالع، وتكلموا عن احتاد املطالع، مع أّن املطالع مهام اختلفت 
يطلع  فقد  والسنة.  والشهر  والليلة  اليوم  املوّسع  الوقت  مستوى  اختالفها  يبلغ  فال 
اهلالل يف موقٍع السابعة مثاًل ويف مطلٍع آخر يطلع بعد ذلك بخمس دقائق أو عرش أو 

ساعة أو ساعتني. 

يوٍم  من  أكثر  االختالف  يبلغ  أن  أبدًا  ُيتصّور  ال  األرضية  الكرة  مستوى  وعىل 
واحٍد، فإذا ثبت دخول الشهر يف رشق األرض فُيمكن أن خيتلف يف غرب األرض إىل 
فرتٍة قد تبلغ يومًا، وذلك يعني أنَّه ال ُيتصور أن يتجاوز اختالف املطالع اليوم، فيمكن 
واحلالة هذه أن يصوم سكان األرض شطرهم يف يوم كذا، ويتبعه شطرهم اآلخر يف 

يوٍم تاٍل، وال يتجاوز ذلك. 

اَلُل يف َبَلٍد قبل اآلَْخِريَن بَِلْيَلٍة،  )))  السجستاين، سنن أيب داود، مرجع سابق، كتاب: الصوم، َباب: إذا رؤي اهلِْ
ج4، حديث رقم )2332(، ص21. 
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لكن فكرة اختالف املطالع واالشرتاك يف جزء من الليل وخضوع األمر لقضاء 
ة الشاملة، جعل األمر أكثر  ق كلمة األمة وانتهاء عهد احلكومات املركزيَّ احلاكم، وتفرُّ
هذه  أيامنا  يف  املسلمني  بلدان  بني  الفطر  ويف  الصيام  يف  االختالف  نجد  فقد  تعقيدًا؛ 
كنُت وجمموعة من  يوم  األحيان. وأذكر ذات  أربعة يف بعض  أو  أيام  ثالثة  إىل  يصل 
اختذ  وقد  املواقع،  من  موقٍع  يف  رمضان  هالل  نرتاءى  األخرى  املذاهب  من  إخواننا 
األقل،  عىل  ثانيها  أو  الشهر  ذلك  أيام  ثالث  يف  أّنه  عىل  يدل  مما  دائرة  لنفسه  اهلالل 
وكنا ننظر إليه دون أن ينضم بعضنا إىل بعض أو نشري إليه لكربه وإضاءته واستدارته 
هو  ها  تقولون؟  ماذا  هلم:  وقلت  آخر  مذهب  من  إخواين  إىل  فالتفتُّ  نوره،  وظهور 
اهلالل يطل عليكم ليؤكد أّنه موجود وقد استدار واستنار وجتاوز اليوم األول حتاًم، 
الشهر  بأنَّ  اإلمام  بفتوى  اقرتنت  إذا  إال  برؤيته  نعتد  ال  مذهبنا  يف  يقولون:  هبم  فإذا 
وقد  ﴿ۀہہہہھ﴾  الكريمة  اآلية  عن  وماذا  هلم:  قلت  دخل.  قد 

شهدتم وشهدنا، قالوا: البد أن يشهد اإلمام!!. 

هذه اآلراء املسيَّسة التي اختذها بعض الفقهاء لفقهنة السياسة، أو كّرسها بعض 
السياسيني لتسييس الفقه ما زالت األمة تدفع ثمنها من وحدهتا وإفساد مواقيت دينها 

حتى يومنا هذا. 

العاصمة  ضواحي  من  ضاحية  وسكنُت  املتحدة  الواليات  إىل  انتقلُت  وحني 
أّن  مشكلة  واجهُت  الشامليَّة  ألمريكا  الفقهّي  املجلس  بإدارة  وُكّلفت  األمريكيَّة، 
املسلمني يف مدينة واشنطن وضواحيها مثل فريفاكس ورستن وهريندن والكزاندريا 
فقد  األربع،  إىل  أحيانًا  تصل  ثالثة  أيام  يف  ويفطرون  يصومون  وبالتيمور  وماريالند 
يفطر بعضهم يوم اخلميس ويكون التاسع والعرشين من الشهر وتسأله: مل أفطرت؟ 
أيام  أول  غدًا  أنَّ  البلد  هذا  أعلن  وقد  الفالين  البلد  مع  صيامي  بدأت  ألين  فيقول: 
العيد. تأيت لشخٍص آخر وقد صام يوم اجلمعة وتسأله فيجيب جوابًا مماثاًل، ثّم يأيت 
َمن يصوم يوم السبت ويأتيك بجواٍب مثل ذلك، وهكذا ترون أّن التوقيت القمرّي 
تقويامت  من  بكثري  أقل  هو  بل  مزية،  أّية  حيمل  ال  ِعبئًا  أصبح  قد  مزاياه  كل  رغم 

اآلخرين، ألنَّه ُيسبب االختالف احلاد إىل هذه الدرجة. 
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والّسباب  الِعراك  حد  تبلغ  قد  اختالفات  األماكن  بعض  يف  وجدُت  ولقد 
عند  أعيادهم  هلم  وخُيّرب  الصيام،  بدء  يف  صيامهم  الناس  عىل  يفسد  ممّا  والشتائم، 
تقوياًم  العلمّي  م  التقدُّ ظل  يف  نقّدم  أن  حدث  ما  ضوء  يف  املمكن  من  أنَّ  مع  حلوهلا. 
قمرّيًا آلالف قادمة من السنني نحّدد فيها بداية وهناية كل شهر قمرّي، ولن يتغرّي ذلك 
ويفقد  الشمس،  اهلل  ُيكّور  وحتى  للكتب،  السجل  كطي  األرض  اهلل  يطوي  أن  قبل 

القمر أمّهيته وشعاعه وتنتهي احلياة. 

أبجديات  أسالفنا  من  تعلمت  تكون  قد  متحرضة،  بيئٍة  يف  نعيش  كنّا  نا  وألنَّ
هبم،  أللتقي  الفضاء  لعلوم  ناسا  مؤّسسة  يف  اخلرباء  بعض  يب  اتصل  فقد  احلضارة، 
وبالفعل التقيت هبم، فذكروا أنَّه قد عّز عليهم أن جيدوا املسلمني يف الواليات املتحدة 
م  أهنَّ يل  وذكروا  شديدًا،  اختالفًا  هنايته  وعند  رمضان  بداية  عند  خيتلفون  األمريكيَّة 
إليامهنم بأّن املسلمني ورثة حضارة مهّمة يف ظلها تأسست علوم الفلك، فقد رأوا يف 
ناسا أّن هذه األمة إذا اختارت شيئًا أو وقفت موقفًا فال بّد أن يكون لدهيا عىل ذلك 
أبراج مراقبة  فيها  املتحدة وأسسوا  الواليات  املواقع يف  دليٌل علمّي، فاختاروا بعض 
للهالل جَتِري بالعني املجردة، وجّربوا يف أحد هذه األبراج أن دعوا ثالثامئة شخص 
هلم  وقّدموا  نظارات،  يستخدمون  ال  ممّن  السبعني  إىل  السادسة  من  خمتلفة  أعامٍر  من 
التي عليهم أن يالحظوا اهلالل  الذي هو مظنّة مشاهدة اهلالل اإلحداثيات  اليوم  يف 
من خالهلا، وبعد فرتة استجوبوهم مجيعًا وكلهم قد اّدعى رؤية اهلالل، ولكن عندما 
وّجهنا هلم األسئلة العلميَّة الدقيقة عن فتحة اهلالل وكيف هي، واجتاهها وما إىل ذلك 
من أسئلة فنيَّة وجدوا أنَّ ثامنية فقط من بني الثالثامئة قد رأوا اهلالل فعاًل، أما الباقون 
الثامنة  بني  ما  أعامر  يف  كانوا  اهلالل  رأوا  والذين  يروه،  ومل  رأوه  م  أهنَّ هلم  ُخّيل  فقد 
لقضية  العلميَّة  التفسريات  من  كثريًا  وأعطوا  البنات،  من  الغالبّية  وكانت  والتاسعة، 

الرؤية، ولـَِم رآها هؤالء وصدقوا يف حني كان ما رآه اآلخرون جمرد ختيُّل. 

يف  اإلسالمّي  للفكر  العاملّي  املعهد  استضافها  ندوًة  ذلك  عىل  بِناًء  عقدنا  وقد 
ناسا كانوا طبعًا من غري  اثنني من خرباء  الفنّيني والفقهاء واستضفنا  فيها  حينه مجعنا 
املسلمني، وأعطوا خربهتم وتقاريرهم يف هذا الشأن، واستغربوا اختالف املسلمني يف 
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أمر هلم فيه مندوحة عن االختالف. ومما خرجت به الندوة أّن هناك َمْوقعني يف العامل 
أراد  لـَمن  الرؤية  اليقني يف مسألة  برد  إىل  ُتوّصل  مراقبة  فيهام مراصد  ُتقام  أن  يمكن 
أمريكا  مناطق تشييل يف  والثاين يف منطقة من  املنورة،  املدينة  ك هبا: أحدمها يف  التمسُّ
املعارصين  الفقهاء  بعض  لدى  مشتبهًا  مازال  الذي  احلساب  أنَّ  واحلقيقة  اجلنوبّية. 
بالتنجيم -وهذا خطٌأ فاحش- يستطيع أن يقدم لنا حسابًا دقيقًا، ونقدم تقوياًم قمرّيًا 
هذه  من  لننتهي  وهناياهتا،  ة  القمريَّ الشهور  بدايات  لنا  يبنّي  السنني  من  قادمة  آلالف 
املشكلة إىل األبد لو صدقت العزائم، فال يكون لدينا اختالف، ال يف الصيام، وال يف 
الكربى  املطالع  اختالف  القائم عىل  احلقيقّي  باالختالف  االختالف  وينحرص  احلج، 

حينام يصل االختالف إىل مستوى ليلٍة أو تزيد، واهلل أعلم. 

نستكمل  الكريمة  باآلية  الوثيقة  الصلة  ذات  املهمة  االستطرادات  هذه  وبعد 
يف   ](89 ]البقرة:  ﴿ۆۆۈۈٴۇۋۋ﴾  منها،  بقي  ما  حول  الكالم 
يفعلون  وكانوا  الباب  وترتكوا  وخترجون،  منه  تدخلون  نقبًا  فيها  تنقبوا  بأن  اإلحرام 
الرب ﴿ۉۉې﴾ ]البقرة: 89)[ اهلل  ذا  ]البقرة: 89)[ أي  بِّرًا ﴿ۅۅ﴾  ذلك ويزعمونه 

﴿ائائ اإلحرام  يف   ](89 ]البقرة:  ﴿ېېېىى﴾  خمالفته   برتك 
ەئەئوئ﴾ ]البقرة: 89)[ تفوزون.)))

النَّجم الواحد والعرشون: القتال وأحكامه من منظور الوحدة البنائية للقرآن

ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  ﴿وئ
ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ی
ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ
 ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ
 ژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ

ںں﴾ ]البقرة: 90)-94)[

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص39.
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ر شامل عن هذا املوضوع،  هذه اآليات مما تناول أمر القتال. ولكي نخرج بتصوُّ
الرجوع إىل سائر  حُتتِّم  البنائية، والتي  القرآن املجيد يف إطار وحدته  بّد من قراءة  فال 
اآليات -فضاًل عن  املوضوع، ومن هذه  بقية جوانب  تناولت  التي  األخرى  اآليات 

هذه اخلمس-: 

چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  قوله تعاىل: ﴿ڦ
ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ

ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک

ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں

ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ

ۈۈٴۇۋۋۅۅ﴾ ]البقرة: 7)8-2)2[. 

ڌڎڎڈڈژژڑڑکککک﴾  ﴿ تعاىل:   وقوله 
 ]األنفال: 56[. إىل قوله تعاىل: ﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ

ىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخب﴾ ]األنفال: 75[. 
كام أن من بينها أيضًا اآليات التسع والعرشين األوىل من سورة التوبة، من قوله 
تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ﴾ ]التوبة: )[ إىل قوله تعاىل: 

ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿چ
ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ  ڑ

ڳڱ﴾ ]التوبة: 29[. 
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ﴾  تعاىل: ﴿  وقوله 
تعاىل: ﴿ڌڌڎڎڈڈژژڑ قوله  إىل   .]39  ]احلج: 

ڑککککگگگگڳ﴾ ]احلج: )4[. 

ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱ وعز:  جّل   وقوله 
ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ
﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ

]حممد: 20-)2[. 
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هذه هي مجلة اآليات الواردة يف هذا املوضوع اخلطري جّدًا والذي واجهناه وما 
زلنا نواجهه منذ عرص النبوة بأشكال خمتلفة. 

بيشء  اهلل  يأذن  مل  مكة  ففي  بمراحل،  مر  قد  القتال  فرض  أن  عليه  املتفق  ومن 
والصفح  والعفو  عليهم  والصرب  املرشكني  عن  أيدهيم  بكف  املسلمون  ُأمر  بل  منه، 

﴿ڈڈژژڑڑکک تعاىل:  قوله  منها  جّدًا،  كثرية  هذا  عىل  واألدلة   عنهم، 
ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک
ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ
ى ې ې ې ﴿ۉ تعاىل:  وقوله   ،]77 ]النساء:   ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ
﴾  ىېائائ﴾ ]املائدة: 3)[. وقوله: ﴿ڎڈڈژژڑڑ

 ]النحل:   82[. وقوله عز وجل:   ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ

الثانية  املرحلة  كانت  املنورة  املدينة  إىل  اهلجرة  وبعد   .](4 ]اجلاثية:  ڀٺٺ﴾ 
 مرحلة اإلذن بالقتال، قال تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپ

ڀڀڀ﴾  ]احلج:  39[، ثم كانت املرحلة الثالثة، وهي األمر بقتال من قاتلهم 
﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ البقرة  سورة  من  هنا  معنا  الذي  املوضع  يف   كام 

الرابعة  املرحلة  كانت  ثم   ،](90 ]البقرة:  ېئېئېئىئىئىئیی﴾ 
﴿ٱٻٻٻٻپپ فرضًا  املؤمنني  عىل  فرضه  مرحلة  وهي   واألخرية 
ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ

ڤڤڤ﴾ ]البقرة: 6)2[. إن التدبُّر هلذه اآليات -يف مواضعها التي ذكرنا- يربز لنا 

قضية أساسية: وهي حق اإلنسان يف حرية االعتقاد وحرية التديُّن والعبادة، وهو حق 
منحه اهلل -تبارك وتعاىل- لإلنسان ومل يسمح ألحد أبدًا أن يسلبه منه، وهذا احلق يف احلرية 
ال بد له من حاٍم حيميه، هذا احلامي الذي أنيطت به هذه املسؤولية يتمثل يف هذه األمة 
اخلامتة لألمم والتي أخرجها اهلل تعاىل للناس -كل الناس- إخراجًا لتنهض هبذا العبء 

 وهذه األمانة التي أبت السموات واألرض واجلبال أن حيملنها وأشفقن منها، ﴿ٺ
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.]((0 عمران:  ]آل   ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ﴾ 
هذه احلامية هلذا احلق هي وظيفة من وظائف هذه األمة الوسط القطب الشهيدة عىل الناس، 
 ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ڤ
وقطبيتها-  وموقعها  ووسطيتها  وخرييتها  -شهادهتا  اخلصائص  هذه   ،](43 ]البقرة: 

جتعلها مسؤولة عن ضامن وحاية هذه احلرية، حرية االعتقاد والتدين... الخ.

﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئ...﴾ ]البقرة: 90)[ ))) فقط، ذلك أن اهلل -تبارك 
حيكمه  آخر  َأْمر  اإليامن  ألن  بإيامهنم،  منوطًا  لغريهم  املسلمني  قتال  جيعل  مل  وتعاىل- 
قوله تعاىل: ﴿یجئحئمئىئ﴾ ]البقرة: 256[. وهي آية حمكمة، سيقت يف إطار النفي)2) 
سورة  وآيات  َحُقر،  أو  جّل  كثر،  أو  قّل  كان،  مهام  اإلكراه  أنواع  من  نوع  كل  لتعم 
ُزِعم  بقتاهلم -والتي  تعاىل ورسوله من املرشكني واألمر  اهلل  برباءة  نزلت  التي  التوبة 
أهنا ناسخة هلذه اآلية- عللت الرباءة واألمر بالقتال بنكث عهودهم مع املسلمني أو 
أن  لنا  يتبني  الكفر. ومن هنا  أو  بالرشك  تعلل ذلك  أو هبام معًا، ومل  باالعتداء عليهم 

اهلدف األساس من ترشيع القتال أمران اثنان: 

أحدمها: حاية حقوق اإلنسان ومن أمهها ويف مقدمتها حقه يف التدين وحرية االعتقاد.

قاتله ويكف عمن كف  يقاتل من  فلام نزلت كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  باملدينة،  القتال  آية نزلت يف  )))  هذه أول 
﴿ھھ بقوله:  منسوخة  هذه  قال:  حتى  أسلم  ابن  قال  كذا  براءة،  سورة  نزلت  حتى   عنه، 

وإغراء  هتييج  هو  إنام   ]190 ]البقرة:  ﴿ۆئۈئ﴾  قوله:  ألن  نظر،  هذا  ويف   ]5 ]التوبة:  ےے﴾ 
قال:  كام  أنتم،  فاقتلوهم  يقاتلونكم  كام  أي   ](70 ]ص:  وأهله،  اإلسالم  قتال  مّههم  الذين  باألعداء 

﴿ٱ اآلية:  هذه  يف  قال  وهلذا   ]36 ]التوبة:   ﴿ۅۉۉېېېې﴾ 
191[ أي لتكون مهتكم منبعثة عىل قتاهلم كام مهتهم منبعثة  ]البقرة:  ٻٻٻٻپپپ﴾ 

عىل قتالكم وعىل إخراجهم من بالدهم التي أخرجوكم منها قصاصًا، انظر:
- الصابوين، خمترص تفسري ابن كثري، مرجع سابق، ج)، ص69). 

)2)  ألن "النكرة يف سياق النفي تعم" انظر: الكوكب الدري ج)، ص288، إرشاد الفحول ج)، ص532. 
 و"النكرة يف سياق النفي تعم مستفاد من قوله تعاىل:   ﴿ڳڳڳڱڱ﴾  ]الكهف:  49[ وقوله:  ﴿ڻڻ

ڻڻۀۀہہہ﴾ ]السجدة: 17[. انظر:
- ابن قيم اجلوزية، أبوعبداهلل شمس الدين، حممد بن أيب بكر )تويف)75ه(. بدائع الفوائد، بريوت: دار 

الكتاب العريب، ج4، ص2.
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واآلخر: فرض عملية احرتام املعاهدات واالتفاقات عىل اجلميع لكي يستطيع 
البرش أن يعيشوا آمنني يف ظل اتفاقات ومعاهدات تسمح هلم أن يتبادلوا املنافع وأن 
قرره  ما  فكل  ذلك  عىل  وبناء  مطمئنة،  حياة  فيها  يعيشوا  وأن  األرض  من  يستفيدوا 
تعليل  املستغربني يف  أو  املسترشقني  أو من  متأخرهيم  أو  الفقهاء  متقدمي  كثريون من 

القتال بالكفر حيتاج إىل مراجعة يف ضوء القرآن الكريم. 

﴿ۈئېئېئېئىئىئىئی﴾ أي قاتلوا يف سبيل اهلل وال تعتدوا 
النساء والصبيان  املثلة والغلول وقتل  املناهي من  ارتكاب  يف ذلك، ويدخل يف ذلك 
وهلذا  مصلحة،  لغري  احليوان  وقتل  األشجار  وحتريق  الصوامع  وأصحاب  والشيوخ 
َجْيٍش  عىل  َأِمريًا  َر  َأمَّ إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول  "كان  قال:  ُبَرْيَدَة  عن  مسلم  صحيح  يف  جاء 
اْغُزوا  ُثمَّ قال:  امْلُْسِلِمنَي َخرْيًا،  َوَمْن معه من  بَِتْقَوى اهللِ،  تِِه  َأْوَصاُه يف َخاصَّ ٍة،  يَّ أو رَسِ
بِاْسِم اهللِ يف َسبِيِل اهلل، َقاتُِلوا من َكَفَر بِاهللِ، اْغُزوا وال َتُغلُّوا وال َتْغِدُروا وال مَتُْثُلوا وال 
َتْقُتُلوا َولِيدًا."))) وعند البخاري: "َأنَّ اْمَرَأًة ُوِجَدْت يف َبْعِض َمَغاِزي النبي ملسو هيلع هللا ىلص َمْقُتوَلًة، 

﴿ٱٻٻٻٻپ ْبَياِن.")2)  النَِّساِء َوالصِّ َقْتَل   َفَأْنَكَر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
پپ﴾ ]البقرة: )9)[ أي لتكن مهتكم ُمنبعثة عىل قتاهلم كام مهتهم منبعثة عىل قتالكم 
﴿پڀڀڀڀ﴾  قصاصًا.)3)  منها  أخرجوكم  التي  بالدهم  من  إخراجهم  وعىل 
واقتلوا  واملعنى:  عقيدهتم،  تغيري  عىل  املؤمنني  إكراه  بمعنى  هنا  الفتنة   ](9( ]البقرة: 

الذي  بالقتال حيث وجدمتوهم، وأخرجوكم من مكة وطنكم  الذين بدأوكم  أولئك 
القتل  من  أشد  هو  ما  فعلوا  فقد  ذلك  من  تتحّرجوا  وال  منه،  اخلروج  عىل  حلوكم 
فروا  حتى  مكة  يف  بالتعذيب  دينهم  عن  املؤمنني  فتنة  حاولوا  إذ  احلرام،  املسجد  يف 

َمَراَء عىل اْلُبُعوِث َوَوِصيَّتِِه  مام األُْ ، باب َتأمرِي اإلِْ رَيِ )))  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسِّ
َها، حديث رقم )1731(، ص720.  اُهْم بِآَداِب اْلَغْزِو َوَغرْيِ إِيَّ

ْرِب، حديث  ْبَياِن يف احْلَ َقْتِل الصِّ صحيح البخاري، مرجع سابق، ِكَتاب اجلهاد والسري، َباب  )2)  البخاري، 
رقم )2597(، ص577.

)3)  الصابوين، خمترص تفسري ابن كثري، مرجع سابق، ج)، ص90). 
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﴿ٿ احلرم  يف  أي   ](9( ]البقرة:  ﴿ٺٺٺٺٿ﴾  وطنهم.)))  من   بدينهم 
واإلخراج  القتل   ](9( ]البقرة:  ﴿ٹڤڤ﴾  فيه   ](9( ]البقرة:  ٿٿٹٹٹ﴾ 

﴿ڤڤڦ﴾ ]البقرة: )9)[.

﴿ڦڦ﴾ ]البقرة: 92)[ ﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئ﴾ ]البقرة: 90)[ أي انتهوا 
األمر  يف  املذكور  االعتداء  وهو  بقتاهلم  للمؤمنني  ُأذن  أجله  من  الذي  السبب  عن 
سببًا  كان  ما  أن  األصل  إذ  90)[؛  ]البقرة:  ﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئ﴾  بقتاهلم: 
االنتهاء  املراد  بأن  –كالقول  ذلك  بغري  والقول  بزواله،  القتال  يزول  ما  هو  القتال  يف 
﴿ڦڄڄ﴾  غريه  إىل  عنه  صارف  دليل  ما  بغري  األصل  عن  خروج  الكفر-  عن 
 ](93 ]البقرة:  ﴿ڃڃڃڃچ﴾  هبم   ](92 ]البقرة:  ﴿ڄڄ﴾  هلم   ](92 ]البقرة: 

الكافرين  الدين، وهي مقاتلة  الفتنة -هنا ويف سورة األنفال- هي اإلكراه عىل تغيري 
املؤمنني عىل إيامهنم إرادَة إكراههم عىل ترك هذا اإليامن. ﴿چچچڇ﴾ ]البقرة: 93)[ 
ألمر  كله  اخلضوع  يكون  أي   .]39 ]األنفال:  ﴿ۆۈۈٴۇۋ﴾  األنفال  ويف 
اهلل، وأمر اهلل هو أنه ال إكراه يف الدين، فإن قيل: إن الفتنة هي الكفر، قلنا: هذا خطأ 
ألن املعنى يصري آنذاك: حتى ال يكون كفر، وهذا هو عني معنى اإلكراه يف الدين الذي 
]البقرة: 256[. وال  تعاىل: ﴿یجئحئمئىئ﴾  بقوله  املؤمنني،  نفسه وعىل  اهلل عىل  حّرمه 
ر اجلمع بينهام،  جيوز القول بإهناء حكم نص قرآين بحكم نص قرآين آخر إال إذا تعذَّ
وألن اجلمع إعامل للنصني واإلهناء إبطال ألحدمها، وال يقبل إبطال نص قرآين قطعي 
ال داعي إلبطاله والتأويل والفهم ممكن وحمتمل، وقد أمكن اجلمع بتفسري الفتنة بأهنا 
اإلكراه يف الدين، ومن ثمَّ إعامل النصني بغري موانع، إذ ال يمنع مانع وال ينازع منازع 
لقوله  َنْسخًا  يسمونه  الذي  باإلهناء  لقائل  إذًا  ُعذر  فال  فتنة،  الدين  يف  اإلكراه  أن  يف 

تعاىل: ﴿یجئحئمئىئ﴾ ]البقرة: 256[. 

 ](93 ]البقرة:  ﴿ڍڌڌڎ﴾  غريه  أو  بقتل  اعتداء   ](93 ]البقرة:  ﴿ڇڍ﴾ 
ومن انتهى فليس بظامل فال عدوان عليه.)2)

)))  جلنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص43.
)2)  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص40. 
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﴿ ڎڈڈژ﴾ ]البقرة: 94)[ فإذا اعتدوا عليكم يف الشهر احلرام فال تقعدوا 
عن قتاهلم فيه فإنه حرام عليهم، كام هو حرام عليكم، وإذا انتهكوا حرمته عندكم فقابلوا 
ذلك بالدفاع عن أنفسكم فيه. ﴿ژ﴾ ]البقرة: 94)[ مجع ُحرمة ما جيب احرتامه 
﴿ڑڑ﴾ ]البقرة: 94)[ أي يقتص بمثلها إذا انتهكت ﴿ ککک﴾ ]البقرة: 94)[ 
ڳ﴾  ڳ گ گ گ گ ﴿ک احلرام)))  الشهر  أو  اإلحرام  أو  احلَرم  يف  بالقتال 
القرآن  بثوابت  مقيد  هو  بل  إطالقه  عىل  ليس  االعتداء  يف  باملثلية  واألمر   ](94 ]البقرة: 

النساء  وقتل  والغلول  املثلة  من  املناهي  ارتكاب  عن  القتال  يف  تنهى  التي  ورشيعته 
والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع وحتريق األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة 

َمت بذكره األحايث الرشيفة، وليس برشيعة املعتدين.  وغري ذلك مما تقدَّ

لقد رأينا يف أفغانستان ويف باكستان ويف غريها إرسال طائرات دون طيار تقصف 
املحرمة دولّيًا واألسلحة  القنابل  ُألقيت  الناس، ويف غزة  العرشات من  ُعرسًا وتقتل 

﴿ککک آنذاك  املسلم  رشيعة  فهل  كثرية،  لسنوات  للبيئة  املدمرة   الظاملة 
گ ﴿گ املقصود  ألن  ال،  اجلواب  94)[؟  ]البقرة:  ڳ﴾  ڳ گ گ گ گ  ک
ڳ ﴾ ]البقرة: 94)[ بام ال يتجاوز ثوابت القرآن، فإذا فقد هو أخالقه فال ينبغي  ڳ گ

أن نفقد أخالقنا. 

َقْيٌد رصيح يف املامثلة يف القصاص من  ]البقرة: 94)[ وهذا -أيضًا-  ڳڳ﴾   ﴿
 ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿ڱ لكم.  حدد  ما  تتجاوزوا  فال  اهلل  اتقوا  املعتدين. 

]البقرة: 94)[ بالعون والنرص. 

 ، وال يعّكر عىل ذلك فعل رسول اهلل � يف بني النضري، كام جاء عن ابن ُعَمَر
َق رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنْخَل َبنِي النَِّضرِي، َوَقَطَع، َوِهَي اْلُبَوْيَرُة"، َفنََزَلْت ﴿ٺٺ  قال: "َحرَّ
ظروفها  هلا  واقعة  فهذه   (2(،]5 ]احلرش:  ٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴾ 

)))  املرجع السابق، الصفحة نفسها. 
رقم  حديث  َوالنَّْخِل،  َجِر  الشَّ َقْطِع  َباب  امْلَُزاَرَعِة،  ِكَتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (2(

)2326(، ص437.
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بالنبل  يرمون  عليها  فأقاموا  حصوهنم،  إىل  هؤالء  التجأ  فقد  هبا،  اخلاصة  االستثنائية 
واحلجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونًا هلم يف ذلك، ومن ثم فقد كان من الرضوري 
الطعام  يف  الذايت  االكتفاء  عىل  قدرهتم  إهناء  عىل  تصمياًم  هؤالء  يرى  أن  من  بّد  وال 
والرشاب، ألهنم لو مل يروا هذا التصميم ملا نزلوا من حصوهنم التي ظنوا أهنا مانعتهم 
من اهلل، فاملاء حتت أرجلهم حيفرون قلياًل فيستخرجونه دونام عناء، والطعام موجود 
بقوله -تعاىل- للمؤمنني ﴿ٺٺ لذا رد اهلل عليهم   ما دام هناك نخل حيمل مترًا، 
َأِذن  ]احلرش: 5[، أي  ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ﴾ 
أن  النضري سنني طويلة حمارَصين دون  بني  تركنا هذا لعاش هيود  لو  فيها، ألننا  لكم 
يأهبوا باملحارِصين الذين ليس لدهيم ما يأكلونه أو يرشبونه، فهي رخصة أو إجازة مؤقتة 
عارضة تشبه إذن اهلل تعاىل لرسوله بالقتال يف مكة يوم الفتح األكرب.))) فالبلد احلرام 
� اهلل  معركة رسول  متطلبات  واقتضت  قدر  فإذا  احرتامها،  احلرم جيب   واألشهر 
وهو العادل املنصف الذي ال يمكن أن يرتكب ظلاًم جتاه غريه- رخصة اسثنائية فال 
من  ُتعّد  أمور  فهناك   ،� عمله  مثل  غريه  يعمل  ألن  تأصياًل  ذلك  يكون  أن  يعني 
خصوصيات رسول اهلل � يف هذه املجاالت، فينبغي أن نفرق بني اخلاص والعام أو 

ما هو ترشيع لآلخرين. 

للبرشية هبذا اإلعجاز وهذا  العالج  ليقدم  اليوم وحده  الكريم يقف  القرآن  إن 
التحدي، حني يعلن أن األصل هو ﴿ۓۓڭڭ﴾ ]البقرة: 208[. فإذا كان 
حماطًا  العادل  القتال  هذا  يكون  أن  بّد  وال  عادالً،  يكون  أن  فيجب  القتال  من  بّد  ال 

ْثَك َقْوالً قام  ِمرُي ُأَحدِّ ا األَْ َة: "اْئَذْن يل َأهيَُّ ُه قال لَِعْمِرو بن َسِعيٍد وهو َيْبَعُث اْلُبُعوَث إىل َمكَّ ْيٍح َأنَّ )))  عن أيب رُشَ
َم بِِه، َحَِد اهللَ َوَأْثنَى  ْتُه َعْينَاَي، حني َتَكلَّ بِِه النبي ملسو هيلع هللا ىلص اْلَغَد من َيْوِم اْلَفْتِح َسِمَعْتُه ُأُذَناَي َوَوَعاُه َقْلبِي َوَأْبرَصَ
َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن َيْسِفَك  ْمَها الناس، فال حَيِلُّ اِلْمِرٍئ ُيْؤِمُن بِاهللِ  َمَها اهلل ومل حُيَرِّ َة َحرَّ عليه، ُثمَّ قال: إِنَّ َمكَّ
َص لِِقَتاِل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فيها َفُقوُلوا: إِنَّ اهللَ قد َأِذَن لَِرُسولِِه  فيها َدمًا، وال َيْعِضَد هبا َشَجَرًة، َفإِْن َأَحٌد َتَرخَّ
اِهُد  ْغ الشَّ اَم َأِذَن يل فيها َساَعًة من هَنَاٍر ُثمَّ َعاَدْت ُحْرَمُتَها اْلَيْوَم َكُحْرَمتَِها بِاأْلَْمِس، َوْلُيَبلِّ ومل َيْأَذْن َلُكْم، َوإِنَّ

اْلَغاِئَب ." انظر: 
اِهُد اْلَغاِئَب، حديث رقم  ْغ اْلِعْلَم الشَّ - البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب العلم، َباب لُِيَبلِّ

)104(، ص46.
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بضامنات ورشوط جتعل األصل فيه املحافظة عىل احلياة والُبعد عن التدمري. 

إن البرشية قد خست خسانًا مبينًا باحتجاب القرآن عنها، ونحن من حجب 
القرآن عنها، بصوتنا املنخفض الذي ال نستطيع أن نوصله إىل العامل كله، ولو وصل 
الساسة،  من  أو  القادة  من  سواء  املخلصني،  من  كثري  لتبنّاه  العامل  إىل  الصوت  هذا 
اخلسارة؛  هذه  أمام  كبرية  فمسؤوليتنا  وغريهم،  واإلعالم  والثقافة  الفكر  رجال  أو 
فلم  ختّلفنا،  عىل  وحافظنا  به  استأثرنا  البرشية،  عن  القرآن  حجبنا  الذين  نحن  ألننا 
مركزي  قطب  حول  اليوم  كله  العامل  يدور  لذلك  العامل،  إىل  إيصاله  عىل  قادرين  نعد 
غريب حضارته قائمة عىل الرصاع وحده، ألنه داخل يف عملية التكوين الفلسفي لتلك 
خري  من  فيه  وما  اإلسالم  صوت  إيصال  يمكن  فكيف  وقواعدها،  بُأسسها  احلضارة 
يكون  أن  بّد  ال  أم  باالستجداء،  أو  الثقايف  أو  السياس  باحلوار  هل  كلها؟  لإلنسانية 
كل  عن  ورشاهبم  طعامهم  يف  يستغنوا  أن  أولوياهتم  أول  إن  آخر؟  شأٌن  للمسلمني 
يشء خارجي، وأن يكتفوا بام يصنعون ويزرعون، ثم ُيطورون ذلك إىل أن تكون هلم 
صناعتهم وهنضتهم، وليس ذلك عىل اهلل ببعيد إذا خلصت النوايا، فاإلمكانات قائمة 
النهوض  التامة عىل  القدرة  أكثرهم، ولدهيم  ما  اهلل  والقدرات ممكنة وعلامؤنا بفضل 
باألمة حينام ُيْعَطون الفرصة، القرآن الكريم حيمل يف آيات القتال ويف غريها كثري من 
عمليات  يف  واضحًا  منهجًا  تعطينا  أن  يمكن  التي  األساسية  واملوجهات  املؤرشات 
إدارة الرصاع يف السلم ويف احلرب، فنحن نمتلك منهجًا -بفضل اهلل وبفضل القرآن 
ونحدد  نربزه  كيف  عرفنا  لو  كاماًل،  وسريته-   � اهلل  رسول  ُسنَّة  وبفضل  الكريم 
عنارصه وكيف نوضحه لآلخرين ونعرضه عليهم عرضًا حسنًا لوجدت أمم األرض 
التي  الكبرية  األزمات  هذه  تتجاوز  أن  والستطاعت  ضالتها  الكريم  القرآن  يف  اليوم 

حتيط هبا والتي تكاد تأخذ بخناقها. 

بني  الكبري  الفرق  إىل  نشري  أن  القرآن  يف  القتال  آيات  نرشح  ونحن  املهم  ومن 
واحدًا،  شيئًا  ليسا  مها  عام،  يشء  واجلهاد  خاص  يشء  فالقتال  القتال،  وبني  اجلهاد 
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القتال مرتبة واحدة من مراتب اجلهاد، فاجلهاد مراتب، ))) منها جهاد النفس لتنضبط 
الشيطان،  جهاد  وهناك   ،� اهلل  رسول  وسرية  وُسنّة    اهلل  لرشيعة  وفقًا 
والشيطان نوعان: شيطان اإلنس وشيطان اجلن، وهناك اجلهاد لتحقيق قضايا األمة، 
اجلهاد لالكتفاء وحتقيق األمن الغدائي واألمن يف اللباس ويف السالح ويف املياه واألمن 

يف ذلك كله، فالفرق بينهام كبري كام ترى. 

النَّجم الثاين والعرشون: احلج: عبادة التمكني
ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ 
ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ
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]البقرة: 95)-203[ 

)))  لالستزادة انظر:
املعاد يف هدي خري  زاد  751ه(.  )تويف:  بكر  أيب  بن  الدين حممد  أبوعبداهلل شمس  اجلوزية،  قيم  ابن   -
/1994م(،  )1415ه  ط27،  اإلسالمية،  املنار  ومكتبة  الرسالة  مؤسسة  والكويت:  بريوت  العباد، 

َهاِد.  َفْصٌل يف َمَراتُِب اجْلِ
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ملا دار حديث القرآن املجيد يف آيات القتال -السابقة آليات احلج هذه- حول ما 
فعله املرشكون باملؤمنني يف بيت اهلل احلرام، حيث أخرجوهم منه وفتنوهم عن دينهم 
باحلرم وهو عبادة  أمر ذي صلة وثيقة  َيْعُقَب ذلك احلديث عن  أن  املناسب  كان من 
احلج والعمرة، وملا كان كل من القتال واحلج حيتاج إىل األموال كان من املناسب أن 
﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿ڻ النفقة  عىل  واحلّث  باحلّض  احلديث  يبدأ 
]البقرة: 95)[ جميء الّتهلكة والنهي عن إلقاء اليد هبا يف آية تتكلم عن النفقة يدل عىل أن 

اإلنسان ليس له أن ينفق كل ماله ويبقى من دون يشء، ألن هذا جمازفة وإلقاء باليد 
إىل التهلكة.

عالية،  راقية  مرتبة  واإلحسان   ](95 ]البقرة:   ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿ھ
فيها جتاوز للواجب والقدر املحدد، ولكن ليس إىل مستوى أن يعطي اإلنسان كل ما 

يملك ويلقي بيده إىل التهلكة. 

لوجه  خالَصني   ، تاّمنْيِ والعمرة  احلج  وأّدوا   ](96 ]البقرة:  ڭڭڭڭ﴾  ﴿ۓ
اإلحرام  بعد  إلمتامهام  الذهاب  عن  منعكم  فإن   ](96 ]البقرة:  ﴿ۇۇ﴾  تعاىل،  اهلل 
هبام مانع كالعدو واملرض، ﴿ۆۆۈۈٴۇ﴾ ]البقرة: 96)[ فالواجب عليكم َذْبُح ما 
خَتُْرجوا من إحرامكم  البقر أو الغنم تقّربًا إىل اهلل تعاىل، لكي  تيسَّ لكم من اإلبل أو 

 بحلق شعر الرأس أو تقصريه، ﴿ۋۋۅ﴾ ]البقرة: 96)[ إذا كنتم حُمرصين ﴿ۅ
ثم  فيه  ُحرص  الذي  املوضع  يف  َهديه  املحرص  ينحر  حتى   ](96 ]البقرة:  ۉۉېې﴾ 
حيّل من إحرامه، كام نحر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديبية ثم حلق رأسه، وغري املحرص ال ينحر 

 اهلَدي إال يف احلرم، الذي هو حمله يف يوم العيد وما بعده من أيام الترشيق، ﴿ېېى
 ىائائەئەئوئ﴾ ]البقرة: 96)[ حيتاج معه إىل احللق -وهو حُمِْرم- فَحَلق، ﴿وئ
يتصدق  أو  أيام،  ثالثة  يصوم  بأن  فدية:  فعليه   ](96 ]البقرة:  ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾ 
احلرم.  لفقراء  شاة  يذبح  أو  طعام،  من  صاع  نصف  مسكني  لكل  مساكني  ستة  عىل 
]البقرة:  ﴿ىئىئىئیی﴾  ة،  وصحَّ أمن  يف  كنتم  فإذا   ](96 ]البقرة:  ﴿ېئېئ﴾ 
اإلحرام  بسبب  عليه  م  ُحرِّ ما  باستباحة  وذلك  احلج  إىل  بالعمرة  استمتع  فمن   ](96

اهلَدي،  من  تيّس  ما  ذبح  فعليه   ](96 ]البقرة:  ﴿ییجئحئمئ﴾  عمرته،  انتهاء  بعد 
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﴿ىئيئجب﴾  ]البقرة: 96)[ َهْديًا يذبحه ﴿حبخبمبىبيبجتحتختمت﴾ ]البقرة: 96)[ 
فعليه صيام ثالثة أيام يف أشهر احلج، وسبعة إذا فرغتم من أعامل احلج ورجعتم إىل 
ترّتب  وما  اهلَْدُي  ذلك  صيامها،  من  بّد  ال   ](96 ]البقرة:  ﴿ىتيتجثمث﴾  أهليكم، 
ساكني  من   ](96 ]البقرة:  ﴿ىثيثحجمججحمحجخحخمخ﴾  الصيام  من  عليه 
أرض احلرم، ﴿جسحس﴾ ]البقرة: 96)[ وخافوا اهلل تعاىل، وحافِظوا عىل امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه، ﴿خسمسحصمصجضحض﴾ ]البقرة: 96)[ ملن خالف أمره، وارتكب 

ما عنه ُزجر.))) 

فاحلج فريضة أراد اهلل تعاىل أن جيعلها للبرشية فرصة للراحة من عناء وويالت 
االقتتال، فجعل هلا مكانًا إذا دخله اخلائف أمن، وإذا استعاذ به ُأعيذ، هذا املكان هو 

تعاىل: ﴿ہہہھھھھےےۓۓڭ اهلل  قال   مكة واحلرم، 
 ڭڭڭۇۇۆ﴾   ]القصص: 57[، وقال تعاىل:   ﴿چچڇڇڇ
﴾ ]العنكبوت: 67[، ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ
 ﴿پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ﴾ ]قريش: 4-3[،
قطع  وحرمة  أوكاره،  عن  وتنفريه  صيدها  اصطياد  ُحرمة  حتريمها  مجلة  من  وجعل 
شجرها وقلع حشيشها، كام ثبتت األحاديث واآلثار يف ذلك، وكذلك جعل هلا زمانًا 

﴿ۀۀہہہہھھ تعاىل:  قال  احلرم،  األربعة  األشهر  هو  مًا   حمرَّ
ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ

ٴۇۋۋۅ﴾ ]التوبة: 36[. 
اهلل  يؤّكد  اإلسالم،  أركان  من  اخلطري  والركن  املهمة  العبادة  بتلك  القيام  وبعد 
 عىل رضورة ذكره، ذلك ألّن الناس َألِفوا بعد أن يقوموا بأداء واجٍب مهٍم 
عظيم أن يطلبوا ألنفسهم الراحة، واإلحساس بأداء الواجب والقيام بحقه، بل إنَّ األمم 
قد تعمد إىل جعل عمليات الفراغ من أداء املهام الكربى والواجبات العظمى يف حياهتا 
مواسم للرفاهية والتحّلل من الواجبات واالنرصاف إىل اللهو واللعب، وقد يضّيعون 
ما اكتسبوا من أداء ذلك الواجب يف التحلُّل الذي يدخلون فيه بعد االنتهاء منه، فأراد 

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص30.
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ں  اهلل -تبارك وتعاىل- للحجيج أال يقعوا يف يشء من ذلك، قال تعاىل: ﴿ں
ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ
عبادتكم،  أمتمتم  فإذا   ]200 ]البقرة:  ۇ﴾  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
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 قائاًل ربنا آتنا يف الدنيا 
عنها  لرغبتهم  نصيب؛  وال  اآلخرة حظ  ليس هلم يف  وهؤالء  وأوالدًا،  وماالً  صحة، 

وَقرْصِ مَهِّهم عىل الدنيا. 

ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ﴿ۆ
الدنيا عافية  آتنا يف  الناس فريق مؤمن يقول يف دعائه: ربنا  ومن   ]201 ]البقرة:  ېې﴾ 
ورزقًا وعلاًم نافعًا، وعماًل صاحلًا، وغري ذلك من أمور الدين والدنيا، ويف اآلخرة اجلنة، 
وارصف عنَّا عذاب النار. وهذا الدعاء من أمجع األدعية، وهلذا كان أكثر دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص.)))

الداعون  أولئك   ]202 ]البقرة:  ﴿ىىائائەئەئوئوئۇئۇئ﴾ 
رسيع  واهلل  الصاحلة،  األعامل  من  كسبوه  ما  بسبب  عظيم  ثواب  هلم  الدعاء  هبذا 

احلساب، حُمٍْص أعامل عباده، وجمازهيم هبا. 

ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱ
اهلل  واذكروا   ]203 ]البقرة:  ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾ 
تسبيحًا وتكبريًا يف أيام قالئل، وهي أيام الترشيق، احلادي عرش والثاين عرش والثالث 
ل وخرج من ِمنى قبل غروب شمس اليوم  عرش من شهر ذي احلجة، فمن أراد التعجُّ
الثاين عرش بعد رمي اجِلامر فال ذنب عليه، ومن تأخر بأن بات بـِمنى حتى يرمي اجلامر 
د  ر أفضل، ألنه تزوُّ يف اليوم الثالث عرش فال ذنب عليه، ملن اتقى اهلل يف حجه، والتأخُّ

يف العبادة. 

ْنَيا  َحَسنًَة ويف اآلِْخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب  نَا أتنا يف الدُّ )))  عن َأَنٍس قال: كان َأْكَثُر ُدَعاِء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "اللهم َربَّ
النَّار." انظر:

ْنَيا  الدُّ يف  آتنا  نَا  َربَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  َقْوِل  َباب  الدعوات،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   -
َحَسنًَة، حديث رقم )6389(، ص1227.
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النَّجم الثالث والعرشون: من أصناف الناس 
ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿ 
ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ
ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک
ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ
ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے
ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ
ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ
ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی  ی
ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ

ڄڄڃڃڃڃچچچچ﴾ ]البقرة: 2-204)2[

﴾ ]البقرة: 204[ فهو حُيسن احلديث  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ڦ
إىل هاوية  ك  لعّله جيرُّ إذ يستخدمها  اإلقناع؛  املختلفة، وحُيسن مهارة  عنها يف شؤوهنا 
ويومهك  ليخدعك   ]204 ]البقرة:   ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ﴿ڃ فتنة  إىل  يستدرجك  أو 
معك  خصومة  يف  والدخول  فشلك  يف  وبالرغبة  بكراهيتك  ممتلئ  وباطنه  بصدقه، 
ڇڇ﴾ ]البقرة: 204[ شديد  ڇ واالنتصار عليك بجهده أو جهد سواه.))) ﴿ چ
بعض  لك  بنّي  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  ولكّن  كلها،  وللبرشية  وألُّمتك  لك  اخلصومة 
لك  السوداء  اخلائنة  القلوب  تلك  ُتضمره  ما  هبا  تكشف  أن  تستطيع  التي  العالمات 
وألُّمتك وللبرشّية كّلها، فمن هذه العالمات ﴿ڇڍڍڌڌڎڎ﴾ 
ونفوذه  جاهه  ووّظف  مفِسدًا،  األرض  يف  سعى  والية  أحدهم  توىل  فإذا   ]205 ]البقرة: 

)))  يقول ابن عاشور يف هذا: "ومعنى يشهد اهلل عىل ما يف قلبه أنه يقرن حسن قوله وظاهر تودده بإشهاد اهلل 
تعاىل عىل أن ما يف قلبه مطابق ملا يف لفظه، ومعنى إشهاد اهلل حلفه بأن اهلل يعلم إنه لصادق. وإنام أفاد ما يف 
عيًا أن قلبه كلسانه قال  قلبه معنى املطابقة لقوله ألنه ملا أشهد اهلل حني قال كالمًا حلوًا تعني أن يكون ُمدَّ

تعاىل: ﴿ٱٻٻٻ﴾  ]التوبة: 62[." انظر:
ج2،  984)م،  للنرش،  التونسية  الدار  تونس:  والّتنوير،  الّتحرير  تفسري  الطاهر.  حممد  عاشور،  ابن   -

ص267.
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وماله لإلفساد يف األرض، ذلك ألّن طبائعهم وانحرافات قلوهبم وكراهيتهم للصالح 
والعمران ال تسمح هلم بأن يصلحوا يف األرض، بل ﴿ڈڈ﴾ ]البقرة: 205[ أي 
الزرع، ومن ذلك ما ُفِعل بالعراق بالد األهنار التسعة، ومُتور العراق التي كان نخيلها 
اليوم بدالً من  اثنتني وثالثني مليون نخلة، وهي  عندما قام انقالب 4) متوز 958) 
الزمان أو يزيد إذا هبا -نتيجة احلرق  أن تصبح مليارًا أو تزيد خالل نصف قرٍن من 
والتدمري من ِقبل السفهاء- تنزل يف سنة 0)20م إىل ستة عرش مليون نخلة، وكذلك 
بالفواكه والثامر والفستق  َمأْلَى  التي كانت  العراق  ما حدث من تدمري غابات شامل 
واجلوز، واللوز والبندق وما إليها، فاّتباع املتنفذين الُسفهاء يف العراق سياسة األرض 
وغريه  ذلك  جرداء،  أرايض  وإعادهتا  وتدمريها  مواطنيهم  مع  نزاعاهتم  يف  املحروقة 
نموذج ملا يفعله الطُّغاة يف احلرث من إهالك وتدمري، ومل يكتفوا بإهالك احلرث، بل 
امتد تدمريهم ليشمل ﴿ژژ ﴾  ]البقرة: 205[ ذرية اآلدميني والبهائم، فهم يفسدون 
فيهم إىل  العدل  البرش، وهضم حقوقهم، وجتاوز  إفسادًا ال يقترص عىل االعتداء عىل 
ى ذلك ليهلك احلرث والنسل، فرش هؤالء عام شامل، وال يصّدهم  الظلم، بل يتعدَّ

-عن ما يفعلون- علمهم بأّن اهلل ال حيب الفساد. 

احليوانية  للثروة  وإبادة  إهالك  من  حدث  ما  أيضًا:  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 
والبقر  واملاعز  الغنم  توريد  مصادر  من  مصدرًا  العراق  كان  فقد  أيضًا،  العراق  يف 
واللحوم  الدجاج  فطيس  يستورد  غدا  ولكنّه  كثرية،  عاملية  بلدان  إىل  واجلاموس 
املشكوك يف ِحّلها وسالمتها، ألنَّ هؤالء الفاسدين قد أهلكوا احلرث والنسل، ناهيك 
دليٌل آخر عىل إهالك  ُتكتشف بني احلني واآلخر والتي هي  التي  املقابر اجلامعية  عن 

النسل اإلنساين ال احليواين فقط. 

﴿ڑڑککک﴾  ]البقرة: 205[ تعبرٌي شامل جلميع أنواع الفساد، الفساد 
يف العقائد واألفكار، والفساد يف السياسات واألحكام والقضاء، والفساد يف االقتصاد 
ومعايش الناس، والفساد يف تبديد نِعم اهلل وإهدارها إىل آخر أنواع الفساد صغرت أم 

كربت، فكّلها مكروهة عند اهلل تعاىل، ومكروٌه أهلها، ومكروٌه أصحاهبا. 
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ينفع  ال  املفسدون  وهؤالء   ]206 ]البقرة:  ﴿کگگگگڳڳڳڳ﴾ 
اتقوا  إذا قيل هلم:  أنه  نداء، ألّنه من طِباعهم  معهم نصح وال موعظة وال رجاء وال 
إليهم  بالنسبة  فاإلثم  الفساد،  يف  إمعانًا  النصيحة  وزادهتم  باإلثم،  العّزة  أخذهتم  اهلل 

﴿ڱڱڱڱ عنه،  االبتعاد  وال  مفارقته  يريدون  ال  به،  وُيفخر  ُيعتّز   يشٌء 
ںں﴾ ]البقرة: 206[ هذا الصنف ال ينفع معه إال النار -نعوذ باهلل- ولن يتذّكر إال 
عندما يصبح فيها ﴿ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ﴾ 
]األحزاب: 66[، وهؤالء الذين يستكربون عن النصيحة أو االعرتاض أو املطالبة بتغيري 

املوقف أو تعديله، ال بّد أن يكون بينهم وبني االستبداد واالستكبار وإرادة العلو يف 
األرض نسٌب وصهر حيول بينهم وبني قبول الرأي اآلخر. 

تقاوم  ما  الوسائل  من  لدهيا  تكون  أن  بّد  ال  هؤالء  بأمثال  ُتبتىل  التي  واألمم 
ذلك،  مقاومة  يف  وطرقه  ووسائله  أساليبه  عرٍص  ولكل  املفسدين،  من  النوع  هذا  به 
مقاطعة  عىل  يقوم  الذي  املديّن  بـالعصيان  يسّمى  ما  عرفت  كثرية  شعوٌب  فهناك 
قصة  الكريم  القرآن  ذكر  فقد  أصل،  املجيد  القرآن  يف  وله  وعزهلم،  املفسدين  هؤالء 
� ثّم حورصوا وقاطعتهم األمة  الثالثة الذين ُخلِّفوا))) ومل خيرجوا مع رسول اهلل 

﴿ٱٻٻ تعاىل:  قال  رحبت،  بام  األرض  عليهم  فضاقت  نساؤهم،   حتى 
ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ
ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾  ]التوبة: 8))[، حينها شعروا 
بمرارٍة ال ُتطاق أليام ولياٍل، اهلل وحده يعلم مدى معاناهتم فيها، ثّم تاب عليهم بعد 
أن تطّهرت قلوهبم ونفوسهم وختّلصت من حب الذات واخلوف عىل النفس والضنِّ 

هبا عن رسول اهلل � واملؤمنني. 

فالعصيان املديّن ُيشعر الطغاة واملستبدين -وَمن ال يتقّبلون قول احلق والنصيحة 
سالحًا  بوجههم  حيمل  مل  شعٍب  أمام  حيلتهم،  وقلة  شأهنم،  بضآلة  اهلل-  اتق  وقول 
وتصميمه  وعزمه  إرادته  هو  حيمله  ما  كل  بل  والتنكيل،  للبطش  غات  مسوِّ لُيعطيهم 

رقم  حديث  َمالٍِك،  بن  َكْعِب  َحِديُث  َباب  املغازي،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (((
)4418(، ص834.
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أوامرهم،  وتنفيذ  إليهم  واالستامع  طاعتهم  عن  بنفسه  وينأى  هؤالء،  يعتزل  أن  عىل 
التنازل عن  وقد جيد أعتى الطغاة يف مثل هذه الوسيلة السلبّية وسيلًة قد تضطره إىل 

كربيائه واهلروب من مجاهريه. 

فكأنَّ اآلية الكريمة تنّبهنا إىل أنَّه ما دامت الكلمة الطيبة اتقوا اهلل، تفعل فعلها يف 
نفوس هؤالء فإنَّ اخلري يتوقع منهم، ولكن إذا أغلقوا آذاهنم دون قول األمة وعلامئها، 
بأنَّه قد ُختم عىل قلوهبم، وأّن عىل األمة أن تبحث عن وسائل أخرى،  إيذاٌن  فذلك 
وإال فسوف يزيد هؤالء يف طغياهنم وقد يبلغ ببعضهم أن يقول القولة الشهرية ألحد 

خلفاء بني ُأمية كام ورد عنهم: َمن قال يل اتق اهلل قطعت عنقه. 

التي  للقيادات  نموذجًا  يمّثل  -الذي  املفِسد  الصنف  هذا  -تعاىل-  يقابل  ثم 
بنموذج آخر ﴿ڻڻ ولقيادة مرشوعه-  لتجنيدها يف مرشوعه  إبليس   يسعى 
مالكها  نفسه هلل -جل شأنه-  باع   ]207 ]البقرة:  ڻڻۀۀہہہ﴾ 
وهادهيا طلبًا ملرضاته -جل شأنه- وهو عىل استعداٍد أن ُيَضّحي هبا ويقّدم ماله ونفسه 
شأنه-،  -جل  رضاه  نيل  مقابل    إليه  نِعم  من  اهلل  خّوله  ما  وسائر  وبلده 
الدنيا  ففي  اآلخرة؛  ويف  الدنيا  يف  باإلحسان  النوع  هذا  يقابل  وتعاىل-  -تبارك  واهلل 
هذا النوع من البرش هم مصابيح اهلداية، ونامذج اإلصالح، وقادة اهلدى وأئمة اخلري، 
إليه  يقّرهبم  ما  كل  عىل  وُيقبِلون  يرضيه،  ما  كل  وينفذون  -سبحانه-  بأمره  يدعون 
 ، ہھھھ﴾ ]البقرة: 207[ ومن رأفته -تعاىل- هبم ما رواه َأَنس﴿
ِذَراعًا، وإذا  إليه  ْبُت  َتَقرَّ ِشرْبًا  اْلَعْبُد إيلَّ  َب  َتَقرَّ ِه قال: )إذا  َربِّ َيْرِويِه عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
ْبُت منه َباعًا، وإذا َأَتايِن يميش َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة(.))) وما رواه ابن َعبَّاٍس  َب إيلَّ ِذَراعًا َتَقرَّ َتَقرَّ
َ ذلك، َفَمْن  يَِّئاِت، ُثمَّ َبنيَّ ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: )إِنَّ اهللَ َكَتَب احْلََسنَاِت َوالسَّ
َهمَّ بَِحَسنٍَة فلم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اهلل له ِعنَْدُه َحَسنًَة َكاِمَلًة، َفإِْن هو َهمَّ هبا وعملها َكَتَبَها اهلل 
له ِعنَْدُه َعرْشَ َحَسنَاٍت إىل سبعامئة ِضْعٍف إىل َأْضَعاٍف َكثرَِيٍة، َوَمْن َهمَّ بَِسيَِّئٍة فلم َيْعَمْلَها 

َكَتَبَها اهلل له ِعنَْدُه َحَسنًَة َكاِمَلًة، َفإِْن هو َهمَّ هبا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اهلل له َسيَِّئًة َواِحَدًة(.)2)

ِه، حديث رقم )7536(، ص1440.  )))  املرجع السابق، كتاب التوحيد، َباب ِذْكِر النبي ملسو هيلع هللا ىلص َوِرَواَيتِِه عن َربِّ
)2)  املرجع السابق، كتاب الرقاق، َباب من َهمَّ بَِحَسنٍَة أو بَِسيَِّئٍة، حديث رقم )6491(، ص1244.
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ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ 
األنبياء  سائر  ألمم  شاملة  عامة  دعوة  إهّنا   ]208 ]البقرة:  ۆۈۈٴۇۋ﴾ 
والطمأنينة،  واألمن  السلم  إىل حالة  ُييسء  أن  ما من شأنه  يتجنّبوا كل  أن  واملرسلني 
وقد بنيَّ -جل شأنه- الطريق التي تؤدي إىل ِسلٍم عاملّي برشيٍّ كامل، وهي أن يكون 

ُأمراء الناس ومسؤولوهم ممّن يبتغون الصالح واإلصالح. 

واألمن  االجتامعّي  لم  السِّ حتقيق  يف  كاملة  نظريٌة  هي  إّنام  الكريمة  اآلية  هذه  إّن 
نظريٌة كاملة يف هدم  البلدان، وهي كذلك  بلٍد من  أمة من األمم ولكل  الوطنّي لكل 
نتمنى  وكنّا  أنواعها،  بكل  والرصاع  والتناُفر  اخلوف  أسباب  عىل  والقضاء  اإلرهاب 
املشاركة يف احلرب عىل اإلرهاب- هبذه  ُدعوا إىل  العامل -وقد  املسلمون إىل  يتقّدم  أن 
النظرية الكاملة التامة عن السلم، والتي تبدأ بِسلم اإلنسان مع نفسه باخلروج من حالة 
الرشك والكفر والرياء، وسلم اإلنسان مع ربه باإليامن به وإخبات القلب له والتعلُّق 
وطهورنا،  مسجدنا  ألهّنا  األرض  وحب   ](65 ]البقرة:  ﴿ڈژژڑڑک﴾  بحبه 
منها ُخِلقنا وعليها نحيا وإليها ُنعاد حني نموت، ومنها ُنبَعث مرًة أخرى، فال ينبغي لنا 
ث والدمار، والِسلم  أن هنملها أو أن نميتها أو أن نسعى فيها فسادًا أو نجعلها هنبًا للتلوُّ
مع النبات والشجر واحلجر واملياه وكل ما خلق اهلل مما يسميه البعض طبيعًة أو كونًا، 
ر لنا، فال ينبغي أن يناله تدمري أو ختريب أو أّي نوٍع من  فإّننا مستخلفون فيه وهو مسخَّ

أنواع الفساد التي امتأل هبا الرب والبحر واجلو يف عرص اإلرهاب وأهل اإلرهاب. 

إلجياد  آلخر  حنٍي  من  والدولية  املحّلية  احلروب  ُتثار  أال  تعني  النظرية  هذه  إن 
فُتنَتج  أنواعه،  بكل  فيه  والعاملني  ُصنّاعه  وظائف  عىل  واملحافظة  للسالح  أسواق 
الذرّية،  باألسلحة  يسّمى  وما  واجلرثوميات  الكيامويات  من  الشامل  الدمار  وسائل 
الذي  با  الرِّ عىل  القضاء  تعني  كام  سالم،  بتحقيق  َيْسمح  أن  يمكن  ال  كّله  ذلك  ألن 
دّمر اقتصاديات عامل اليوم، وحاول مفكرو الغرب معاجلته باالشرتاكيَّة ثّم الشيوعيَّة، 
فائض  أخطار  معاجلة  عىل  املايض  القرن  خالل  والشيوعيون  االشرتاكيون  فعمل 
يتحّدى  با  الرِّ داء  وبقي  الدواء االشرتاكي  واهنار مصنع  العالج  القيمة، ولكن سقط 
ة، ويعلن عن أّن احلرب ما تزال قائمة بني اهلل والناس، ألهّنم ما زالوا متعّلقني  البرشيَّ

با يتعاملون ويتعايشون به.  بالرِّ
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عنها  وغفل  عنها،  ة  البرشيَّ غفلت  التي  اإلرهاب  ومنابع  وسائل  من  كله  ذلك 
املسلمون وقبلوا عىل أنفسهم أن يكون دينهم مّتهاًم، وكتاب رهبم مشكوكًا فيه، وَهْدي 
الشيطان  أتباع  وضعه  أن  بعد  ُمسَتبعدًا  الرحيم-  الرؤوف  العظيم  اخللق  -ذي  نبّيهم 
وقادة معسكر إبليس يف دائرة اإلرهاب ومنابعه، وَقبِل املسلمون التُّهمة، ومل َيْرقوا إىل 

مستوى الدفاع عن أنفسهم ومصدر دينهم وميدان اقتدائهم واتباعهم. 

ائ﴾  ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿
اإلرهاب  حالة  يف  والوقوع  لم  السِّ عن  االنحراف  أو  الزلل  حدث  فإذا   ]209 ]البقرة: 

فينبغي املسارعة إىل اهلل  والتوبة إليه والعودة إىل حالة السلم واألمن الذي 
حيّقق االستخالف والعمران. 

ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ﴿ 
ییی﴾ ]البقرة: 0)2[ ويتساءل املوىل -عز وجل- متعّجبًا ماذا ينتظر هؤالء؟ ما 
ينتظر هؤالء اخلارجون عن أمر اهلل إال أن يأتيهم عذاب اهلل وأمره من حيث ينتظرون 
اخلري تنكياًل هبم وتشديدًا عليهم، وتأتيهم املالئكة بام قّدره اهلل وأراده هلم، هل ينتظرون 
أّنه  األوىل  للوهلة  والسطحيون  السّذج  يظن  الذي  الغامم  من  ُظلٍل  يف  اهلل  يأتيهم  أن 
أعامق  دّمرت  مدّمرة  وزالزل  وبراكني  أعاصري  أّنه  يكتشفون  ثّم  ممطرهم  عارض 

﴿گ الدخان  سورة  يف  ذكر  وقد  األرض؟  وآفاق  السموات  وأجواء   املحيطات 
ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ  گ
2)[، فيجأرون إىل اهلل بالشكوى ولكن هيهات، فقد فات  ۀہہ﴾ ]الدخان: 0)- 
اآلوان وجتاوزت نَِسُب الفساد والتدمري والتلوث - يف األجواء والتخريب يف األرض 
ويف البحار واملحيطات وقطبّي األرض، سائر احلدود، ومل يعد باإلمكان إيقافها عند 

حد فتستويل امللوثات عىل أديم األرض والفضاء املحيط هبا.))) 

)))  ثّم بني تعاىل غاية الوعيد املشار إليه يف االسمني الكريمني فقال: هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل يف ظلل من 
الغامم واملالئكة، وقد غري األسلوب بااللتفات عن اخلطاب واألمر إىل احلكاية عن الزالني عن رصاط اهلل 
بضمري الغائب. واحلكمة يف االلتفات تناول هذا الوعيد جلميع من زّل من املؤمنني املخاطبني يف الدخول يف 
 السلم واملنهيني عن ضده، ومن زّل من غريهم، أو هي اإليذان بأن الزالني ال يستحقون رشف اخلطاب =
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ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
بني  بتجربة  اقرتنت  التي  البّينات  اآليات  أكثر  وما   ]2(( ]البقرة:  ٿٿٹ﴾ 

إرسائيل والتي ذكرها القرآن لتعترب هبا األمة الوارثة هلم. 

إن البرشّية -بام فيها األمة املسلمة لألسف- حتى اليوم مل تأخذ من تلك التجربة 
اليّسء، فام تزال جتربة  النموذج  العكس ال تزال تكرر نفس  درسًا وال عربة، بل عىل 
َعَبدة الِعجل وقتلة األنبياء هي السائدة يف حضارة هذا العرص، والتي أدخلت الرصاع 
لُيصبح سداها وحلمتها، فلم تعد البرشّية يف ظل حضارة الرصاع قادرًة عىل أن ترى 
السالح  املال ومصانع  اجلشع ومجع  نفوس  هلا  تسمح  إذ ال  وإشعاعاته،  السلم  أنوار 

ار األسلحة بأن ترى للسالم وجودًا أو تدرك له امتدادًا.  وجُتَّ

إن حضارة اإلخالد إىل األرض واّتباع اهلوى وإرادة العلو يف األرض، والَعبِّ 
د عىل اهلل -تعاىل-، كل ذلك تبديٌل لنعمة اهلل من  من الشهوات حتى التُّخمة، والتمرُّ
وأحّلوا  كفرًا  اهلل  نعمة  بّدلوا  الذين  إرسائيل  بني  مع  حدث  كالذي  جاءت،  ما  بعد 
بيد  حيّرق  مل  كأنه  احلضارة  هذه  يف  قائاًم  يزال  ال  الذهبّي  فالعجل  البوار،  دار  قومهم 
يصّم  اإلعالمي  خواره  زال  وما  قائاًم  زال  ما  بل  نسفًا،  البحر  يف  ُينسف  ومل  موسى، 
اآلذان ويعمي القلوب، واهلل  شديد العقاب ملن يستبدل بنعمته الكفر أو 

يقابلها بالرشك والرياء. 

= اإلهلي. قوله تعاىل: "َوامْلَآلِئَكُة" املالئكة أيضًا فيام يوّكل اهلل إليها ليحدث يف الكون وآنذاك قيض األمر 
الدخول يف  إىل  املسارعة  ملّحًا عىل رضورة  توكيدًا  الكريمة  اآلية  فكأّن يف هذه  األمور.  ُترجع  اهلل  وإىل 
السلم ونبذ حالة الرصاع وعدم االستمرار يف السري وراء الشيطان، سواٌء أكان شياطني اإلنس أو اجلن أو 
كليهام، وكالمها اليوم يعمالن متضامنني لئال يفوت األوان، وآنذاك ال ينفع نفسًا إيامهنا مل تكن آمنت من 
قبل أو كسبت يف إيامهنا خريًا، وال ينفع آنذاك الندم عىل التفريط بالسلم والسالم ألّن األمر يكون قد ُقيض، 
وأّن األرض قد دّمرت، واحلياة قد ُأهنيت، وهذه اإلرهاصات والنذر التي نراها - مهام كانت تفسرياهتا 
العلمّية- ينبغي أن ال تشغلنا عن مسؤولية اإلنسان املعارص وحضارة الرصاع املعارصة -السائدة يف عامل 
اليوم- عن هتيئة األسباب حلالة التلوث وتغري املناخ والبيئة واالحتباس احلرارّي. هذه كّلها نجمت عن 
ختريب الطبيعة وتدمري عمراهنا واإلفساد يف األرض، انطالقًا من عقائد الرصاع مع الكون والطبيعة، ال 

عقيدة السلم واألمن والطمأنينة، انظر:
- رضا، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، مرجع سابق، ج2، ص209.
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 ﴿ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ
أبرز األسباب  بياٌن لسبٍب من  اآلية  ]البقرة: 2)2[ هذه  ڃڃڃچچچچ﴾ 
لوقوع ذلك التبديل وتناس اآليات والدروس وجتاهل العرب من قصص املاضني، أال 
بقدرٍة ومهّية  أحيانًا إحساسًا  أهلها  الدنيا بزخرفها وزينتها متنح  فاحلياة  التزيني؛  وهو 
م هبا، وهذا اإلحساس بالقدرة جيعل اإلنسان يميل إىل االنغامس يف  ُمطلقة عىل التحكُّ
زينة احلياة الدنيا، والشعور بأهّنا مستمرٌة دائمة ال تنقيض وال تنتهي، وجتعل الكافرين 
وقرص  الدنيا  احلياة  تلك  قيمة  اهلل  من  علموا  الذين  أولئك  من  ويسخرون  يتعالون 

أمدها ورسعة زواهلا. 

چ﴾ ]البقرة: 2)2[ يف  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ڦ
الدنيا واآلخرة من خُمتلف أنواع األرزاق، ومنها احلكمة والفهم والوعي بغري حساب. 

النَّجم الرابع والعرشون: األمة الواحدة

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ 
ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ
ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ

ۓۓڭ﴾ ]البقرة: 3)2[

أساسيتني:  دعامتني  عىل  األرض  يف  االستخالف  عملية  -تعاىل-  اهلل  أسس 
بني  تفاعٌل  األساس  منطلقه  فالتفاُعل  اإلنسان؛  يف  والتدافع  األشياء  يف  التفاُعل 
ر، والتدافع يف اإلنسان منطلقه  الغيب اإلهلّي والطبيعة، أو ما نطلق عليه الكون املسخَّ
األساس -أيضًا- أن يكون هناك أولياء للرحن، وأولياء للشيطان، فأولياء الشيطان 
ميداٍن  إىل  إحباط جهودهم، وحتويل األرض  الرحن، ويعملون عىل  أولياء  يدافعون 
للفساد واإلفساد. وهذا التدافع بني الفريقني سنٌة قائمة تستوعب ُسننًا أخرى يف هذا 

املجال وتتجاوزها. 
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﴿ڇڇڇڇ﴾ ]البقرة: 3)2[ مل خيرج منهم عن عهد اهلل))) أحد أو يبتعد عنه، 
 ثم كانت الفرتة األوىل من االستخالف التي بدأ اخللق فيها بنفٍس واحدة ﴿پپ
پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ﴾  ]النساء: )[ وكان الناس فيها أمة واحدة 
واألرض  السموات  عىل  األمانة  عرض  تّم  أعلم-  -واهلل  املرحلة  هذه  ويف  كذلك، 
البّث  هذا  اتسع  أن  وبعد  اإلنسان،  وحلها  منها  وأشفقن  حيملنها  أن  فأبني  واجلبال 
اختالف  فطرّي-  توافٍق  حدث-بعد  خمتلفة،  وفئاٍت  وقبائل  شعوب  إىل  ليتحول 

وتناُزع، كان من أول وأبرز مظاهره ما حدث بني ابني آدم.)2) 

هذا االختالف استدعى حلوالً ومعاجلات وترشيعات وقوانني وُنظاًم وما يمكن 
أن يفّض به االختالف بني الناس، فبعث اهلل النبيني والرسل بذلك، قال تعاىل:﴿ڇ 

ر حمذوف ُذكر يف قوله -جل شأنه- ﴿ۉې ]البقرة:  3)2[ وهنا ُمَقدَّ  ڇڇڇ﴾  
كان  اآلية:  معنى  يكون  ذلك  وعىل   ](9 ]يونس:  ېېېىىائ﴾ 

﴿ڍڍڌڌڎ اختلفوا  وحني  فاختلفوا،)3)  واحدة  أمة   الناس 
الكتاب  ومع   ]2(3 ]البقرة:  ڎڈڈژژڑڑکککک﴾ 
 وامليزان أنزل احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ألجل القيام بالقسط، قال تعاىل:

 )))  عهد اهلل أو ميثاق االستخالف هو املذكور يف قوله تعاىل: ﴿ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ
ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ﴾ ]األعراف: 172[.

تعاىل: ﴿ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳ قال    (2( 
ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ
 ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې
ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى

یییجئحئمئىئيئجبحب﴾ ]املائدة: 27-)3[.
)3)  قال اإلمام البقاعي : ﴿  ې  ې﴾ أي كلهم﴿ ې﴾ أي جمتمعني عىل يشء واحد يؤم بعضهم 
فزل  املستقيم  الرصاط  عىل  أي  ى﴾   ﴿ فقال:  اجتامعهم  أكد  ثم  بعضًا،  بعضهم  ويقتدي  بعضًا 
ىائ﴾ ﴿ۉېېېېى  يونس:  آية  يف  كام  السبل  هبم  وتفرقت  فاختلفوا   بعضهم 
 ]يونس: 9)[  وعىل هذا أكثر املحققني كام   قاله األصفهاين. وقد رواه أبو يعىل املوصيل يف مسنده بسند متصل 

عن ابن عباس  أنه قال: عىل اإلسالم كلهم، انظر:
- البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، مرجع سابق، ج3، ص98). 
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ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ
بكتاب  الدين  قوام  كان  وهلذا  ورسله  ينرصه  من  اهلل  وليعلم   ،]25 ]احلديد:  ڦڦ﴾ 

هيدي وسيف ينرص.)))

فيه  َلبس  ال  الذي  للحق  اهلادي  الكتاب  أي   ]2(3 ]البقرة:  ﴿گگگ﴾ 
ل إلزالة االختالف ﴿گڳڳ﴾ ]البقرة: 3)2[ أي فبدلوا نعمة اهلل بأن أوقعوا  املنزَّ
اخلالف فيام أنزل لرفع اخلالف، ففي هذا غاية التعجيب وإظهار القدرة الباهرة التي 
حلتهم عىل ذلك. ولـاّم اخلالف ربام كان عن أمر غامض بنيَّ أن األمر عىل غري ذلك 

﴿ڳڳڱڱ الزمان  يستغرق  مل  أنه  إىل  واملجرور  اجلار،  بإثبات  مشريًا   فقال 
التي ثبت هبا  النبوة  ثبتت هبا  التي  العقلية والنقلية  الدالئل  ]البقرة: 3)2[ أي  ڱ﴾ 
فقال:  واالستطالة  احلسد  أنه  بني  السبب  عن  السؤال  حمل  هذا  كان  ولـاّم  الكتاب. 
﴿ڱ﴾ ]البقرة: 3)2[ وزاده عجبًا بقوله: ﴿ںں﴾ ]البقرة: 3)2[ أي ال بغيًا عىل غريهم، 
فبدلوا من كل جهة. ولـاّم ذكر إنزال الكتاب وسببه، ذكر ما تسبب عنه فقال عاطفًا 
عىل ما تقديره: فعموا عن البينات ﴿ڻڻ﴾ ]البقرة: 3)2[ إعالم بأنه ليس من طوق 
بربكة  بالنبيني  أي   ]2(3 ]البقرة:  ڻڻ﴾   ﴿ احلق،  من  وتوفيق  بعون  إال  اخللق 
إيامهنم ﴿ۀۀ﴾ ]البقرة: 3)2[ أي أهل الضاللة ﴿ ہ﴾ ]البقرة: 3)2[ ثم بّينه بقوله: 
﴿ہہ﴾ ]البقرة: 3)2[ وجيوز أن تكون تبعيضية ملا عموا عنه من احلق الذي نزل به 
الكتاب الذي جاء به النبيون ﴿ ہھ﴾ ]البقرة: 3)2[ أي بام ارتضاه هلم من علمه وإرادته 
ومتكينه. ﴿ ھھھےےۓۓڭ﴾ ]البقرة: 3)2[ يف صيغة املضارع، فهي 

ُبرشى هلذه األمة بدوام هداهم إىل ختم اليوم املحمدي.)2)

)))  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد احلليم )تويف: 728ه(. جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرحن 
بن حممد بن قاسم، املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 995)م، ج0)، ص3). 

رر يف تناسب اآليات والسور، مرجع سابق، ج3، ص203.  )2)  البقاعي، نظم الدُّ
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النَّجم اخلامس والعرشون: الفريضة الثقيلة بني التمهيد والتوابع 

ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ﴿ڭ
ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې  ۉ
 ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئ
ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب حب  جب
ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ

ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ

 ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگ

ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ

ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ

ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ

ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ

ییجئ  ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی 

ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ
ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ ]البقرة: 4)2 - 220[

بعد تلك اجلولة املباركة فيام تقّدم والتذكري بام كان عليه الناس من وحدة، وما 
بلغوه من اختالف، يأيت السياق القرآيّن بصيغٍة غاية يف الرقة تنرشح هلا الصدور وُتفَتح 
هلا القلوب، يف آية هي اخلامتة ملا ُذكر، واملقّدمة ملا سيلحقها، تأيت بصيغة استفهام ودود 

ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  حمبَّب ﴿ڭ
﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې  ۉ
]البقرة: 4)2[ تنبيه للمسلمني أهنم ليسوا بدعًا من األمم وال استثناًء، بل هم امتداٌد هلا، 

وأن ما جيري عليهم َسَبق أن َجرى عىل من سبقهم، والبأساء: النكاية يف احلروب حيث 
ُيقتلون ويقتلون، ويصمد الصابرون وينهزم اجلزعون، وتكون البأساء والصرب عليها 
والبؤس  والبأساء يشٌء  وبلوغها،  إليها  للدخول  اجلنة  ُكتبت هلم  َمن  يؤّهل  ما  بعَض 
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ففي  البأساء  أما  ذلك،  إىل  ما  أو  َمْسكنة  أو  فقٍر  عن  يكون  قد  فالبؤس  آخر،  يشٌء 
ۉ القتال ﴿ۅ  رصاع األقران، ويف ذلك متهيٌد لطيف وهتيئة وإعداد لفريضة 
 ۉ﴾ ]البقرة: 4)2[ والرّضاء يذكرها القرآن يف مقابل النعامء، كام يف قوله تعاىل: ﴿ژ
﴿ۉ تعاىل:  وقوله   ،]50 ]فصلت:  گگ﴾  گگ ڑکککک  ڑ
ېېېېى﴾ ]األنعام: 42[ وذلك يعني أهنا تقع إما بزوال نعمٍة أو بعدم 
حدوثها أصاًل، ﴿ې﴾ ]البقرة: 4)2[ األصُل يف اإلنسان الواقف الثباُت، فإذا مل يستطع 
الثبات لضعٍف يف رجليه أو ركبتيه أو مرٍض يف عاموده الفقرّي، فإّنه ُيزلزل حني يقف 
وال يثبت فيسقط أو يوشك عىل السقوط. شّبه اهلل  حالة من ُتصيبه البأساء 
والرضاء بَمن يزلزلون فتزّل أقدامهم وال تثبت عىل املوضع الذي هي فيه، وحني حيدث 

 ذلك يدخل اإلنسان حالة االضطرار النفيّس التي عربَّ عنها -تعاىل- يف قوله: ﴿ۇ
ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ

باهلل  مستغيثًا  طاقة  من  فيه  ما  بكل  اإلنسان  فينادي   ]62 ]النمل:  ىىائ﴾ 

  يمتنُّ  وهنا  والنرصة،  النجدة  إياه  سائاًل  به،  مستنرصًا  وتعاىل-  -تبارك 
بأنه يف حاالت كهذه لن يستطيع أن جيد لنفسه مغيثًا أو ولّيًا أو نصريًا  ر عباده  وُيذكِّ

إال اهلل تعاىل. 

وهذه الزلزلة ال تقترص عىل عامة املسلمني، بل إّن رسول اهلل � وهو املتصل 
باهلل قلبه عىل الدوام قد يدخل حالة االضطرار ويشارك أتباعه واملؤمنني به اجلأر إىل 
اهلل واالستغاثة واالستعانة به ﴿ېېې﴾ ]البقرة: 4)2[ فهو يف مقدمة املستغيثني 
وإمام املضطرين ﴿ىىائائەئەئوئ﴾ ]البقرة: 4)2[ وحني يكون الرسول وَمن 
حوله من املؤمنني قد بلغوا هذه احلالة فإّن من سننه  أن جُييب املضطر إذا 

دعاه ويكشف السوء ﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئ﴾ ]البقرة: 4)2[.

وإذ يبلغ السياق بنا هذه احلالة ويذّكرنا بأّن هلل ُسننًا اجتامعّية تعّرض هلا َمن سبقنا 
بّد أن نتعرض ملثلها، آنذاك حيمد املؤمن ربه -تبارك وتعاىل- عىل ما  من األمم، وال 
وعقله  وقلبه  جوارحه  بكل  ويتهيأ  لألركان،  أدائه  من  وفَّقه  وما  فرائض،  من  تقدم 
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﴿ۈئ النفقة  وهي  أال  بأخفها  اآليات  فتبدأ  اآلتية،  الفرائض  لقبول   ووجدانه 
ېئېئېئ﴾ ]البقرة: 5)2[ ما الذي ينبغي عليهم إنفاقه مما رزقهم اهلل -تبارك وتعاىل- 

﴿ىئىئىئییییجئحئ ينفقون،  ملا  املستحقون  هم   وَمن 
 � رسوله  يأمر  هنا   ]2(5 ]البقرة:  مئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتخت﴾ 
متطلباهتا  يف  وداخلٌة  املنَتظرة  الثقيلة  للفريضة  التمهيد  طريق  يف  هي  إجابًة  بإجابتهم 
ورشوطها، فال يفاجئهم بأّن ما ينفقون إنام ينفقونه عىل أسلحٍة وعدة حرٍب قد َتْفنى 
وتذهب أثناء احلرب والقتال، بل يبنّي هلم بشكٍل ودود بأّن ما ينفقون إّنام ينفقونه بشكٍل 
مبارش أو غري مبارش عىل الوالدين واألقربني واليتامى واملساكني، ألن جانبًا مهاًم من 
جوانب نفقة اجلهاد والقتال سوف يكون يف سبيل اهلل ويف سبيل نرصة الضعفاء واملساكني 
أدياهنم  اختيار  يف  واملساكني  الضعفاء  هؤالء  وحرية  االعتقاد،  حرية  عن  والدفاع 
  ومعتقداهتم دون إكراٍه من أحد، فام ُينَفق يف هذا السبيل هو قرباٌت إىل اهلل

مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ﴿ىئ رضوانه  وسائل  من   وجزٌء 
﴾ ]البقرة: 5)2[ ففي حالة السلم توّجه تلك النفقات إىل هذه األصناف لُتكفى،  يئ ىئ
الفئات  هذه  عن  للدفاع  املوارد  ُتسّخر  احلرب  حالة  ويف  واحتياجاهتا،  خلتها  وُتسد 

املهّمشة واملستضعفة وحاية حريتها ووجودها. 

ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
آية  هي  اآلية  هذه   ]2(6 ]البقرة:  ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ﴾ 

به، وبعد أن بقي املسلمون  للقيام  الداعية  القتال بعد أن هتيَّأت كل األسباب  فرضية 
لثالث عرشة سنة خاضعني ألمره  األول بكّف أيدهيم وإقام الصالة وإيتاء 
الزكاة ومقابلة األذى بالصرب، ومع هذا مل تتوقف فتنة الناس عن دينهم، فجاء األمر 
باهلجرة إىل احلبشة، وذلك يف رجب سنة مخس من النبوة، ))) ومل يستطع املستضعفون 
أن يتخّلصوا من اضطهاد وعذاب املستكربين املنحرفني يف مكة، فكان األمر باهلجرة 

)))  الزرقاين، أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن يوسف املالكي )تويف: 22))ه(. رشح الزرقاين عىل املواهب 
اللدنية باملنح املحمدية، بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، 996)م، ج)، ص504.
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إىل املدينة، ومع ذلك مل يرتكهم املرشكون وشأهنم، قال املقريزي: وملا استقر رسول اهلل 
 وتكفلوا بنرصه ومنعه من األسود واألحر،  باملدينة بني أظهر األنصار  ملسو هيلع هللا ىلص 
رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، وتعرضوا هلم من كل جانب، ))) فكان األمر 

بالقتال -عىل ما مّر- وكانت هذه اآلية هي املرحلة األخرية من مراحل ترشيعه. 

والقتال مكروه لكم من جهة  الكفار،  قتال  املؤمنون-  اهلل عليكم -أهيا   فرض 
الطبع، ملشقته وكثرة خماطره، وقد تكرهون شيئًا وهو يف حقيقته خري لكم، وقد حتبون 
ما هو خري  يعلم  تعاىل  لكم، واهلل  العاجلة، وهو رش  اللذة  أو  الراحة  فيه من  ملا  شيئًا 
لكم وأنتم ال تعلمون ذلك، فبادروا إىل اجلهاد يف سبيله؛)2) ألّنه سيحرر إرادة الناس 
]البقرة: 6)2[ هيدم جبال  به، وقوله: ﴿ٻٻپپ﴾  الذي يدينون اهلل  الدين  يف اختيار 
جاهليتهم  يف  العرب  بأن  كالقول  بناءها،  وأعواهنم  املسترشقون  حاول  التي  الرمال 
رها  طوَّ التي  اإلسالمية  الصيغة  عن  عبارة  هو  اجلهاد  وأّن  وقتال،  غزو  أهل  كانوا 
وتعاىل-  -تبارك  اهلل  واندفاعاهتم،  العدوانية  العرب  لرغبات  لالستجابة  اإلسالم 
يوم  ُفرض  القتال  أّن  كلها  البرشية  خيرب  الصدور  خُتفي  وما  األعني  خائنة  يعلم  الذي 
اخلالق  يعلمها  -التي  الكراهية  هلذه  وتبعًا  به،  للقيام  كارهون  واملسلمون  ُفرض 
احلاسمة  اآلية  بلوغ  قبل  كثرية  دات  ممهِّ قّدمت  قد  الكريم  الكتاب  آيات  فإّن  َسلفًا- 
التناُقضات  يف بيان فرضية اجلهاد وكتابته -خاّصًة القتال منه-، لئال نسقط يف بعض 
بعد فصل بعضها عن بعض،  اآليات  الذين فّسوا هذه  أولئك  التي سقط هبا بعض 
مالحظة  عن  بعيدًا  منه  واالستنباط  حدة،  عىل  منها  جزٍء  كل  وأخذ  وتعضيتها، 

ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ﴿وئ تعاىل:  كقوله  األخرى؛   السياقات 
ېئىئىئىئیی﴾ ]البقرة: 90)[. وغريه مما سبقت اإلشارة إليه. 

)))  املقريزي، تقي الدين أبو العباس أحد بن عيل بن عبد القادر )تويف: 845ه(. إمتاع األسامع بام للنبي من 
األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، حتقيق: حممد عبد احلميد النمييس، بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، 

)1420ه/1999م(، ج)، ص70). 
)2)  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص34.
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ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں

ھے﴾ ]البقرة: 7)2[

من  اإلسالم  وأعداء  املرشكون  هبا  قام  التي  املضّللة  الدعايات  هتدم  اآلية  هذه 
إبراهيم واحلنيفية  تعاليم  قد خرج عن   � اهلل  أن رسول  فقد زعموا  الكتاب،  أهل 
لنفسه  وأباح  احلرم  األشهر  يف  فقاتل  احلرام،  والبلد  احلُرم  األشهر  باحرتام  السمحة 
انتهاك ُحرمتها، فرّد اهلل عليهم ذلك هبذه اآلية الكريمة، وبنّي أن ما فعلوه من مصادرة 
حرية األديان، وفتنة الناس عام خيتارونه من دين وفرض الكفر والرشك عليهم بالقوة، 

هو األخطر األكرب. 

ر القرآن الكريم من االستجابة للضغوط الشديدة التي يوّجهها املرشكون  وحيذِّ
القتل،  من  أكرب  ذلك  ويعّد  الكفر،  عىل  إلكراههم  وتعذيبهم  دينهم  عن  الناس  بفتنة 
ففي الفتنة والتعذيب قد يتمنى اإلنسان املوت مراٍت ومرات لعله يضع هناية لعذابه 
التي حياوهلا  احلقيقية  دة  الرِّ املؤمنني من  ر  حُيذِّ   اهلل  فإّن  وآالمه، ومع ذلك 

 املرشكون وهم يفتنون الناس عن دينهم ﴿ڳڳڱڱڱڱںں
ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ

ذلك  عىل  ُأكره  من  يتناول  وال  يشمل  ال  احلُكم  وهذا   ]2(7 ]البقرة:  ھے﴾ 

﴿چڇڇڇڇڍڍڌڌ تعاىل:  لقوله  باإليامن،  مطمئن   وقلبه 
اتقاء  ُمْكَرهًا  الكفر  كلمة  نطق  لو  حتى  فهذا   ،](06 ]النحل:  ڎڎڈ﴾ 
يف  يعّده  أو  يعاقبه  أن  من  وأعظم  أرحم  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  فإّن  والتعذيب،  الفتنة 

﴿ڈژژڑڑککککگگگگ  املرتدين، 
ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ
 ڻۀۀہہہہھھھھےے
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ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ
 ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

]النحل: 06) - 0))[. 

 ثم يقابل هؤالء بالذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل ﴿ےۓۓڭ
ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅ﴾ ]البقرة: 8)2[. 

وبني  بينه  ُتذَكر  مناسبة  ال  بأّنه  البعض  م  يتوهَّ قد  ترشيٍع  إىل  السياُق  ينتقل  ثم 
ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿ۉ القتال،   ترشيع 
وئوئۇئۇئۆئ﴾ ]البقرة: 9)2[ فأين رشب اخلمر من الوقوع يف القتال؟! وإذا 

العريب  بالتاريخ  َوعٍي  عىل  كان  -إذا  ُيدرك  فإّنه  وسياقاهتا  اآليات  هذه  اإلنسان  تدّبر 
متريره  يف  صعوبًة  يقل  ال  وامليس  اخلمر  حتريم  ترشيع  أّن  وبيئته-   � النبي  وعرص 
العرب له،  القتال وكراهية نفوس  به عن صعوبة  بالقيام  الناس  البيئة وإقناع  يف تلك 
تقاليد  وهلم  رُشهبا،  بكثرة  ويتفاخرون  املاء،  من  أكثر  اخلمر  يرشبون  كانوا  فالعرب 
وطقوس يف اخلمر، وأوقات وطرائق رشهبا أشبه ما تكون بتقاليد النبالء الربيطانيني 
يف رشب الشاي وأوانيه وأنواعه، فهناك الَصبوح، وهي اخلمرة التي ُترشب يف الصباح 
تقاليد  منها  ولكل  املساء،  يف  ُيرشب  ما  وهي  الغبوق  وهناك  وتقاليدها،  أوانيها  وهلا 
هيتم العرب باملحافظة عليها. أما اعتزازهم برشب اخلمر يف اجلملة فيكفي إلقاء نظرة 

عىل ِشعرهم وآداهبم يف تلك املرحلة ليتبنّي لنا ذلك، يقول قائلهم: 
ونشـرهبـا فتجعلنـا ملوكـًا          وأسـدًا مـا ينهنهنـا اللـقـاء

ويقول آخر مفاخرًا بأنه رب إبل رّدًا عىل من يعايره هبا: 
أعريتنـا ألبـاهنـا وحلومهــا           وذلك عاٌر يا ابن ريطة ظاهر
نحايب هبا أكفـاءنـا وهنينهـا         ونشـرب يف أثامهنـا ونقامـر

َنَزَل منه ُسوَرٌة من  َل ما  َأوَّ َنَزَل  : )إنام  امْلُْؤِمننَِي  ُأم  ومن ثم قالت َعاِئَشة 
ْساَلِم َنَزَل احْلَاَلُل َواحْلََراُم،  ِل، فيها ِذْكُر اجْلَنَِّة َوالنَّاِر، حتى إذا َثاَب الناس إىل اإْلِ امْلَُفصَّ
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َتْزُنوا،  اَل  َنَزَل  َوَلْو  َأَبدًا،  اخْلَْمَر  َنَدُع  اَل  َلَقاُلوا:  اخْلَْمَر،  ُبوا  َترْشَ اَل  ٍء  يَشْ َل  َأوَّ َنَزَل  َوَلْو 
َنا َأَبدًا(،))) وهذا كله يبّيـن لنا الصعوبة البالغة لتكليف الناس برتك  َلَقاُلوا: اَل َنَدُع الزِّ
اخلمر وامليس، فقد كان ذلك عادات متأصلة ُمتجذرة، لذلك بدأت هذه اآلية الكريمة 
بتهيئة األذهان للتحريم الذي سيأيت لرشب اخلمر ولعب امليس، وجاءت بصيغة سؤال 
مرفوع من الناس إىل رسول اهلل � وبنّي هلم يف جوابه أّن إثمهام أكرب من نفعهام، ألن 

ذلك سوف حيملهم عىل التساؤل ملعرفة اإلثم والنفع يف كلٍّ من اخلمر وامليس.

﴿ۆئۈئۈئېئېئېئ﴾ ]البقرة:  9)2[ أي الزائد عن احتياجاتكم كلها 
فهذا الزائد أو العفو هو الذي يتناسب وترشيع القتال، فإن األموال التي يتطلبها القتال 
كثرية، ويف احلرب توّجه األمم عادًة اقتصادها كّله ليصبح اقتصاد حرب، ولذلك فهذه 
اآلية ال تدخل فيام أدخله البعض بقضايا الناسخ واملنسوخ مع رفضنا ملبدأ النسخ مُجلًة 
أو  الزائد  إنفاق  قتال وهجرة- جتعل  السياق -وهو سياق  بل هي يف هذا  وتفصياًل، 
ختصيص الزائد عن االحتياجات األصلية ألصحاب األموال هو األمر املناسب الذي 
ر  ﴿ىئ﴾  ]البقرة:  9)2[ أي كام  يستدعيه السياق، خاصًة واآلية ُختمت بدعوٍة إىل التفكُّ
 بني لكم ما ذكر ﴿ ىئىئیی ییجئٱٻ﴾ ]البقرة: 9)220-2[

أي يف أمر الدنيا ﴿ٻٻ﴾ ]البقرة: 220[ وأمر اآلخرة.

اإلصالح الشامل لليتامى
ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ﴿ 
ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ ]البقرة: 220[. والُيتم يف جمتمٍع َقبيّل-
الضعيف حتى يقوى، والصغري  العصبية واالنتساب إىل من يستطيع حاية  يقوم عىل 
حتى يكرب- ُيعّد من القضايا املهمة التي حتتل يف تفكري الناس وتعاملهم موقعًا كبريًا، 
فاليتيم إنساٌن ضعيف ال يستطيع أن حيمي نفسه أو ماله، وإذا كان اليتيم أنثى فذلك 
ُيعّد ضعفًا مضاعفًا، ولذلك فإنَّ أموال الضعفاء والنساء الضعيفات اللوايت ال أولياء 
هلّن وال ُعصبة َسَيُكنَّ مع بقية اليتامى حتت رحة أولئك املحيطني هبم سواء أكانوا أولياء 

رقم  حديث  اْلُقْرآِن،  َتْألِيِف  َباب  القرآن،  فضائل  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (((
)4993(، ص993.
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منهم موضع  املوقف  فقد كان  الراحل، وعليه  للوالد  أو رشكاء  أو جريانًا  أقارب  أو 
تساؤل؛ إذ اختلفت مواقف العرب من اليتامى واليتيامت اختالفًا كبريًا، وترتبت عىل 
ذلك مشكالٌت كثرية، فبعض األولياء قد تعجبه اليتيمة عندما تكرب، فيستكثر تزوجيها 
آلخرين، فيتزوجها هو دون مهر أو بمهٍر يسري ال يوازي مستواها، ال ليشء إال ألهنا 
يتيمة. وبالنسبة ألموال اليتامى فبعض األوصياء يستثمرها مع أمواله وحياول إنامءها 
لصالح اليتامى كرمًا منه وتفّضاًل، وبعضهم كان ال يفعل ذلك بل يبادر إىل إنفاق مال 
اليتيم قبل بلوغه الرشد، وقد ينفد مال اليتيم قبل أن يبلغ رشده، وإذا بلغ الرشد قيل 
له: قد أنفقنا عليك ما خّلف أبوك، إىل غري ذلك من املشكالت، فجاء القرآن املجيد 
ُينظم هذه العالقة، ويف إطار سؤال ترفعه البيئة واملجتمع إىل رسول اهلل � ليجيب 
الوحي عنه، ﴿ٻپپ﴾ ]البقرة: 220[))) والقرآن الكريم مل خيصص النكاح 
الترصفات،  مجيع  ليتناول  أطلق  لكنه  السؤال،  طبيعة  يف  إنفاقه  وال  املال  استثامر  وال 
 ]220 ]البقرة:   ﴾ ڀ ڀ ﴿پ إناثًا  أم  كانوا  ذكورًا  باليتامى  يتعّلق  ما  كل  وليتناول 
اجلواب يف منتهى اإلجياز واإلعجاز، فقد أمر رسول اهلل � أن خيربهم بأّن األولياء 
كلمة  وأطلق  وماله،  نفسه  يف  لليتيم  الترصفات  أصلح  بتحري  مكّلفون  واألوصياء 
إصالح أيضًا، ألن إصالح أوضاع اليتيم وابتغاء احلياة الصاحلة هلا بعد البلوغ يشء، 
وإصالح املال وإنامؤه يشٌء آخر، وتنمية قدرات اليتيم ليصل إىل مستوى الرشد قبل 
أن ُيدفع إليه ما بقي من مال أبيه له طرٌق أخرى ختتلف من زمٍن آلخر، فقد يكون يف 
زماننا هذا من بني جوانب اإلصالح رعاية اليتيم والنظر يف قدراته، ورغباته لوضعه 
يف التخّصص املناسب سواٌء أكان يف جمال العلم واملعرفة، أم احلرف والتدريب أم أي 
يشٍء آخر، فعىل الوّص أن يبتغي له ما يبتغي لولده من ُصلبه، وأن خيتار له أحسن ما 
يستطيع اختياره ليمّكنه وهُييئه إىل حياٍة كريمة، إضافًة إىل رضورة احلرص عىل إنامئه 
ُخلقّيًا وجتنيبه العادات السيئة وحايته من االنحرافات لينشأ إنسانًا ُحّرًا ُمؤهاًل ملامرسة 

الدور املناسب. 

)))  قال الراغب األصفهاين: "اليتيم: انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه، ويف سائر احليوانات من ِقَبِل أمه." انظر:
- الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص4)4. 
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يكثر احلديث  الذي  اليتيم عىل مستوى األرسة وهو اجلانب  هذا يف شأن كفالة 
فلقد  كلمة.  من  فيه  بّد  فال  والدولة  املجتمع  مستوى  عىل  ورعايته  كفالته  أما  فيه، 
ضون له يف  كثرت يف اآلونة األخرية الدراسات يف العامل كله حول األطفال وما يتعرَّ
هلا  األطفال  يتعرض  التي  املشكالت  تلك  وأهم  مشكالت،  من  العامل  أنحاء  خمتلف 
الفقر واحلاجة عىل أهليهم، وسوء  د وإمهال األهل وبيع األوالد حتت ضغوط  الترشُّ
استخدامهم يف أعامل شائنة أو شاقة، وهؤالء األطفال الذين يتعرضون إىل ما ذكرنا 
يغلب أن تكون املناطق التي ينتمون إليها مناطق عربيَّة أو إسالميَّة، فهناك البالد التي 
أخرى  ومناطق  والسودان،  والصومال  والعراق  أفغانستان  مثل:  باحلروب؛  ُنكبت 
د كثري من األطفال فيها نتيجة احلروب والفتن الداخليَّة، وتشتُّت ُأرسهم أو مقتل  ترشَّ
استيعاب  تستطيع  سات  مؤسَّ البلدان  تلك  يف  تكن  ومل  األهليَّة،  احلروب  يف  معيليهم 

دين.  تلك األعداد الكبرية من املرشَّ

التي  مة  املحرَّ اجلنسيَّة  العالقات  مثل:  الشوارع،  ألطفال  أخرى  مصادر  وهناك 
هذا  يكون  أن  ويغلب  نا،  الزِّ من  أطفاهلا  رعاية  مسؤوليَّة  غالبًا  األم  كاهل  عىل  ُتلقى 
ل مسؤوليَّة أطفال ال ُيعرف آباؤهم، أو ختلَّوا  النوع من األمهات ممن ال يستطعن حتمُّ
والدهيم،  وانحرافات  أخطاء  ضحية  املواليد  األطفال  فيكون  عديدة،  ألسباب  عنهم 
فقد ُتلقي الزانية بطفلها يف الشارع أو عند حمل عبادة إذا مل جترؤ عىل قتله، والتخلُّص 

من مسؤوليَّته، أو من العار الذي ختشاه يف بعض البيئات. 

ومهام يكن من أمر فإنَّ املؤسسات الدينيَّة لبعض الطوائف يف الغرب قد وجدت 
ة من أبناء الشعوب  دين، خاصَّ يف ذلك فرصة؛ إذ تتبنَّى أعدادًا كبرية من هؤالء املرشَّ
السياسيَّة  املصلحة  مع  وأهدافها  الدينيَّة  سات  املؤسَّ تلك  مصلحة  وتلتقي  املسلمة، 
إليها، وتتفق كلمة رجال الدين ورجال  سات  التي تنتمي تلك املؤسَّ ة  للبلدان اخلاصَّ
سات الدينيَّة، ثم يعودون  االستعامر عىل العمل -معًا- لتكوين أجيال تتبع تلك املؤسَّ
إىل بالدهم بعد فرتة وُيَساَعدون وُيَعاَونون عىل تسلُّم مراكز مهمة يف ُدوهلم، وبذلك 

يضمنون جمموعة كبرية من املصالح يف املستقبل!!
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قبيلة  عدا  -ما  كله  ة-  خاصَّ العراق  -يف  الُكرديَّ  الشعب  أن  املعروف  من 
، ومل يكن يوجد عرب تاريخ  ، يتمذهب باملذهب الشافعيِّ واحدة- شعب مسلم ُسنِّيٌّ
الفيليَّة  قبيلة  هي  املستثناة  والعشرية  اإلسالم،  بغري  يدين  واحد  فرد  العراقيِّني  الُكرد 
 ، من األكراد، وهي الوحيدة من بني قبائلهم التي يتمذهب غالبيَّتها باملذهب الشيعيِّ
الغربيَّة  الدينيَّة  سات  املؤسَّ من  أعداٌد  ت  ضمَّ املايض  القرن  من  السبعينات  ومنذ 
تلك  أديان  عىل  تنشئتهم  متت  الذين  األكراد  األيتام  من  كثريًا  وأوروبا  أمريكا  يف 
سات، وقد بلغوا اآلن مبلغ الرجال، وعىل أيدهيم اآلن جتري عمليَّة حتويل دينيٍّ  املؤسَّ
نيِّ الشافعيِّ ال عهد للشعب الُكرديِّ به!! وكذلك احلال بالنسبة  يف شعبهم املسلم السُّ

ألفغانستان ومايل وبنغالديش.

إنَّ هناك بلدانًا أفريقيَّة كثرية َتراَجع عدد املسلمني فيها تراُجعًا خميفًا نتيجة تلك 
ه جزء يسري منها إىل  األعامل واجلهود. فوجدنا لدى املسلمني إمكانيَّات كبرية، لو ُوجِّ
املريعة،  الظاهرة  تلك  شاهدنا  ملا  ومرشدهيم  أيتامهم  وكفالة  املسلمني  بأطفال  العناية 
جهات  خاطبنا  وحينام  املسلمة.  الشعوب  مستقبل  يف  خطرية  آثار  هلا  ستكون  التي 
إسالميَّة شعبيَّة وحكوميَّة كثرية برضورة عمل يشء، قالوا: ليست هناك وسيلة يمكن 
االعتامد عليها يف هذا املجال إال التبنِّي، والتبنِّي يف اإلسالم ممنوع، فقلنا هلم: ال جدال 
اهلل  ورسول  األيتام،  كفالة  عىل  وحث  حضَّ  ولكنَّه  للتبنِّي،  الكريم  القرآن  حتريم  يف 
بَّاَبِة َواْلُوْسَطى()))، فامذا  � قال: )أنا َوَكافُِل اْلَيتِيِم يف اجْلَنَِّة َهَكَذا، وقال بِإِْصَبَعْيِه السَّ
لو أنَّ املسلمني وأغنياءهم والدول البرتولية -خاصة- رصدوا بعض األموال، واحدًا 
سات  املؤسَّ وجدت  -إذا  األيتام  بكفالة  ب  ترحِّ مسلمة  بلدانًا  وكلَّفوا  مثاًل،  املائة  يف 
ة وطاقات تعليميَّة كبرية مثل: مرص  والنفقات الالزمة لذلك-، ولدهيا قدرات تربويَّ
واملغرب واجلزائر والسودان واليمن وتركيا وأمثاهلا، فإن هذه الدول ستقوم بتأسيس 
اآلالف  هذه  لتنشئة  أكفاء  ومربِّيات  تربويُّون  عليها  يقوم  داخليَّة  ومدارس  مالجئ 

رقم  حديث  َيتِياًم،  َيُعوُل  من  َفْضِل  َباب  األدب،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (((
)6005(، ص1163.
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يف  الوقوع  أو  الترشد،  من  وحايتهم  اهلل،  لرشيعة  وفقًا  وكفالتهم  األيتام  من  املؤلفة 
سات التي تنشئهم عىل غري ملة اإلسالم، ويف الوقت ذاته حاية بالد  براثن تلك املؤسَّ

املسلمني من ُمْعضالت مستقبلية يف غاية اخلطورة. 

وُخطط التنمية موجودة يف سائر البلدان العربيَّة واملسلمة، وتنمية اإلنسان أهم 
خطط  يف  دين  واملرشَّ األيتام  كفالة  ندرج  ال  فِلَم  التنمية،  جوانب  سائر  من  وأخطر 
يف  االستثامر  هو  وعوائد  أمهيَّة  وأكثرها  التنمية،  أنواع  أهم  أنَّ  املعلوم  ومن  التنمية؟ 

اإلنسان، فِلَم ال نستثمر يف إنساننا؟

العربيَّة ومنظمة  الدول  الوثيق بني جامعة  التعاون  املمكن إجياد نوع من  إنَّ من 
اهتامماهتا  تتصل  أخرى  سات  ومؤسَّ االجتامعيَّة  الشؤون  ووزارات  اإلسالميِّ  املؤمتر 

هبذا املوضوع. 

لقد ُفوجئ الكثريون يف 27/ 0) /2007م بحادث رسقة أطفال مسلمني من 
فقد  ذلك  ومع  وآباؤهم،  أرسهم  لدهيم  فمعظمهم  بأيتام،  ليسوا  وتشاد  دارفور  أبناء 
جرت حماولة اختطافهم إىل فرنسا. وإذا كانت هذه املحاولة قد ُكشفت فكم هي املرات 
سات واألرس  التي مل ُتكتشف، وصار أولئك األطفال املسلمون حتت رحة تلك املؤسَّ
ومستقبلها؟!  األمة  أبناء  إلنقاذ  املؤمنة  ة  اخلريِّ املشاعر  تتحرك  فهل  إليها؟  املنتمية 

واحليلولة دون بيع إنساهنا واالجتار به؟!

عصابات  أو  رشكات  هناك  أنَّ  األخرية  اآلونة  يف  ة  اخلاصَّ التقارير  كشفت  لقد 
تتعاون  فكيف  اخلبيثة،  األغراض  ملختلف  هبم  واالجتار  األطفال  رسقة  احرتفت 
إنقاذ  عىل  واإلقليميَّة  الدوليَّة  املنظامت  وبقيَّة  املتحدة  واألمم  واحلكومات  الشعوب 
جديدة؟!  خبيثة  بأساليب  االسرتقاق  جريمة  إحياء  إعادة  دون  واحليلولة  األطفال، 

﴿ٻپپپپ الكريمة  اآلية  تعنيه  الذي  األكرب  األصالح  هو  هذا  إن   أال 
ڀڀڀڀ ﴾ ]البقرة: 220[
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 ]220 ]البقرة:  ٺ﴾  ٺ  ﴿ املعاش  شؤون  سائر  يف   ]220 ]البقرة:  ٺ﴾    ﴿
ٿ ٿ ﴿ٿ أخيه،  مصلحة  يرعى  أن  األخ  وعىل  الدين.  يف  إخوانكم   فهم 
عىل  احلريص  من  اليتامى  ألموال  املضيع  يعلم  واهلل   ]220 ]البقرة:   ﴾ ٹ ٹ ٿ
عليكم  وشقَّ  لضيَّق  اهلل  شاء  ولو   ]220 ]البقرة:  ﴿ٹٹڤڤڤ﴾  أصالحها 
يف   ]220 ]البقرة:  ﴿ڦڦ﴾  ملكه،  يف   ]220 ]البقرة:  ﴿ڤڦڦ﴾  املخالطة،  بتحريم 

خلقه وتدبريه وترشيعه.)))

النَّجم السادس والعرشون: دعائم بناء األرسة: من اخِلطبة إىل ما بعد الوفاة
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أقوى  عىل  قوائمها  وإرساء  األرسة،  ببناء  املتعّلقة  الترشيعات  لبعض  بيان  هذا 
الدعائم من اخلطبة إىل ما بعد الوفاة. وأول ذلك النهي عن نكاح املرشكات وإنكاح 
تسمح  الزوجني  بني  املْشرتكات  من  قاعدٍة  بإجياد  تسمح  ال  الرشك  فديانة  املرشكني، 
الصاحلة،  النشأة  وَينَْشأون  األبناء  ظالهلا  يف  يعيش  التي  الوثيقة  العالقة  بإجياد 
واملرشكون خلت دياناهتم يف الغالب من أية وصايا أو تنظيامت حتمي الزوجة املسلمة 
لو نكحت مرشكًا كام هو احلال يف اإلسالم، حيث قّدم اإلسالم ضامنات كثرية حتمي 
للزوجة الكتابية حقوقها وال تسمح بأن يمّسها الظلم والتحيُّز، وتبعًا هلذا فإّنه سبحانه 
قد منعنا أن ُننكح بناتنا وأبناءنا ملرشكني حتى لو كان ذلك املرشك غنّيًا ولديه قدرات 
والقلبي  النفيس  السكن  ألّن  املرحية،  املادية  الوسائل  لزوجه  هييئ  أن  متّكنه  مادية 
النفسية  الراحة  من  متنح  والسلوك  والعبادة  العقيدة  يف  واالنسجام  الروحية  والراحة 

والسعادة القلبية ما ال يمكن جلميع الوسائل املادية أن هُتيِّئه وتقدمه. 

وألن املسألة كانت مطروحًة بتداخل العالقات التي ما تزال قائمة غري منفصلة 
يف املجتمع املديّن فإّن هذه اآلية الكريمة قد حسمت األمر وانسجمت مع معاجلة سائر 

املشكالت التي نجمت عن ذلك بعد توقيع صلح احلديبية. 

ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ﴿ڻ
 ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

]البقرة: 222[.

العرب  إىل  َنَقلت  قد  العرب  جزيرة  يف  السائدة  الكتابية  الشفوية  الثقافة  كانت 
فإن  ذلك  وعىل  ُحكمية،  وليست  عينية  نجاسة  وأهنا  النجاسة،  عن  اليهودية  الفكرة 
أو جتلس عليه نجسًا  ما ختالطه  كله واعُترب كل  َتنَّجس جسدها  إذا حاضت  احلائض 
ملامسته ملتنّجٍس عينًا، وقد يكونون قد ورثوا ذلك الترشيع من رشيعتهم التي فيها الكثري 
من اإلرص واألغالل، مما يبنّي لنا مدى تأثري تلك الثقافة الشفوية يف العرب وتغلغلها 
جتاه  حيملوهنا  العرب  كان  التي  املشاعر  تلك  نتفّهم  أن  نستطيع  وبذلك  ثقافتهم،  يف 
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))) والتي بقيت هي السائدة إىل أن قضت عليها رشيعة التخفيف والرحة،  احلائض، 
من  وحده  اخلارج  واعتربت  احلائض،  املرأة  عن  والرجس  النجاسة  مفهوم  وأزالت 
الدم كأي خارج من السبيلني للرجل واملرأة نجاسًة عينية، وأّن احلائض طاهٌر يف بدهنا 
فيه  ملا  يفعله هو اجلامع  أن  َرُجلها  أو يامسها، وكل ما هو ممنوٌع عىل  ولعاهبا وما متّسه 
من إرضاٍر هبا وبه وهي يف تلك احلالة، "وروي أن اليهود واملجوس كانوا يبالغون يف 

التباُعد عن املرأة حال حيضها، والنصارى كانوا جيامعوهنا...")2) 

اليهود  أشاع  العرب  جزيرة  يف  وانتشارها  الكتابية  الشفوية  الثقافة  وبتأثري 
يأيت  الولد  فإّن  اخللف  من  كان  إذا  منها  احلرث  موضع  يف  لزوجته  الرجل  مِجاع  أّن 
املضمون  هذا  وبقي  الشفوية،  الثقافة  تلك  مضمون  العرب  وصّدق  أحول،)3) 
بنجاسة  يتعّلق  ما  القرآين  الترشيع  أزال  وكام  اإلسالم،  ظهور  حتى  بينهم  ُمتداوالً 
الكريمة  باآلية  اجلامع،  بطريقة  يتعّلق  فيام  عنهم  الشائعة  اخلرافة  أزال  احلائض 
النكاح  أن  ]البقرة: 222[ دعوٌة رصحيٌة واضحة  ﴿ۓڭڭڭڭۇۇۆ﴾  
املأمور به هو النكاح املثمر للولد، وهذا ال يتم إال بالتلقيح يف موضع احلرث، أما أي 
موضع آخر فإّنه -وإن أفاد متعًة- ال يؤّدي إىل ثمرة اإلنجاب، فصار املأمور به يف هذه 
احلالة إتيان النساء يف موضع احلرث طلبًا للولد، ولتحقيق هدف أساس من أهداف 
النكاح وهو دوام النوع واستمراره، لكّن ذلك ال يمنع أن خيتار الزوجان أشكاالً من 
شأهنا أن ُتقّدم مزيدًا من املتعة هلام إضافًة إىل حتقيق الغاية، لكنَّ حتقيق املتعة مع تفويت 

ْمَرَة من امْلَْسِجِد، قالت: فقلت:  )))  عن َعاِئَشَة أم املؤمنني  قالت: قال يل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "َناِولِينِي اخلُْ
إين َحاِئٌض، فقال: "إِنَّ َحْيَضَتِك َلْيَسْت يف َيِدِك." انظر:

- مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب احليض، َباب َجَواِز َغْسِل احْلَاِئِض َرْأَس َزْوِجَها َوَتْرِجيِلِه 
َكاِء يف ِحْجِرَها َوِقَراَءِة اْلُقْرآِن فيه، حديث رقم )298(، ص141. َوَطَهاَرِة ُسْؤِرَها َوااِلتِّ

)2)  الرازي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، مرجع سابق، ج6، ص4)4.
ُجُل اْمَرَأَتُه من ُدُبِرَها يف ُقُبِلَها كان اْلَوَلُد  )3)  عن َجابِر بن عبداهلل  قال: "كانت اْلَيُهوُد َتُقوُل: إذا أتى الرَّ

َأْحَوَل، َفنََزَلْت: ﴿ۅۉۉېېېېى﴾ ]البقرة: 223[." انظر: 
اِمَها َوِمْن  - مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب النكاح، َباب َجَواِز مجاعه اْمَرَأَتُه يف ُقُبِلَها من ُقدَّ

ُبر، حديث رقم )1435(، ص569. ٍض لِلدُّ َوَراِئَها من َغرْيِ َتَعرُّ
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األخرى  اآلية  تأيت  وثبت  ذلك  استقر  وإذا  القرآين،  املنطق  مع  ينسجم  ال  أمٌر  الغاية 
لتؤّكد هذا املعنى وتقويه، وتزيل ما علق يف األذهان من آثار الثقافة الشفوية الكتابية، 
﴾ ]البقرة: 223[ فهّن موضع حرٍث وزرٍع إلنجاب  ۉ ۉ قال -جل شأنه-: ﴿ۅ
]البقرة: 223[ وأّنى يف لسان العرب حتتمل  األبناء ودوام النوع، ﴿ېېېېى﴾ 
-الذي  القرآن  لسان  يف  لكنها  الكيفية،  عىل  والداللة  املوضع،  عىل  الداللة  معنني: 
لو  املوضع  ألن  الكيفيَّة،  معنى  يف  تنحرص  العريّب-  اللسان  ليونة  ويتجاوز  يستوعب 
جرى التخيري فيه فإّنه سريتد عىل مقصد قرآين أساس من النكاح بالنقض، وموضوع 
ؤى واألنظار، فهناك  العالقة النوعية بني الرجل واملرأة موضوٌع كثريًا ما تأّثر بتعدد الرُّ
من ينظر هلذه العالقة عىل أن اهلدف األساس منها هو االستمتاع، وعرصنا هذا من 
املامرسة  هذه  يف  يتفننون  الناس  أخذ  ولذلك  الفكرة،  هذه  فيها  سادت  التي  العصور 
اخلاصة، وشاعت أنواٌع كثرية من أساليب املامرسة هلذا العمل نتيجة املؤثرات املختلفة 
التي جعلت فكرة االستمتاع فكرًة عالية وكأهنا املقصود األساس، وليس األمر كذلك. 
ارتقى  الناس،  واقع  يف  أحكامه  وتأويل  له،   � اهلل  رسول  واّتباع  الكريم،  فالقرآن 
بمثابة  فجعلها  وائتامنه،  واستخالفه  وكرامته  اإلنسان  يناسب  بشكٍل  العالقة  هبذه 
العبادة:".. ويف ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقٌة قالوا: يا َرُسوَل اهللِ َأَيأيِت َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن له 
َأَرَأْيُتْم لو َوَضَعَها يف َحَراٍم َأَكاَن عليه فيها ِوْزٌر َفَكَذلَِك إذا َوَضَعَها يف  فيها َأْجٌر قال: 
احْلَاَلِل كان له َأْجرًا."))) وهبذا السمو والرقّي ُيقبل الرجل عىل املرأة وُتقبل املرأة عىل 
الرجل، وُترفع بينهام احلُجب، وُتصبح عملية اجلامع عبادة مشرتكة بني الزوجني يقومان 
النسل  الرشعية وأغالها وهو دوام  املقاصد  أعىل  لتحقيق مقصد رشعّي، هو من  هبا 
والرحة،  واملودة  السكن  عىل  واحلصول  واملودة،  واحلب  هر  والصِّ والنسب  النوعي، 

 فهي وإن كانت لقاًء جسدّيًا لكنّه لقاٌء لصناعة احلياة تظّلله املشيئة اإلهلية ﴿ۇۆ
ائ ىائ ۉۉېېېېى ۋۋۅۅ  ۆۈۈٴۇ

رقم  حديث  امْلَْعُروِف،  من  َنْوٍع  كل  عىل  َيَقُع  َدَقِة  الصَّ اْسَم  َأنَّ  َبَياِن  َباب  الزكاة،  كتاب  السابق،  املرجع    (((
)1006(، ص389.
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الذي  فهذا   .]50-49 ]الشورى:   ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
عملية  إىل  العالقة  هذه  حتويل  من  اليوم  جاهلية  وتعززه  القديمة  اجلاهلية  شهدته 
استمتاٍع تلعب املرأة فيها دور ُمعطي املتعة ومانحها، ويلعب الرجل فيها دور املستمتع 
الذي دفع الثمن، هذا كله هو ما أوجد يف عرصنا ثقافة نشاهدها فيام شاع من أنواٍع 
كثرية للمعارشة النوعية بني الرجل واملرأة، وتعّددت تلك األنواع، وأصبحت قضية 
النساء  بعض  تتقّبلها  عليها،  وتؤّكد  تعززها  ثقافة  هلا  قضية  أدبارهن  من  النساء  إتيان 
إهانة وخطٍر صحّي  من  فيه  يشعرن  ملا  عامتهن  وترفضها  معّينة  باحتياطات ورشوط 
يف  القرآن  إليه  دعا  الذي  اإلنسايّن  بالذوق  االرتقاء  من  بّد  فال  ولذلك  ذلك.  وغري 
املامرسة  هذه  وإحاطة  شئتم،  كيف  أي   ]223 ]البقرة:  ﴿ېېېېى﴾  اآلية  هذه 
بظاللة إنسانية، واملباعدة بينها وبني املشاعر احليوانّية، وتقديم ما قّدمه اهلل، وتأخري ما 
أّخره، فإنَّ تلك النظرة جّرت الكثري، واستدرجت فقهنا اإلسالمّي يف عرصنا هذا إىل 
القرآن، كنكاح  النكاح يف  ينسجم مع مقاصد  ما  فيها  ليس  األنكحة  أنواع من  إباحة 
الناس  ابتدع  إند والزوج فريند وما َشاَكل مما  املتعة واملسيار والدم واملؤقت والويك 
واخرتعوا فيام مل يأذن به اهلل، وكل ذلك انطالقًا من فكرة املتعة، ناسني أو متناسني أن 
املتعة فائدة إضافية للنكاح، ُتضاف إىل املقصد األساس منه، أال وهو النسب والصهر 

ودوام النوع. 

املتعة هذه، وأّن  انطالقًا من فكرة  أدبارهّن  النساء من  بإتيان  ولقد أذن بعضهم 
ميدانًا  كله  املرأة  جسد  واعتبار  للنكاح  األصلية  املقاصد  جتاوز  له  يبيح  النكاح  عقد 

الستمتاعه، يستمتع به كيف شاء وكيف أراد، وهذا خيالف نظرة القرآن الكريم.)))

)))  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : "الوطء يف الدبر" حرام يف كتاب اهلل وسنّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وعىل ذلك عامة 
أئمة املسلمني: من الصحابة والتابعني وغريهم؛ فإن اهلل قال يف كتابه:  ﴿ۅۉۉېېېېى﴾ 
]البقرة: 223[ وقد ثبت يف الصحيح: أن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته يف قبلها من دبرها جاء 

الولد أحول، فسأل املسلمون عن ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأنزل اهلل هذه اآلية:  ﴿ۅۉۉېېېېى﴾
الولد.  موضع  وهو  ﴿ېې﴾  الدبر  يف  ال  الفرج  يف  يزرع  إنام  والولد  الزرع.  موضع  و"احلرث" 
 ﴿ېېى﴾ أي من أين شئتم: من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شامهلا. فاهلل تعاىل سّمى النساء =
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]البقرة: 223[ ذرية صاحلة تدعو لكم وتستغفر، وتكون امتدادًا  ﴿ىائائ﴾ 
برشيعته  وااللتزام  أحكامه  مراعاة  يف   ]223 ]البقرة:  ﴿ەئەئ﴾  وحياتكم  لوجودكم 
بإيامنكم وال  تليق  السامح لشهواتكم ورغباتكم أن تستدرجكم إىل مضايق ال  وعدم 
بتقواكم.﴿وئوئۇئۇئ﴾ ]البقرة: 223[ فمحاسبكم عىل ما قّدمتم وما أّخرتم، 

﴿ۆئۆئۈئ﴾ ]البقرة: 223[ الذين هم لفروجهم حافظون.

حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ﴿ 
أو  خمرِبًا  كان  سواٌء  الصدق  اإلنسان  يقول  أن  األصل   ]224 ]البقرة:  مئىئيئ﴾ 
فإّن  ولذلك  الصادقني،  مع  يكون  أن  مأموٌر  خاصًة  املؤمن  ألنَّ  ُمّدعيًا،  أو  مستدالً 
املؤمن ليس بحاجٍة إىل ما يؤّكد به صدقه يف أي يشٍء يقوله، إال إذا احتاج القايض يف 
املحاكم أن يستيقن من أنَّ الشاهد قد شهد باحلق ونطق بالصدق فيطلب منه اليمني، 
ولُيدرك الشاهد آنذاك خطورة وأمهية ما يقول، وأما يف غري هذا الوضع فيفرتض أال 
بالصدق  االلتزام  مستوى  ينخفض  وقد  صدقه،  لُيثبت  املؤّكدات  إىل  اإلنسان  حيتاج 
فيطلب املخرَب من املخرِب ما يؤّيد صحة خربه، ومن املستدّل ما يؤّكد صدق دليله، ومن 

الشاهد ما جيعل شهادته مقنعًة بالصدق، وهكذا. 

فكأّن  أليامهنم،  ُعرضًة  اهلل  جيعلوا  أن  املؤمنني  ينهى  هنا  وتعاىل-  -تبارك  واهلل 
اسمه -جل شأنه- قد صار مهيئًا كعارضٍة أو ُعرضة الستعامله للتوثيق فيام حُيتاج به 
إىل ذلك وفيام ال حاجة بالناس إىل توثيقه. فاسم اهلل عزيز، وال بّد أن ال ُيسَمح بالنزول 

= حرثًا؛ وإنام رّخص يف إتيان احلروث واحلرث إنام يكون يف الفرج. وقد جاء يف غري أثر: أن الوطء يف 
الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: "إنَّ اهلل ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء 
يف حشوشهن" و"احلش" هو الدبر وهو موضع القذر، واهلل سبحانه حّرم إتيان احلائض مع أن النجاسة 
اللواط،  املغلظة: و"أيضًا" فهذا من جنس  النجاسة  فيه  الذي تكون  باملوضع  عارضة يف فرجها، فكيف 
ومذهب أيب حنيفة وأصحاب الشافعي وأحد وأصحابه أن ذلك حرام ال نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من 
مذهب مالك وأصحابه؛ لكن حكى بعُض الناس عنهم رواية أخرى بخالف ذلك، ومنهم من أنكر هذه 
الرواية وطعن فيها. وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سامل بن عبد اهلل يكذب 
نافعًا يف ذلك، فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلطة مل يكن هذا مما 

يسوغ خالف الكتاب والسنة"، انظر:
- ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج32، ص268.
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به عن موقعه يف قلوب املؤمنني، موقع اإليامن واليقني واملهابة واحلب لُيجَعل عرضًة 
احللف  كان  إذا  خاصًة  القائل،  أو  عي  املدَّ بصدق  واإلقناع  للتوثيق  ومهيَّئة  جاهزة 
والذهاب إىل اليمني سيتحول إىل مانٍع من بِر أو تقوى أو إصالح بني الناس، فالدائن 
ر عنه املدين يف السداد ُيقسم أنه لن يقرض أحدًا بعد، والبار إذا صدر  -مثاًل- إذا تأخَّ
عن من يربهم ما يزعجه قد يبادر إىل اليمني لُيقسم عىل أال يرّبهم مرًة أخرى، وهلذا 

﴿ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ تعاىل:   قال 
﴾ ]النور: 22[، فقد  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
َيِصَلُه،  الَ  أن  َبْكٍر  أبو  َفَحَلَف  َبْكٍر،  أبو  َيُعوُلُه  كان  َرُجٌل  احلديث  َث  َحدَّ فِيَمْن  "َكاَن 
اآلية،  آخر  إىل   ]22 ]النور:  چ﴾  چ چ چ ڃ ﴿ڃ وجل-  -عز  اهلل  فأنزل 
قال أبو َبْكٍر: َبىَل، َفَوَصَلُه."))) ولذلك -كام يف احلديث-: "من َحَلَف عىل َيِمنٍي َفَرَأى 

ْر عن َيِمينِِه.")2)  َها َخرْيًا منها َفْلَيْأهِتَا َوْلُيَكفِّ َغرْيَ

﴿ٱٻٻٻٻپپپ االستثناءات  بعض  تبنّي  التالية   واآلية 
پڀڀڀڀٺٺٺ﴾ ]البقرة: 225[ عفا اهلل عنكم يف بعض األيامن، فام جرى 
عىل األلسنة من صور األيامن ومل يصحبه قصد وال عقد قلب، أو كان حيلف عىل يشء 
يعتقده حصل وهو مل حيصل، فإن اهلل ال يؤاخذ عليه، ولكن يؤاخذكم بام كسبت قلوبكم 
باليمني،  التوثيق  القول مع  إيقاعه، وعىل الكذب يف  إيقاع فعل أو عدم  من عزم عىل 
يمينه  يف  حينث  َمن  وعىل  القلب،)3)  يكتسبه  ال  عام  يعفو  حليم  يتوب،  ملن  غفور  فاهلل 

﴿ڭڭڭڭ املائدة  سورة  يف  جاء  كام  وهي  الكّفارة،  فيها  وعزم  عقدها   التي 
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ

 ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ

ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجب﴾ ]املائدة: 89[. 

)))  ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مرجع سابق، مسند النساء، َحِديُث ُأمِّ ُروَماَن ُأمِّ َعاِئَشَة ُأمِّ امْلُْؤِمننَِي، 
ج44، حديث رقم ))2707(، ص)63.

َها َخرْيًا منها َأْن  )2)  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب األيامن، َباب َنْدِب من َحَلَف َيِمينًا َفَرَأى َغرْيَ
ُر عن َيِمينِِه، حديث رقم 1650، ص678. َيْأيِتَ الذي هو َخرْيٌ َوُيَكفِّ

)3)  جلنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص52.
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التأديبيَّة ملنع  الغرامة  ر، بل فيها معنى  املكفِّ والكفارة هنا ليست لزيادة حسنات 
االستهانة باليمني وعدم احرتامه، واملنع من تكرار ذلك. 

اإليالء

القرآن  من  مواضع  يف  ورد  وقد  اإليالء،  باألرسة  املتعلقة  القرآنيَّة  املفاهيم  من 
أيدينا، قال تعاىل: ﴿ڃڃچچچچڇڇ التي بني   املجيد، منها اآلية 
ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ
﴾ ]النور: 22[، وحقيقة اإليالء واإلليَّة: احللف عىل االمتناع عن  گ گ گ گ ک ک
لتوكيد  اليمني  يستعمل  أن  به  جيدر  وال  عنه،  يمتنع  أن  للحالف  ينبغي  كان  ما  يشء 
ذلك االمتناع عىل نفسه، وكأنَّه حياول منع نفسه -بقوة اليمني- عن الرجوع عامَّ عزم 
عىل االمتناع منه، وكان العرب يف اجلاهليَّة يؤلون من نسائهم، أي: حيلفون عىل عدم 
ن يف أمر يريده الرجل، فهو يمني من  معارشهتن، والقيام هلن بحقهن الطبيعيِّ إذا قرصَّ
الطبيعيِّ  بحرماهنا حقها  منها  واالنتقام  املرأة  إذالل  به  ُيراد  اجلاهليِّني،  السفهاء  أيامن 
للمرأة  الطبيعيَّ  احلقَّ  أنَّ  الفقهاء  بعض  وذكر  عنه،  اإلسالم  هنى  وقد  زوجها،  عىل 
ذلك  جاوز  فإن  استطاع،)))  إن  أيام  أربعة  كل  يف  يومًا  نفسه  من  زوجها  حيرمها  أال 
أدنى  ُعّد معتديًا عىل حقها، إن مل يكن هناك عذر من مرض أو سفر، وأنَّ ذلك حدٌّ 
روا  ُيدفع به عنها الرضر يف النفس ويف اجلسم، وُتدرأ به الفتنة، أما احلداثيُّون فقد طوَّ
هذه الظاهرة اجلاهليَّة األوىل إىل ما يطلقون عليه separation أي توقف عن املعارشة 

الزوجيَّة، وانفصال عنها، لفرتة تسبق الطالق أو العودة، قد متتد إىل سنة أو أكثر. 

هذا  من  يشء  يف  سقط  وَمْن  املجيد،  القرآن  هلَدي  خمالفة  الظواهر  هذه  وكل 
ويتوب  خطئه،  عن  يرجع  أن  فإما  فقط،  أشهر  أربعة  -تعاىل-  اهلل  أمهله  االنحراف 
كان  إذا  الطالق،  عىل  يعزم  أو  اخلاطئة،  املامرسة  تلك  عن  ويتوب  زوجه،  إىل  ويعود 
بالوسائل  إزالتها  رت  تعذَّ الزوجني  بني  كراهيَّة  أو  نفرة  عىل  بناًء  حدث  قد  اإليالء 

الرشعيَّة املعروفة. 

نة، بريوت: دار الكتاب العريب، ط3، 977)م، ج2، ص90).  )))  سابق، سيد. فِقه السُّ
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﴿ڦڦڄڄڄڄڃڃ﴾ ]البقرة: 227[

منهام  كلٌّ  يكون  أن  عىل  به  الزوجان  يتواثق  غليظًا،  ميثاقًا  النكاح  عقد  كان  ملا 
زوجًا لآلخر، حيمل من املسؤوليات ويستحق من احلقوق، ويؤّدي من الواجبات ما 
الطالق عبارة عن فكٍّ  امليثاق، كان  العقد وهذا  الشارع احلكيم ورتبه عىل هذا  قّرره 
باط  الرِّ ذلك  فّك  بعد  املتطلِّقان  حيمل  فال  امليثاق،  ذلك  آلثار  وإبطاٍل  الوثاق،  لذلك 
والتخيل عن امليثاق أيًا من تلك املسؤوليات أو اآلثار أو الواجبات أو احلقوق املرتتبة 
ًا من ذلك كله، ولذلك سمي بالطالق؛  عىل ذلك، ويرجع كلٌّ من الزوجني َطِلَقًا ُحرَّ
ملا يرتتب عليه  النكاح وإهناٌء  إبرام عقد  الذي تواثقا عليه عند  للميثاق  فالطالق فكٌّ 
من حقوق وواجبات إال ما رتبه الشارع احلكيم عىل الطالق نفسه من آثار، وكام ُيربم 
الشارع  منحها  ألفاٍظ  عن  عبارة  كذلك  يكون  الطالق  فإن  اللفظي،  بالعقد  النكاح 
أّنه  بام  الطالق  أنَّ  كثريون  توّهم  ولقد  آثاره،  وإيقاف  باط  الرِّ ذلك  فك  يف  سلطانًا 
ترصٌف سلبّي يرتتب عليه فك الزوجية فإّنه يكفي أن يقول الرجل: طلقت بأي صيغٍة 
ذلك  دون  كانت  وإذا  كربى،  بينونة  منه  بانت  فقد  ثالثًا  اللفظ  كرر  فإذا  الصيغ،  من 

فتكون طالقًا رجعيًا، يعني يمكن للمطّلق الرجوع فيه والرتاجع عنه. 

ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ﴿ڃ
ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ
أخرجت  قد  اآلية  هذه  إن   ،]228 ]البقرة:  ڱڱںںڻڻڻڻۀۀ﴾ 
إىل  وحدمها،  الزوجني  ختص  قضية  وكأنه  جتعله  التي  الشخصية  الدائرة  من  الطالق 
ينبغي  فهؤالء  رحها،  يف  املرأة  حتمله  وما  األبناء،  أمهها  أخرى،  بأطراف  يتعّلق  أمٍر 
مالحظتهم ومعرفة مؤثرات الطالق يف حياهتم، لئال يقع ظلٌم عىل أطراف مل حُيَسب 
حارضًا،  اإليامن  يكون  أن  الطالق  قرار  إىل  الوصول  عند  بّد  وال  حساب،  لظلمها 
إىل  الزوجني  بني  احلياة  لعودة  جماٌل  هناك  يكون  بحيث  مهيمنًا،  تعاىل  اهلل  وخوف 
طيبة  ذكرياٍت  من  ُتعَدم  ال  الشوائب  شابتها  مهام  االثنني  بني  العالقة  فإّن  طبيعتها، 
العالقة  إعادة  تساعد عىل  قد  والتنشيط-  اإلحياء  نوٌع من  هلا  االثنني -إذا جرى  بني 
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إىل مسارها الطبيعي، فالتفكري بالطالق ليس هناية املطاف، ولذلك قال -جل شأنه: 
يف  رغبتهم  عن  يرجعون  الذين  فاألزواج   ]228 ]البقرة:  ﴿کککگگ﴾ 
العالقة، هم األحق  الزوجة واستعادهتا وترميم ما رّث من  الرغبة يف رد  الطالق إىل 
مالحظة  من  احلالة  هذه  يف  بّد  وال  اإلصالح،  يريدون  داموا  ما  األولياء،  من  بذلك 

قوله -تعاىل-: ﴿ڳڳڱڱ الكريمة يف  اآلية  أمجلتها  التي  الزوجات   حقوق 
ڱڱ﴾ ]البقرة: 228[ فالواجب يقابله احلق، ﴿ںںڻڻ﴾ ]البقرة: 228[، ألهنم 
الذين جعل اهلل هلم العصمة -يف األصل- ألسباب كثرية، فهي درجة، عليه أن يتقي اهلل 

هبا، ألهنا مسؤولية أمام اهلل -تعاىل- ال ينبغي أن يتعّسف يف استعامهلا أو يتجاوز العدل.

ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ﴿ہ
ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ

ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ﴾ ]البقرة: 229[
﴾ ]البقرة: 229[.  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ﴿ہ

الطالق  يف  الوقوع  من  واحلذر  نّي  السُّ الطالق  إىل  التنبيه  عىل  اآلية  هذه  اشتملت 
البِدعّي، "قال ابن العريب: الطالق عىل رضبني: ُسنة وبِدعة، واختلف يف تفسريه، فقال 
يطلقها واحدة، وهي ممن حتيض،  أن  ما مجع سبعة رشوط؛ وهي  نة  السُّ علامؤنا: طالق 
طهر  يف  طالق  َتبعه  وال  حيض،  يف  طالق  مه  تقدَّ وال  الطُّهر،  ذلك  يف  يمسها  مل  طاهرًا 
يتلوه، وخال عن الِعَوض، وهذه الرشوط السبعة مستقرات من حديث ابن عمر،))) وقد 
نة أن يطلقها وهي حامل، وهذه الصورة ثابتة أيضًا يف حديث  بقي من صور طالق السُّ

ْقَها َطاِهرًا أو َحاِماًل(.)2) اِجْعَها، ُثمَّ لُِيَطلِّ ابن عمر هذا، فإن يف بعض رواياته: )ُمْرُه َفْلرُيَ

طَّاِب  َق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض، عىل َعْهِد رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسَأَل ُعَمُر بن اخلَْ ُه َطلَّ )))  عن عبد اهللِ بن ُعَمَر  "َأنَّ
اِجْعَها، ُثمَّ لُِيْمِسْكَها حتى َتْطُهَر، ُثمَّ حَتِيَض، ُثمَّ َتْطُهَر،  َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، فقال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: مرُه َفْلرُيَ

ُة التي َأَمَر اهلل َأْن ُتَطلََّق هلا النَِّساُء." انظر:  ، َفتِْلَك اْلِعدَّ ُثمَّ إن َشاَء َأْمَسَك َبْعُد َوإِْن َشاَء َطلََّق قبل َأْن َيَمسَّ
﴿ٱٻٻٻ تعاىل:  اهلل  قول  َباب  الطَّاَلِق،  ِكَتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   - 

ٻپپپپڀ﴾ ]الطالق: 1[، حديث رقم: )5251(، ص1039.
ُه لو َخاَلَف  اِئِض بَِغرْيِ ِرَضاَها َوَأنَّ ِريِم َطاَلِق احلَْ )2)  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ِكَتاب الطَّاَلِق، َباب حَتْ

َوَقَع الطَّاَلُق َوُيْؤَمُر بَِرْجَعتَِها، حديث رقم )1471(، ص587.
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الظاهر  فاملعنى   ]229 ]البقرة:   ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ﴿ہ
من اآلية أن الطالق يكون مرتني، ويف كل مرة إما إمساك بمعروف أو تسيح بإحسان، 
الكتاب- بني أن  املبنيَّ يف  الوجه الرشعي  الطلقة األوىل -عىل  إيقاع  الرجل خُمريَّ بعد 
أمره  يعزم  أن  وبني  بإحسان،  ويعارشها  زوجه  فيمسك  الفراق  من  اختار  فيام  يرجع 
ويدع زوجه يف عدهتا من غري رجعة حتى تبلغ أجلها وتنقيض عدهتا، فإذا راجعها إىل 
الفراق مرة  إليه  بينهام ما حيبب  انقضاء عدهتا، ثم شجر  بعد  ثانيًا  أو تزوجها  عصمته 
أخرى وعزم الطالق فطلق، كان شأنه يف املرة الثانية كمثل شأنه يف املرة األوىل: إمساك 

بمعروف أو تسيح بإحسان. 

ثم إن عاد إىل معارشهتا بالرجعة أو بالزواج بعد أن طلق مرتني فإنه مل يبق له عليها 
]البقرة: 230[.  بعد ذلك إال طلقة واحدة ﴿ىئییییجئحئمئىئيئجبحب﴾ 
فال يملك عليها رجعة وهي يف عدته وال جيوز له أن يتزوجها إال بعد زواجها من رجل 

 آخر، ثم يطلقها ذلك الزوج اآلخر ﴿خبمبىبيبجتحتختيتىتمتجثمث
فارقها  أن  بعد  األول  الزوج  ألن  230[؛  ]البقرة:  ىثيثحجمججحمحجخحخمخ﴾ 

ثالث مرات غلب عىل الظن أن معارشته إياها ال تستقيم.

ہ ہ ہ  هذا هو السياق الصحيح الواضح ملعاين اآلية، وأن قوله:  ﴿ہ
يتبعها  أن  املرتني جيب  أن كل مرة من  ]البقرة: 229[، معناه   ﴾ ے ھ ھ ھ ھ
كثري،  ابن  احلافظ  فّسها  وبذلك  بإحسان،  تسيح  أو  بمعروف  إمساك  أمرين:  أحد 
أن  باقية، بني  دامت عدهتا  ما  فيها  فأنت خمري  اثنتني،  أو  إذا طلقتها واحدة  أي:  قال: 
تردها إليك ناويًا اإلصالح هبا واإلحسان إليها، وبني أن ترتكها حتى تنقيض عدهتا، 
فَتبنِي منك، وُتطلق رساحها حمسنًا إليها، ال تظلمها من حقها شيئًا، وال تضار هبا."))) 

 الرجال أن يسرتدوا من نسائهم مما آتوهن شيئًا إال يف  وقد هنى اهلل 
حالة واحدة، وهي احلالة التي تكون الزوجة فيها هي َمن اختار املفارقة، يف حني أّن 
التمسك هبا واالستمرار معها، لكنها ترّص عىل مفارقته  لديه مانع من  الزوج مل يكن 

)))  شاكر، أحد. نظام الطالق يف اإلسالم، القاهرة: مكتبة السنة، )د. ت.(، 936)م، ص22.
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إذا أرادت أن تفتدي نفسها منه بيشٍء -مما أعطاها  ألسباٍب ختصها، ففي هذه احلالة 
مهرًا أو غريه- فلها أن ترد عليه ما أخذت منه ليخالعها، وال جناح عليه يف قبول ذلك، 
وليس للرجل أن يتعّسف ويطالب بأكثر مما دفع فذلك لؤٌم وخبٌث منه ال يليق بكرام 
 ]229 ]البقرة:  ىائائەئ﴾   ﴿ شأنه-  -جل  قوله  يف  أملحت  الكريمة  واآلية   الرجال. 
مستحيلة،  شبه  االثنني  بني  احلياة  أصبحت  إذا  إال  املخالعة  إىل  اللجوء  ينبغي  ال  أنه 
وأصبحت مشقة وجودها يف عصمته كمشقة األسري يف أرسه، أو السجني يف سجنه، 

ەئوئ  ولذلك فهي تفتدي منه بإعادة ما أخذت افتداًء. وختتم اآلية بتحذير شديد:  ﴿
هذه  يف  جتاوٍز  فأي   ]229 ]البقرة:   ﴾ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
األمور -مثل التجاوزات التي نجدها عند املعارصين ومتتلئ املحاكم بقصصها- ليس 
اعتداًء عىل الزوج أو الزوجة، بقدر ما هو اعتداٌء عىل حدود اهلل، ومن يتعّد حدود اهلل 

فقد دخل يف سلك الظاملني. 

يت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی  ﴿ىئ
ىتمتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخ﴾ ]البقرة: 230[.

بينونة كربى،  منه  تبني  فإهنا  فيه،  بائنًا ال رجعة  ]البقرة: 230[ طالقًا  ىئی﴾  ﴿
اجلديد  زوجها  مع  تستقر  مل  فإن    ]230 ]البقرة:   ﴾ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ﴿
نّي -الذي ذكرناه وليس بام يفعله الناس اليوم من زواج  فطّلقها برشوط الطالق السُّ
املحّلل حتاياًل عىل رشع اهلل واعتداًء عىل حدوده- وأراد زوجها األول أن يتزوجها ويعود 

يت خت حت  إليها، فهو خاطٌب من اخلطاب هلا أن تتزوجه وهلا أن تتزوج سواه، وال مانع ﴿
ىتمتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخ﴾ ]البقرة: 230[.

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ﴾ ]البقرة: )23[.  ﴿

انقضاء  قاربت  إذا  املطلقة  املرأة  أن  من  تقّدم  ما  بعض  ليؤّكد  السياق  يعود 
ڀڀٺ  عدهتا فعىل زوجها أن يمسكها بمعروف أو يسحها بمعروف، ﴿

من  الفكاك  من  متكينها  وعدم  إمساكها  من  شديد  حتذيٌر  هذا   ]23( ]البقرة:  ٺٺ﴾ 
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ال  واهلل  اعتداء،  ُيعد  هبا-  اإلرضار  بقصد  -يعني  رضارًا  فإمساكها  معه،  عقدها 
 ]23( ]البقرة:  ٺٿٿ﴾  ﴿ املعتدين،  خصيم  شأنه-  -جل  وهو  بالعدوان  يسمح 
ٿٿٹٹ﴾ ]البقرة:  فيمسك زوجه بغرض الرضار، ويرفض التسيح بمعروف ﴿
وحماكمها،  األرض  قوانني  من  َأْفلت  لو  حتى  ذلك،  عىل  سيحاسبه  اهلل  ألن   ]23(

ٹٹڤڤڤڦڤڦ ﴿  ، اهلل  عدالة  من  يفلت  لن   فإنه 
ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ﴾ ]البقرة: )23[ هذا تذكري من اهلل 
سبحانه بنعمه علينا، ومن أبرز هذ النِّعم ما أنزل علينا من الكتاب واحلكمة يعظنا به، 
چچ﴾ ]البقرة: )23[ التقوى ينبغي أن  ويعلمنا لتستقيم حياتنا، فنحيا حياة طيبة، ﴿
تكون حارضة عىل الدوام يف ذهن املؤمن وعقله، فهي عاصمته وهي احلافز األمني له 
چچچڇڇڇڇڍڍ﴾ ]البقرة: )23[ ال ختفى عليه  من أي انحراف، ﴿

خافية وال يستطيع إنسان أن يكتم عنه يف صدره أو قلبه شيئًا. 

ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿ 
کگ﴾ ]البقرة: 232[ وإذا ُطلِّقت املرأة وبلغت أجلها وعدهتا فال مانع من أن تعود إىل 
آيات األحكام. وهذا خطاب  الفروع وتفسري  ببيانه كتب  بعقٍد ومهر جديد تكّفلت  زوجها 
ألولياء املرأة الذين يغضبون هلا غضبًا قد ال حَيسب حسابًا ملشاعرها ولبعض ذكرياهتا 
الطيبة مع زوجها، فيمنعوهنا من الرجوع إليه، وذلك هو الَعْضل، لذا يأمر اهلل هؤالء 
األولياء أن ال يمنعوا املرأة الراغبة يف العود إىل زوجها -بعد الطالق وبلوغ األجل- 
إذا ما أرادت ذلك، فهي أعلم وأعرف بمشاعرها وما يصلح هلا وما ال يصلح، وما دام 

ل بالَعْضل وغريه، ﴿گگ  الزوجان قد تراضيا بينهام باملعروف فليس لألولياء التدخُّ
يستجيب  والذي   ]232 ]البقرة:  گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻ﴾ 
له ويقف عنده، من أعطاه اهلل اإليامن باهلل واليوم اآلخر، وذلك هو األزكى واألطهر 
لقلوب الزوجني، ﴿ ڻۀ﴾ ]البقرة: 232[ تقلُّبات القلوب ومشاعر النفوس وآثارها 

يف كل من الزوجني، ﴿ۀہہہ﴾ ]البقرة: 232[ شيئًا. 
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متعة الطالق

إن   ]233 ]البقرة:  ﴿ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭ﴾ 
األوالد  هم  منه  األكرب  املترضر  فإّن  آثاره،  كانت  ومهام  قسوته،  كانت  مهام  الطالق 
عن  بعيدًا  فجأة  أنفسهم  جيدون  ُرّضع  بأطفال  بالك  فام  صغارًا-،  كانوا  إذا  -خاصًة 
االهتامم  يتسابقان يف  وأم رؤوم،  أٌب رؤوف  فيه  يظلل عليهم  الذي  الدافئ  املحضن 
ر.  والرعاية ألولئك األطفال، وإعطائهم االهتامم الالزم لياًل وهنارًا دون تربٍم أو تذمُّ
هنا يتدخل الباري  حلامية هذه الرباعم الطرية الضعيفة الناشئة، وهي أحوج 
ائتالفكام وعيشكام  الوالدين: أما وقد صار  ينّبه  ما تكون لتلك الرحة والرأفة، فكأّنه 
ُأمِهلت  إن  التي  الصغرية  الرباعم  هذه  تنسوا  أن  فإياكم  املايض،  من  ُجزءًا  املشرتك 
وحدث هلا مكروه يف النفس أو اجلسم فلن ُيفلت أٌي منكام من املسؤولية أمام اهلل، وهنا 
﴿ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭ﴾  الرضاع  قضية  تأيت 
]البقرة: 233[، ولقد ثبت علمّيًا حاجة األطفال امللحة -لتنمو مشاعرهم بشكٍل طبيعي 

وإجيايب- إىل الرضاع من صدر األم مبارشًة، فهي إِْذ ُتلقمه ثدهيا تلقمه -مع الثدي- 
فيمتصُّ  أمه  ثدي  يلتقم  طفٍل  منظر  أروع  وما  واملشاعر،  والعاطفة  واحلنان  احلب 
والثقة  احلب  إال  فيه  تقرأ  ال  شعوٌر  يملؤمها  بعينني  إليها  ينظر  وهو  منه،  الرحيق 

والطمأنينة واألمن واالعرتاف باجلميل والتطلع إىل مستقبل آمن. 

فاهلل -تبارك وتعاىل- يأمر من أصبح الطالق بالنسبة هلم أمرًا ال بّد منه أال ينسيا 
أو ينسى أٌي منهام هذه الرباعم، فيأمر الوالدات بأال يؤثر الطالق فيهّن، فاملرأة أحيانًا 
- إذا أساء هلا زوجها وانتهت العرشة بينهام إىل االنفصال - قد تبغض أي يشٍء ُيذّكرها 
امتص  الذي  القاس  الوالد  لبنها- ذلك  الرضيع -وهو يمتص  تنظر يف هذا  به، وقد 
شباهبا ثم ختىّل عنها وطّلقها، فتجد نوعًا من النفور من إرضاع هذا الطفل -وإن كان 
ُجزءًا منها- ألنه يذّكرها بأبيه، خاصًة إذا كان ذكرًا وذا شبه به، فيذكرها اهلل تعاىل بأن 
هذا الطفل الربيء ال ذنب له فيام حدث بينها وبني والده، وأنه يستحق الرضاع من 
ثدهيا ملدة عامني لينمو نمّوًا طبيعّيًا، وُيشبع عاطفّيًا إذا أرادت أن تتم الرضاعة، وهنا 
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فيقول: ﴿ۇۇۆ﴾  الزوج وعواطفه ومشاعره  ليستدرَّ شفقة  القرآين  التعبري  يأيت 
]البقرة: 233[ فكأن هذا املولود الرضيع خاصٌّ به، عليه أن ُيعنى به وبوالدته، فهو جزٌء 

منه ومنها، وهو حبٌل واصل بني االثنني مدى احلياة، فإذا كانا قد عرفا أن يضعا حّدًا 
وهناية لنكاحهام بالطالق، فإّن من املستحيل أن يضعا حّدًا هلذا الرابط الذي ال ينقطع 
جسدهيام  من  تكّون  والذي  االثنني،  دماء  حيمل  الذي  املولود  هذا  وهو  أال  بينهام، 

واختلطت فيه دماؤمها، فهو ُيذّكر بأحىل األيام التي ارتبطا فيها. 

﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ﴾ ]البقرة: 233[

فعىل األب املولود له رزُق هذه األم التي سُينهكها الرضاع؛ فالرضيع يشاركها 
غذاءها، فهام رشيكان يف كل ما يصل إىل جسمها، ويغذي رشايينها، فعليه أن يكفيها 
بأن  لة  ُمتفضِّ وهي  ذلك.  إىل  وما  والسكن  الثياب  من  احتياجها  وهّم  األرزاق،  َهمَّ 
ُترضع هذا املولود بنفسها، ولوال ذلك أللقت بعبئه عىل الوالد أو املولود له، وقالت: 
أبوه  وأنت  ُمعاىَف،  سلياًم  ولدُته  قد  وها  َوْهن،  عىل  َوْهنًا  فحملته  ينبغي  بام  قمُت  قد 
حقها  -ومن  ذلك  َفَعَلْت  فإن  بشأنه،  ويقوم  يرضعه  عّمن  له  فابحث  طلقتني  وقد 
رشعًا أن تفعل- لكان العبء عىل املولود له مضاعفًا أضعافًا كثرية، وربام ال جيد من 
تتقبل الرضاع، وإذا وجد من ُترضع فمن الذي سيعتني به يف الليل ويف النهار ويقوم 
يقّدر  أن  تتوىل ولدها وولده، وعليه  إذ  إن األمر ليس سهاًل، فهي متفضلة  بشأنه..؟ 
من  جتاه  وعواطفها  بمشاعرها  ملعرفته  يبتزها  وال  وامتنانه  بشكره  ويشعرها  ذلك  هلا 
ولدت، فذلك ال ُيقبل بأي حال من األحوال، ولو وجد اإلنسان املولود له مرضعًة 
العواطف  من  له  يقّدمون  سوف  هؤالء  أن  له  سيضمن  الذي  فمن  وخادمة  ومربيًة 

واملشاعر ما هو بحاجٍة إليه؟ 

يتحول  أن  هَنْي  هذا   ]233 ]البقرة:  ﴿ېېېېىىائائەئ﴾ 
الرضر،   له  يسّبب  أو  به  اآلخر  منهام  كلٌّ  يرضب  إرضار  أداة  أو  مرضٍب  إىل  الطفل 
فذلك مما ال يليق باثنني استظال ذات يوم بظل رباط الزوجية. واهلل -تبارك وتعاىل- 
يعلم أن للبرش طاقات جسمية وعاطفية ال يستطيعون جتاوزها فال يكّلف اهلل أحدًا من 
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الزوجني إال ما يطيق، وما هو بوسعه سواء يف جمال اإلنفاق من املولود له عىل الولد 
وأمه، أو يف جمال اإلرضاع بالنسبة لألم التي ال بّد من تقدير ظروفها. 

ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ﴿ 
ییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيب﴾ ]البقرة: 233[ ويف سائر 
األحوال ال بّد أن يكون الرتايض بني األب واألم أساس العالقة يف كل ما يتعلق هبذا 
الرضيع، لئال يتأثر يف نشأته بأية مؤثرات سلبية قد تنعكس عىل مستقبل حياته، وقد 
أن  فينبغي  له أخرى،  ُترضع  أن  الرضيع يف  فإذا رأى األبوان أن مصلحة  إليه،  تيسء 
يشرتكا يف اختاذ هذا القرار وأن يكون قرارًا قد اخُتذ بناًء عىل توافق بينهام واتفاق عىل 
صارم  بأمر  اآلية  وخُتتم   ]233 ]البقرة:  ﴿جتحتختمتىتيتجثمثىث﴾  ذلك، 
إليه  ناظٌر  اهلل  أن  يعلم  أن  األبوين،  من  لكل  وينبغي  يتأّكد  بالتقوى  فاألمر  بالتقوى، 
إهلّي  حضوٍر  من  له  فيا  خافية،  عليه  ختفى  ال  وهو  يعمل  وكيف  يصنع  كيف  لينظر 
رعاية  أمهية  الوالدين  هذين  عىل  شأنه-  -جل  ليؤّكد  منه،  يتفطرن  السموات  تكاد 
هذا الرضيع الضعيف، علاًم بأّن رضاع اإلنسان أطول بكثرٍي من رضاع أي حيوان أو 
أنَّ ثمرة  الطرف اآلخر، ويعلم  حي آخر مما يقتيض أن حيتمل كل واحد من األبوين 
هذه العالقة -وهو هذا الرضيع- ثمرٌة مستمرة طويلة املدى، فال ُييسء أيٌّ منهام إىل 
اآلخر، وحيافظان عىل جانٍب من العالقة يسمح هلام هبذا االشرتاك والتعاون عىل تنشئة 

ذلك الطفل ورعايته حتى يكرب ويبلغ وُيستأنس منه الرشد. 

وما دمنا نتحدث عن الرضاع فإّن اهلل -تبارك وتعاىل- كام جعل الرضاع وسيلًة 
وبمثابة  النسب  بمثابة  الرضاع  هذا  جعل  احلياة  مستلزمات  ومنحه  الرضيع  حلامية 
الصهر،  ولذلك حينام ذكر اهلل املحرمات من النساء ذكر املرضعة بوصفها ُأّمًا من الرضاع 
﴿ککککگگ﴾  شأنه-:  -جل  فقال 
ابنتها أختًا  ابنًا هلا وصارت  ]النساء: 23[. وذلك يعني أّن من رضع من امرأٍة فقد صار 

له، فَمن ُأرضع يف ُأرسة فستصبح له أرستان: أرسة من الرضاع، وأرسة من النََّسب، 
ويف إطار احلقوق املعنوية تستحق أرسة الرضاع من الصلة واملشاعر والتقدير مثل ما 
 عىل ذلك مرياثًا أو نفقات، وقد  تستحقه أرسة النسب، وإن مل يرتب اهلل 
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ويصلهم،  ويرّبهم  يتفقّدهم  معهم  كرياًم  وذوهيا،  ملرضعته  وفّيًا   � اهلل  رسول  كان 
ُم من النسب.  م من الرضاع ما حُيَرِّ وحُيرِّ

الرضاع،  أحكام  عليه  ترتتب  الذي  الرضاع  مقادير  يف  الفقهاء  اختلف  وقد 
َمن  أّن  الُعرف  جرى  فإذا  الناس،  أعراف  فيها  ُتالحظ  أن  ينبغي  األمور  هذه  ومثل 
رضع مخس رضعات أو عرشًا أو أسبوعًا أو شهرًا أو سنة فينبغي أن ُيالحظ ذلك، 
وأن يؤخذ بنظر االعتبار ما ُيعّد رضاعًا وما يستتبعه من التحريم، وهناك فقهاء رأوا 
أّن الرضاع املحّرم يتم بعدٍد معنّي ورد يف بعض الروايات،))) وبعضهم َعّد الرضاع 
أنبت حلاًم وأنشز عظاًم،)2) أي كان غذاًء للطفل كافيًا أن حُيدث ذلك.  ما  م هو  املحرِّ
إىل  أقرب  وجٌه  ذلك  يف  والشعوب  األمم  أعراف  مالحظة  من  ذكرنا  ما  يكون  وقد 

مية. الِفقه من بعض التحديدات التحكُّ

الرضاع،  عن  احلديث  معرض  يف  ونحن  إليه  نشري  أن  بنا  جيدر  جانٌب  وهناك 
وهو استعامل البعض له كنوٍع من النكاية، فقد يكون هناك أخوة فيهم الفقري وفيهم 
الفقراء،  األخوة  أبناء  عىل  بناهتن  حتريم  عىل  األغنياء  األخوة  نساء  فتحرص  الغني، 
بناهتن  الزواج بني  ليمنعوا  إليه، بل  الرضاع، وال لوجود حاجٍة  فرُيضْعنهم ال بقصد 
األغنياء وبني أبناء عمومتهن الفقراء، وهذا نوٌع من ضعف اإليامن باهلل تعاىل وإساءة 
استعامل هلذا املوضوع، فَمن ُيدري أولئك النسوة أن الفقري سيستمر فقريًا حتى ذلك 
حتى  غنّيًا  سيستمر  الغني  أّن  القول  يستطيع  ومن  فضله،  من  اهلل  يغنيه  فقد  احلني؟! 

َتاِن." انظر: ُة َوامْلَصَّ ُم امْلَصَّ رِّ )))  منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "الَ حُتَ
َتاِن، حديث رقم )1450(،  ِة َوامْلَصَّ - مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الرضاع، َباب يف امْلَصَّ

ص577.
ُه  ُه َوَيُمجُّ )2)  عن أيب ُموَسى اهلاليل عن أبيه "َأنَّ َرُجاًل كان يف َسَفٍر َفَوَلَدِت اْمَرَأُتُه، َفاْحُتبَِس َلَبنَُها، َفَجَعَل َيُمصُّ
قال رسول  فقال:  َفَسَأَلُه،  َمْسُعوٍد  ابن  َفَأَتى  قال:  َعَلْيَك،  َحُرَمْت  فقال:  ُموَسى،  َأَبا  َفَأَتى  َحْلَقُه،  َفَدَخَل 
َضاِع اال ما َأْنَبَت اللَّْحَم َوَأْنَشَز اْلَعْظَم." قال الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث  ُم ِمَن الرَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "الَ حُيَرِّ

صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لالنقطاع بني والد أيب موسى اهلاليل وعبداهلل بن مسعود. انظر:
، ج7،  تتمة مسند عبد اهلل بن مسعود  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مرجع سابق،  ابن حنبل،   -

حديث رقم )4114(، ص185.
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يقّرر  أن  يستطيع  أحد  ال  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  بيد  كلها  األمور  فهذه  احلني؟!  ذلك 
ما حيدث يف املستقبل إال اهلل، فليتقوا اهلل وال ُيسيئوا استعامل ما جاء يف رشيعته طلبًا 

للنكاية وحدها. 

ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ﴾ ]البقرة: 234[. 

بعد ما ذكر اهلل -تبارك وتعاىل - ما يرتتب عىل الفراق االختياري بني الزوجني 
القدري القسي الذي ال يكون باختيار  بالطالق، ذكر ما يرتتب عىل ذلك االفرتاق 
فعليها  زوجًة  خلفه  وترك  الرجل  ُتويّف  فإذا  بالوفاة.  االفرتاق  هو  وذلك  منهام،  أّي 
يعلق  مل  أنه  من  وتأكٌد  الراحل  الزوج  آثار  من  للرحم  استرباء  فيه  أمٌر  والِعّدة  الِعّدة، 
وعرشًا.  أشهٍر  أربعة  العدة  هذه  هلا    اهلل  فجعل  يشء،  منه  املرأة  برحم 
املرأة  حتيض  ألن  كافيٌة  فهي  فحسب،  أشهر  بثالثة  تتحقق  أن  يمكن  الرحم  وبراءة 
يومًا  األربعون  أما  التفسريين،  كال  عىل  الثالثة  القروء  وهي  مرات،  ثالث  وتطهر 
زوجها  عنها  تويّف  َمن  ويغلب  الوفاة  يعقب  الذي  الشديد  احلزن  أيام  فهي  األخرى 
عىل نفسها، وُيسلمها إىل نوٍع من احلزن العميق واالنشغال بذكريات الزوج الراحل 
للحزن  حملٌّ  هي  ما  بقدر  وأحكام  إلجراءاٍت  حماًل  ليست  أيام  فهي  ذلك،  إىل  وما 

﴿ڀڀٺٺٺ أعلم.  واهلل  الزمنية  الفرتة  ُحّددت هبذه  ولذلك   ومتطلباته، 
﴾ ]البقرة: 234[ فإذا انتهت  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ما  إذا  وذوهيا  أوليائها  عىل  أو  عليها  ترتتب  مسؤولية  وال  إثم  وال  جناح  فال  عدهتن 
 . بدأت تعود إىل حياهتا العادية ومتارس مثل ما كانت متارسه قبل وفاة زوجها املتوىفَّ
ض ملا قد يؤدي إىل استبدال زوٍج مكان  ولكن هنا سنجد شيئًا إضافّيًا، أال وهو التعرُّ
الزوج الراحل، كأن تأخذ شيئًا من الزينة داخل بيتها مثاًل، هنا ال ينبغي أن ُتعريَّ بذلك 
عادة  هي  كام  أكفانه  َتبىل  أن  قبل  الراحل  جتاهلت  أو  تناست  أو  نسيت  إهنا  ُيقال  أو 
الناس يف انتقاد املتوىّف عنها زوجها ووصفها بقلة الوفاء أو عدمه أو ما إىل ذلك، وعىل 
أوليائها أال يشعروا بأن فعلها ذاك شأٌن يتجاوز الطبيعة اإلنسانية، فهو أمٌر ال جناح 

عليهم فيه ما دام يف حدوٍد ال تتجاوز الرشع وال ختدش احلياء. 
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حول اخِلْطبة

چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿ 
چڇ﴾ ]البقرة: 235[

املعتّدة  عن  حتدثت  سبقتها  التي  إن  حيث  قبلها،  ملا  مناسبة  الكريمة  اآلية  هذه 
املنتهي ِعّدهتا وأصحبت مهيئًة الستئناف حياة جديدة مع رشيٍك جديد، وقد أشعرت 
مهيئًة  صارت  قد  بأهنا  أعقبتها-  التي  احلزن  ومظاهر  السابقة  ألزمتها  -بتجاوزها 
أما  يفعلوا؟!  أن  املرأة  هذه  بمثل  للزواج  الراغبني  عىل  فامذا  جديدة،  حياٍة  الستئناف 
ح هلؤالء النسوة باخلطبة الرصحية والرغبة الظاهر فيهن،  أثناء الِعّدة فال ينبغي أن يرصَّ
بل ُيكتفى بالتعريض وبّث األمل يف نفوسهّن بأنه ما زلن يف وضٍع جيعلهّن موضع رغبة 
وتعمر"،  البيوت  ُتبنى  "بمثلك  املعتدة:  للمرأة  الرجل  يقول  كأن  واهتاممهم،  الرجال 
"أنت موضع ثقة، وعىل مثلك يعتمد العقالء" أو "سعيٌد البيت الذي تشاركني يف بنائه" 
ولكن ال يقال هلا رصاحة إنني أنتظر بفارغ الصرب فراغك من ِعّدتك لنتزوج، فذلك قد 

جيرحها، وإذا أحّس أحٌد بذلك فقد ييسء تفسري ذلك أو فهمه بل ُيكتفى باملعاريض.

بالسِّ  املواعدة   ]235 ]البقرة:  ﴿ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ﴾ 
الزواج بعد  يتفق رجٌل وامرأة رّسًا عىل  أمٌر شائع يف زماننا- فهو أن  -وهو لألسف 
انتهاء الِعّدة، أو يكون ذلك بالنسبة للخالية أيضًا، فهذه املواعدة الّسية غري مقبولة، 
وهي مظنة االقرتاب من الزنا أو االنحراف، ومعظم األخطاء التي تقع فيها الشابات 
والشباب يف أيامنا هذه تقع بعد قيام الثقة بني االثنني، ثم الدخول يف مواعدة رسية أو 
وعد بالنكاح، قد ال يتحقق يف كثرٍي من األحيان وقد يتحقق يف القليل منها، هذا النوع 
من املواعدة ينهانا اهلل عنه. وذلك -واهلل أعلم- ليس خاصًا باملتوىف عنها زوجها فقط 

بل هو عاٌم يف املواعدة التي ال يضمن الطرفان قدرهتام عىل جعلها واقعًا معيشًا.

ڈژژڑڑکککگگگکگڳڳڳ ﴿ 
ُتربم  أن  النكاح فال جيوز  أما عقدة   ]235 ]البقرة:  ڳڱڱڱڱںںڻ﴾  

وضعها،  بحسب  امرأٍة  لكل  املقرر  أجله  الكتاب  وبلوغ  متامًا  العدة  انتهاء  بعد  إال 
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والذي هو عىل اجلملة حوايل ثالثة أشهر فيام عدا املتوىفَّ عنها زوجها. وللفقهاء كالم 
طويٌل يف َمن عقد عىل املعتدة قبل انتهاء عدهتا، وما إذا كان ذلك سوف حيّرمها عليه 

تًا، فلرياجع يف مواضعه من كتب الفقهاء.  حترياًم مؤبَّدًا أو مؤقَّ

ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿ 
الكريمة  اآلية  هذه   ]236 ]البقرة:  ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾ 

الفراق  حيدث  أن  وذلك  الطالق،  بـمتعة  األحكام  كتب  يف  ُعرف  ما  لبيان  جاءت 
ذكرهتا  التي  احلالة  -وهي  حيدد  أو  ُيسمَّ  مل  املهر  كان  فإن  الدخول،  وقبل  العقد  بعد 
هم  من  أو  عائلتها  بنات  أو  أخواهتا  من  مثلها  متعة  دفع  املطلق  الزوج  فعىل  اآلية- 
يف ِمثل وضعها ومستواها األرسي مادّيًا واجتامعّيًا وغريه، وُيتَّبع يف تقديرها قدرات 
من  ُينفق  فاملورس   ،]236 ]البقرة:  ﴿ےۓۓڭڭڭڭ﴾  املالية  الزوج 
سعته، ويقّدم متعة طالٍق الئقة به بقطع النظر عن املرأة وما إذا كانت غنية أو فقرية، 
وعىل املقرت قدره، وهذا املتاع فيه يشٌء من التعويض وإشغال هلا عن التفكري باإلهانة 
بأن طالق  ِعلاًم  الطريقة،  تطليقها هبذه  ترتب عىل  الذي  اجلرح  أو  قد تشعر هبا،  التي 
زوٍج  عىل  احلصول  فرصة  حيرمها  قد   - هذه  جمتمعاتنا  نحو  يف   - الطريقة  هبذه  املرأة 
واألسباب  الشائعات  من  كثريًا  يصوغون  سوف  الناس  ألن  جّدًا،  طويلة  لفرتٍة  آخر 
املتخيلة عن ذلك الطالق غري املتوّقع. ﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾ ]البقرة: 236[ 
وسامه اهلل حّقًا عىل املحسنني كي ال يتهاون الناس به إذا وجدوا أن اهلل مل يضعه يف إطار 

املقّدرات املحددة. 

ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ﴿ۋ
ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ

الدخول،  قبل  للمطلقة  الثانية  احلالة  هي  هذه   ]237 ]البقرة:  یجئحئمئىئيئ﴾ 

احلالة  هذه  يف  أهنا  عىل  نص  حيث  مهرها،  هلا  ي  وُسمِّ ُحدد  وقد  تطليقها  حالة  وهي 
ەئ﴾ ]البقرة: 237[  ەئ تستحق نصف املهر املسّمى، وال يسقط هذا النصف ﴿ائ
الويّل، وقيل  أي  ]البقرة: 237[  فيرتكنه، ﴿وئوئۇئۇئۆئۆئۈئ﴾  الزوجات  أي 
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هو الزوج، فعىل األول يكون املعنى:  إال أن ُيسقط املطلقات ما وجب هلن من نصف 
الصداق إن ُكّن مالكات ألنفسهن أو يسقط الويل إن مل يكن كذلك، وذلك األب يف 
ابنته البكر أو السيد يف َأَمتِه، وعىل الثاين يكون املعنى: إال أن يعفو املطلقات، أو يعفو 

الزوج عن نصف الصداق فيجعل املهر كله هلا.

عىل  والزوجات  لألزواج،  اخلطاب   ]237 ]البقرة:   ﴾ ﴿ۈئېئېئېئىئ 
املرأة  له، وعفو  املهر خري  بإعطاء كل  الزوج  الزجاج، أي عفو  التغليب، ذكره  سبيل 
بإسقاطه كله خري هلا أو لألزواج ﴿ىئىئی﴾ ]البقرة: 237[ التفضيل ﴿یی﴾ 

]البقرة: 237[.)))

والنفقات  واملهور  والطالق  النكاح  أحكام  يف  الطويلة  اجلولة  تلك  وبعد 
والرضاع والعدد وما إليها تأيت اآلية الكريمة بأمر ُمشّدد جازم بوجوب املحافظة عىل 
الصلوات ﴿ٱٻٻٻٻپپپپ﴾ ]البقرة: 238[، 
إىل  اسرتاحة وجلوء  ذلك  قانتني وكأّن  بالقيام هلل  الُوسطى واألمر  الصالة  وختصيص 
ذكر اهلل تعاىل بعد تلك اجلولة الواسعة مع األحكام، فتلك األحكام كلها يف حاجٍة إىل 
الصرب والصالة والقنوت هلل تعاىل واحلضور بني يديه، وهذا ال يتم إال باملحافظة عىل 

الصلوات وبخاصٍة الصالة الوسطى. 

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ﴿ڀ
ٹڤ﴾ ]البقرة: 239[

﴿ڀ اخلوف  حالة  إىل  القتال  املؤمنني  عىل  فرض  أن  بعد  شأنه-  -جل   ينّبه 
ڀڀڀٺٺ﴾ ]البقرة: 239[ فكأن سائاًل يسأل: وهل ُيعّد من التفريط يف الصالة 
أو التضييع هلا أن أصيل راجاًل أو راكبًا يف حاالت اخلوف؟ فيجيب اهلل -جل شأنه- 
]البقرة:  ﴿ڀ﴾  تستيطعون  كام  فصّلوا   ]239 ]البقرة:   ﴾ ﴿ڀڀ  بقوله:  هؤالء 
الِقْبلة  مستقبيل  أمكن  كيف  أي  راكب،  مجع   ]239 ]البقرة:  ﴿ڀٺٺ﴾  ُمشاة  أي   ]239

)))  النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج)، ص99). 
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اخلوف  وجتاوزتم   ]239 ]البقرة:  ﴿ٺٺ﴾  والسجود  بالركوع  ويومئ  غريها،  أو 
عّلمكم  وكام  يديه،  بني  واخلشوع  ذكره   ]239 ]البقرة:  ﴿ٿٿٿٿ﴾ 

 ﴿ٹٹٹٹڤ﴾ ]البقرة: 239[، وقد سبقها قوله -جل شأنه-: ﴿ۇۇ
ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ
من  احلج  آيات  أعقب  ما  وكذلك   ](5( ]البقرة:   ﴾ ى ې ې ې ې ۉ

﴿ںںڻڻڻڻۀۀ شأنه-  -جل   قوله 
ليعينه  إليه  يلجأ  احلصني،  وحصنه  املؤمن  جنة  كر  فالذِّ  ]200 ]البقرة:  ہہہ﴾ 
بحق  والقيام  بامليثاق  الوفاء  أعباء  ل  حتمُّ عىل  عبادته  وحسن  وشكره  بذكره  اهلل 
االستخالف وأداء األمانة والنجاح يف اختبار اجلزاء. فِذكُر اهلل -تبارك وتعاىل- شكٌر 

ل. وصرٌب وفكٌر وتعقُّ

كسائر  معجزة  خامتٌة  وهي  النكاح،  أحكام  آيات  خامتة  إىل  السياق  ينتقل  ثم 
﴾ ]البقرة: 240[ أي يقرتبون من حالة  ڤ ڤ آيات الكتاب احلكيم ﴿ڤ
االحتضار ويشعرون بدنو األجل ﴿ڦڦ﴾ ]البقرة: 240[ ويعرفون أهنم سيرتكون 
﴿ڦڦڄڄڄڄڃڃ﴾ الرعاية  إىل  حاجٍة  يف  ضعافًا   أزواجًا 

التي  األزواج  أو  بالزوجة  وعشريهتم  أوالدهم  ُيوصوا  بأن  هلؤالء  َأمٌر   ]240 ]البقرة: 

بعد  فيها  باإلقامة  يستمتعن  الزوجية-  -بيوت  بيوهتّن  يف  ُيرتكن  بأن  سيرتكوهنا، 
من  خُيرجهّن  أن  الورثة  من  ألحٍد  وليس  كاملة،  سنة  أو  حوالً  عنها  الزوج  رحيل 

﴿چچچ خيرجن  أن  آثرن  فإذا   ،]240 ]البقرة:  ﴿ڃڃ﴾  الزوجية   بيت 
آنذاك  الزوج  ذوي  عىل  إثم  فال   ]240 ]البقرة:  چڇڇڇڇڍڍڌ﴾ 

﴿ڌڎ جائز  غري  األزواج  أهل  من  بطلٍب  إخراجهّن  لكّن  خروجهن،   يف 
ڎڈ﴾ ]البقرة: 240[. 

أهنا  قوم  ادعى  قد  أنه  إىل  نشري  الكريمة  اآلية  هذه  حول  كالمنا  هناية  ويف 
پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱ تعاىل:  بقوله   منسوخة 
ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ
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اآليتني قد وردتا عىل مورد واحد أال وهو فرتة  أنَّ  ]البقرة: 234[. ظنًّا منهم  ڤڤ﴾ 

إنَّ  إذ  متامًا،  خمتلف  اآليتني  مورد  أنَّ  واحلق  زوجها.  عنها  املتوىفَّ  تعتدها  التي  الِعّدة 
﴿ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ تعاىل:   قوله 

ڄڃڃ﴾ ]البقرة: 240[ جاء ُمراعيًا لعادات األمم وأعرافها، فلألمم عادات خمتلفة 
االنطباعات  وإعطاء  لذكراهم،  واحرتامهم  ملوتاهم،  األحياء  تكريم  عن  التعبري  يف 
م كانوا يف موقع احلب والتقدير لدى أهلهم وذوهيم، وأنَّ هذا املتوىفَّ له  اإلجيابّية بأهنَّ

ذكرى طيبِّة واحرتام وقدر عند املتصلني به، واخلواص من املنتمني ألرسته. 

وقد  خمتلفة،  تزال  وال  املشاعر  هذه  عن  التعبري  يف  األمم  تقاليد  واختلفت 
الرجل  فمنزل  وأمجلها،  مراعاة  أحسن  اإلنسانّية  املشاعر  هذه  الكريم  القرآن  راعى 
الذي شهد حياته مع زوجته وبنيه يبقى وكأّنه مل حيدث تغيرٌي هبذه الوفاة، ختفيفًا عىل 
وذووه  وأبناؤه  فيه،  قائمة  فامرأته  الزوجة،  متهم  مقدِّ ويف   - كلِّها   - لألرسة  املنتمني 
لّو،  والسُّ للصرب  الكافية  فرصته  منهم  كل  يأخذ  لكي  بينهم،  وذكراه  عليه،  يرتددون 
من  األميَّة  والشعوب  وللعرب  جاء  واإلسالم  والفراق،  باملوت  اإلحساس  وجتاوز 
حوهلم، والشعوب الكتابية تقاليدها وعاداهتا يف هذا املجال، وال شك أنَّ زوج املرأة 
وهي  املتوىفَّ  ماء  من  الرحم  براءة  وهناك   (((،� اهلل  رسول  عرّب  كام  )َلبَِمَكان(  منها 
املرأة  عىل  الشديد  الثَّقيل  النفيس  اإلحساس  فرتة  وهناك  الثالثة،  القروء  تكفيها  التي 
بعد  بالنسبة هلا وألبنائه  ترتيب احلياة  إعادة  أربعة أشهر وعرش، وهناك فرتة  وتكفيها 
ة. وفرتة إعادة ترتيب احلياة ال يمكن أن تتم  ة منها واملعنويَّ ات احلاّدة املاديَّ هذه التغريُّ

املدينة  النبوة من طريق ابن إسحاق قال: ملا انرصف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص راجعًا إىل  البيهقي يف دالئل  )))  أخرج 
من ُأحد، لقيته حنة بنت جحش، فنعى هلا الناُس أخاها عبد اهلل بن جحش فاسرتجعت واستغفرت له، 
ثم ُنعي هلا خاهُلا حزة بن عبد املطلب فاسرتجعت واستغفرت له، ثم ُنعي هلا زوُجها مصعب بن عمري 
املرأة منها لبمكان،" ملا رأى من صربها عند أخيها  فصاحت وولولت، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إنَّ زوَج 

وخاهلا وصياحها عىل زوجها، انظر:
املعطي  عبد  النبوة، حتقيق:  دالئل  458ه(.  )تويف:  ْوِجردي  اخلُْسَ احلسني  بن  أحد  بكر  أبو  البيهقي،   -

قلعجي، بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، )1408ه/1988م(، ج)، ص22.
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تتعلق  زراعّي  جمتمع  إىل  ينتمون  الناس  أكان  سواء  حول،  من  أقلَّ  يف  ُمالئم  بشكل 
ترتبط  جتارّي  جمتمع  أو  والكأل،  باملاء  حياته  تتعلَّق  رعوّي  جمتمع  أو  باملواسم،  حياته 
ُمستأَجرًا  البيت  كان  وإذا  الزكاة وحساباهتا،  احلول، وكذلك  احلسابات بحوالن  فيه 
فتغلب أن تكون اإلجارة مرتبطة باحلول، فاحلول ُيعّد بمثابة الوحدة الصغرى إلعادة 
املوت كام سامها  بعد مصيبة كبرية مثل مصيبة  الناس وحياهتم، خاصة  تنظيم شؤون 
ترتيب  لتعيد  عام  فرصة  زوجها  يف  املفجوعة  الزوجة  ُتعطى  بأن   ((( الكريم،  القرآن 
اجتياز  بعد  املسئوليَّات -منفردة-  ل  نفسها عىل حتمُّ أمورها وأمور صغارها، ولتعّود 
القرآن  أحكام  يف  معهود  أمر  وذلك  ذلك،  إىل  وما  الرحم  وبراءة  العاطفيَّة  الصدمة 
الكريم القائمة عىل التخفيف والرحة ومراعاة خمتلف املشاعر والقضايا اإلنسانيَّة ويف 
مقّدمتها األرسة التي هي حجر الزاوية يف بناء املجتمع. وعنها تتفرع شبكة واسعة من 

العالقات االجتامعيَّة التي حيرص اإلسالم عىل إنامئها واملحافظة عليها. 

قد  جديدة  حياتيَّة  دورة  الستئناف  وللتهيُّؤ  الرحم  السترباء  بالنفس  فالرتبُّص 
تكون األربعة أشهر وعرش لياٍل حّدًا أدنى كافيًا لذلك، وقد يكون كافيًا لتسوية اجلانب 
ة منها،  النفيّس واجلسمّي للمرأة، وأما احلول فهو حد للتسويات املختلفة خاّصة املاديَّ
علوم  خاّصة  املعارصة  العلوم  بعض  إىل  نلتفت  وحني  احلياة.  ترتيب  بإعادة  املتعلقة 
الباحثون بني املتوىفَّ عنهن أزواجهن، ومالحظة  التي يقوم هبا  النفس واالستفتاءات 
يالحظها  مل  ربام  التي  املعاين  من  لكثري  توضيحًا  نجد  العاطفيَّة  اجلوانب  خمتلف 
لكنَّهم  التكليفّي،  اجلزئّي  الفقهّي  احلُكم  إىل  مشدودة  كانت  أعينهم  ألنَّ  ون،  املفسِّ
بينهام، فكل منهام  وأنَّه ال نسخ  اآليتني،  بأحكام  لو الحظوا األمور األخرى حلكموا 
اجتهت جهة، فاآلية األوىل متجهة نحو الزوجة يف بدهنا ونفسها ورحها وخروجها من 
آية احلول فهي وصية من اهلل - تبارك وتعاىل - لألزواج  تأثريات مصيبة املوت، أما 

﴿ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگ تعاىل:  قوله  يف    ((( 
 گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ

ہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇ﴾ ]املائدة: 106[. 



تفسري القرآن بالقرآن274

ولألرسة والورثة ولألمة يف أن ُتعطي الزوجة املتوىفَّ عنها زوجها فرصة إعادة ترتيب 
إىل  حاجة  يف  فهي  الورثة،  بقية  هم  آخرون  رشكاء  فيها  هلا  صار  التي  ة  املاديَّ حياهتا 
أبناء املجتمع، وعليه فليس هناك  العالقات بني  النظر عن طبائع  الفرصة بقطع  تلك 
تعارض أو تناقض أو تصادم بني اآليتني يستدعي القول بتخرجيها عىل قواعد النسخ 
التأويالت  تلك  يف  وللدخول  باملتأخر،  املتقدم  لُينسخ  هبا-  القائلني  -عند  نفسها 
فة، ما دام من املمكن فهم اآليتني اللتني اختلف موضوع كل منهام عن موضوع  املتعسِّ

األخرى وانتفى التعارض بينهام. 

 وأما تلك الروايات التي رويت بناًء عىل هيمنة أفكار النسخ، والنظر إليه عىل أنَّه 
ا ال تقف أمام هيمنة القرآن الكريم عىل ما عداه، وال تصلح لنسخ  من املسلَّامت، فإهنَّ

حاكميته جلعل غريه حاكاًم عليه.)))

اآلية  هذه  ويف   ]24( ]البقرة:  ﴿ڈژژڑڑککک﴾ 
الكريمة كأن اهلل -تعاىل- يعلم أن املطلِّق قد ال جتود نفسه بتقديم املتعة للمطلقة ألي 
سبب من األسباب، فيختم الترشيعات بالتوكيد عىل املتعة، بعد أن أّكد عىل عدم جواز 
إخراج املتوىفَّ عنها زوجها من بيتها، ورضورة إبقائها فيه ملدة عام كامل لتكون مهّيئًة 
﴿کگگگگڳڳڳ﴾  آخر.  بيٍت  إىل  لالنتقال  بعده 
بناء  يتوقف  عليها  التي  املهّمة  الترشيعات  سائر  بيان  من  فرغ  أن  وبعد   ]242 ]البقرة: 

راجحة  بعقوٍل  علينا  لُينعم  لنا  وبّينها  آلياته  هدانا  قد  أنه    يبنّي  األرسة، 
قادرة عىل حسن التعاُمل مع هذه القضايا الشائكة التي ختتلط فيها العواطف واملشاعر 
واألعراف والتقاليد، وتشمل أطرافًا عديدة من الناس، فجملة هذه الترشيعات ليست 
من التكاليف الفردية أو الترشيعات اخلاصة، بل هي ترشيعاٌت ألناس قرروا التشارك 
يف حياٍة مشرتكة وإقامة مؤسسٍة يتعاون يف إقامتها أكثر من طرف، ويرتتب عليها سكٌن 

ونسٌب وصهٌر وعالقاٌت، وعليها يتوقف دوام النوع اإلنساين واستمراره. 

)))  العلواين، نحو موقف قرآين من النسخ، مرجع سابق، ص74.
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 النَّجم السابع والعرشون: أمة التخفيف والرمحة
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ییی﴾ ]البقرة: 255-243[

بعد تلك اجلولة الواسعة يف ترشيعات عديدة للرشيعة البديلة الناسخة لرشيعة 
اإلرص واألغالل، تأيت هذه اآلية الكريمة لتعيدنا مرًة أخرى إىل املقارنة بني األُّمتني: 
للناس  ُأخرجت  أمة  بل هي خري  خُمرجة،  أمة  املسلمني  فأمة  أمة اإلسالم وأمة هيود؛ 
األمة  تقابلها  كلها،  األرض  والُعمران عىل مستوى  ونرشًا لإلصالح  ومثاالً  نموذجًا 
املدَخلة إىل أرض حمدودة حمصورة ﴿ھھے﴾ ]املائدة: )2[، ذلك لتأخذ 
وعباد  الرحن  عباد  بني  الكبرية  الفروق  البرش  وليدرك  الكاملة،  أبعادها  التجربة 
لتصحيح  يشٍء  كل  ُأعّد  فرعون-  عبادة  من  ُأنقذوا  -الذين  اإلنسان  فعباد  اإلنسان؛ 
إىل  تتحّول  املقدسة  األرض  جعل  مما  استعبادهم،  أحدثه  الذي  والتدمري  التخريب 
بتاممها بحاكمية  بأكمله وأمة  مصحة كبرية ومستشفى قوميٍّ جتري فيه معاجلة شعب 
تربيَّة  وإعادة  وقيوٍد  وأغالل  إرٍص  ورشيعة  مقّدسة،  وأرض  غيبيَّة  وترصفاٍت  إهلية 
ي  املتبقِّ اخلراب  ومن  ثامرها.  لُتعطِي  واإلرادة  واألمر  والشهادة،  الغيب  فيها  يتفاعل 
عندهم  فاألسباب  املسبِّب،  ونسيان  األسباب  إعالء  اليهودية  األمة  تلك  وجدان  يف 
كثريًا ما ُتؤدِّي إىل الغفلة عن خالقها وخالق نتائجها، ولذلك ففيام مّر من اآليات من 
فات،  سورة البقرة من 39 إىل )4) ُأحصيت أخطاء كثرية لتلك األمة تتعلق بالترصُّ
َعْبد اإلنسان وَعْبد  إذ يتجاوز  تتعّلق باالعتقاد؛  أما يف هذه اآلية فهناك خطيئٌة كربى 
املسببات عليها،  وُمرتِّب  األسباب  الكون واحلياة واإلنسان وُموجد  األسباب خالق 

﴿ڳڱڱڱڱں وُموِجده،  خالقه  وَينَْسى  به  ويعتّد  السبب،  شأن   لُيعىل 
إرسائيل  بني  من  قوٌم  فهؤالء   ]243 ]البقرة:   ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
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لكنَّ  ُأّمتهم،  خصائص  من  هو  وال  اخلروج  عادهتم  من  وليس  ديارهم  من  خرجوا 
أن  القرآن-  يبّينه  مل  -لسبب  يشعرون  جعلهم  هبا  وارتباطهم  باألسباب  إيامهنم 
كثرهتم،  منه  حتميهم  لن  شامل  وموٍت  مجاعّي  هالٍك  إىل  يؤدي  قد  هم  حيث  بقاءهم 
يلتفتوا  أن  دون  قائمة،  أسبابًا  له  رأوا  موٍت  يف  الوقوع  حذر  ُألوف  وهم  فخرجوا 
الفاعلية،  فيها  يضع  الذي  هو  وُمدبِّر  خالق  هلا  أسباب  هي  إنام  األسباب  أّن  إىل 
الغيب  الطويل يف إطار  التأثري، فعيشهم  إىل  نتائجها ولن تؤّدي  ُتؤيت  والتي دوهنا لن 
يف  احلقيقّي  حجمها  يف  األسباب  يضع  أن  يستطع  مل  األسباب  مالحظة  عن  البعيد 
اخلالق  َخْلق  عن  صارفًة  شاغلًة  األسباب  قيم  فبقيت  وقلوهبم،  وعقوهلم  أذهاهنم 
وتصوروا  خرجوا  لـاّم   ]243 ]البقرة:  ﴿ۀہہہ﴾  شأنه-  -جل  املبدع  وإبداع 

﴿ہھھھھ عنه.  منأى  يف  وصاروا  املوت  أسباب  عن  بعدوا  قد   أهنم 
فيهم  فخلق   ]243 ]البقرة:  ےےۓۓڭڭڭڭۇۇ﴾ 
-املوت  منهام  لكلٍّ  اخلالق  بأّنه  اإليامن  عىل  حيملهم  لكي  احلياة  فيهم  وخلق  املوت 
املبدع  املصّور  البارئ  اخلالق  هلا  أراد  إذا  إال  أسبابًا  تكون  ال  األسباب  وأّن  واحلياة- 
-جل شأنه- ذلك. وهكذا ُيبدي اهلل  غريته الشديدة عىل توحيده وإفراده 

باأللوهية والربوبية والصفات.

اهلل  من  َأمٌر  هذا   ]244 ]البقرة:  ﴿ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ﴾ 
مقدمًة  كانت  املأل  أولئك  قصة  فكأن  عليهم،  سبق  من  عىل  كتبه  الذي  بالقتال  لأُلّمة 
ظاهره،  يف  للموت  سببًا  اإليامن-  ضعف  -عند  ُيعّد  الذي  بالقتال  اإلهلي  األمر  هلذا 
مقتوالً،  أو  قاتاًل  إال  منه  يعود  لن  إليه  اخلارج  أن  اإلنسايّن  الظن  عىل  يغلب  حيث 
قتياًل  أو  مضجعه  -يف  يموت  إذ  امليت  أن  يوقن  د  املوحِّ املؤمن  اإلنسان  ولكن 
حتٌم  األجل  هذا  وأن  ر،  يتأخَّ وال  ساعًة  عنه  يتقّدم  ال  ألََجله  يموت  فإّنام  شهيدًا- 

﴿ڍڍڌ من  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  َسِخر  ولذلك  األسباب،  فيه  تؤّثر   ال 
﴿ژڑڑک تعاىل:  بقوله   ](68 عمران:  ]آل   ڌڎڎڈڈژ﴾ 

کککگگ﴾ ]آل عمران: 68)[ أي يف أن القعود ُينجي منه.))) 

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص53.
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فام عىل املؤمن إال أن يطيع اهلل تعاىل ويعّلق قلبه ويقينه به فهو خالق كل يشء، 
ومن ذلك نحن وما نعمل، وما األسباب إال خلٌق من خلقه إن شاء أمضاها وإن شاء 

أوقفها، وإمضاؤه وإيقافه -كلٌّ يف كتاب- خاضٌع حلكمته ولعزته وقدرته املطلقة. 

ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿ 
اجلهاد  متطلبات  أهم  إىل  تعاىل  اهلل  من  تنبيه  هذا   ]245 ]البقرة:  ۆئۆئۈئ﴾ 
-بعد عزم املجاهدين وإرادهتم وتصميمهم- وهو املال، فالقتال يف حاجة إىل سالح 
َمن  إىل  فيحتاجون  أرسهم  عن  بعيدًا  وسنني  شهورًا  يقضون  قد  الذين  للجند  وُمَؤن 
اخلراج  وفرض  الدواوين  وضع  قبل  الناس  وكان  أرسهم،  عىل  وينفق  عليهم  ُينفق 
ع الذي ُيقّدمه  ع والتربُّ وتقسيم الزكوات وتوجيه أهل الصدقات، يعتمدون عىل التطوُّ
أصحاب األموال والدثور ألولئك املقاتلني املجاهدين يف سبيل اهلل، َفَيعد اهلل -تبارك 
وتعاىل- هؤالء املتربعني بأنه ال يضيع عليهم من أمواهلم شيئًا، ذلك أهنم إنام يعاملون 
اهلل -سبحانه-، واهلل -تبارك وتعاىل- قد جعل ما ينفقونه يف سبيله قرضًا منهم له!! 
وَمن أحسن من اهلل وفاًء ومن أكرم منه يف رد الفضل إىل أهله ومكافأهتم عليه. سيوفيه 
حسابه عاجاًل وآجاًل؛ عاجاًل بالربكة ودفع األعداء ودرء املخاطر عن األمة، وآجاًل 

باجلنة ونعيمها. 

ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ
ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
﴿ٱٻ﴾ شأنه-:  -جل  قوله   .]246 ]البقرة:  ڌڎڎڈڈژژ﴾ 
]البقرة: 246[ يف القرآن َجاٍر جَمرى القول بأّنه قد وقع كذا))) وُعلم واستفاض وصار من 

أمل  ملعنى:  ﴿ٱٻ﴾  قوهلم:  استعري  ملا  لكن  اجلار،  دون  بنفسه  تتعدى  رأيت:  تفسريه:  يف  الراغب  قال    (((
ال  ناتج  نظر  احلث عىل  أريد  فإذا  الرؤية،  يتعدى عن  قد  النظر  أن  استعارته  وفائدة  تعديته،  ُعّدي  تنظر 
حمالة للرؤية استعريت له، وقّل ما استعمل ذلك يف غري التقرير، وال يقال: رأيت إىل كذا، وكام أن الرؤية 

رضبان، رؤية برص، ورؤية بصرية، كذا أيضًا النظر واإلبصار. انظر:
- الراغب األصفهاين، تفسري الراغب األصفهاين، مرجع سابق، ج)، ص499. 
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املعلومات املسّلمة الشائعة، فحني يقال للنبي ذلك فكأهنا بمعنى أمل تعلم، أمل تشاهد، 
املعروفة  املسّلمة  املعلومة  األمور  أحد  كأّنه  املذكور  ذلك  جلعل  تطلع  أمل  تسمع،  أمل 

للجميع واهلل أعلم. 

وهنا اقتىض السياق أن يشري إىل بني إرسائيل ألن ما سبق من املأل الذين خرجوا 
التي  األحداث  هذه  أما  لسواهم،  حيدث  أن  ويمكن  إرسائيل  لبني  حيدث  أن  يمكن 
أن ظّن  بعد  أعلم-  ببني إرسائيل، وهذا -واهلل  فهي خاصة  التالية  اآليات  هبا  ستأيت 
بنو إرسائيل أّن احلاكمية اإلهلية قد أصبحت ِعبئًا عليهم، وشعروا بأّن تكاليفها سوف 
من  فطلبوا  اإلهلية،  احلاكمية  من  عادية وختلصوا  ُحكموا حاكمية برشية  ما  إذا  تزول 
أحد أنبيائهم أن يطلب من اهلل -جل شأنه- أن يتخىّل عن حاكميته املبارشة هلم، وعن 
استخالف ومتليك األنبياء عليهم كاستخالف داود ومتليك سليامن، ألن ذلك كله مرتبٌط 

ٺٺٺٿ  ﴿ منها  التخلُّص  وحاولوا  هبا  ذرعًا  ضاقوا  التي  الغيبيَّة   باحلالة 
﴿ٹٹڤڤڤڤ هلم  النبي   ]246 ]البقرة:   ٿٿٿٹٹ﴾ 
﴿ڦڄڄڄ هبا  التوقُّع  لتقرير  واالستفهام  عسى،  خرب   ]246 ]البقرة:   ڦڦڦ﴾ 
ڄڃڃڃڃچچچچڇ﴾ ]البقرة: 246[ بسبيهم وقتلهم -وقد 

 فعل هبم ذلك قوم جالوت- أي ال مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. قال تعاىل: ﴿ڇ
ڇڇڍڍ﴾ ]البقرة: 246[ عنه وجبنوا ﴿ڌڌڎڎ﴾ ]البقرة: 246[ وهم 
 ]246 ]البقرة:  ژ﴾  ژ ڈ ﴿ڈ سيأيت  كام  طالوت  مع  النهر  عربوا   الذين 
وأمره  طالوت،)))  إرسال  إىل  فأجابه  َمِلك  إرسال  رّبه  النبي  وسأل  فمجازهيم، 

﴿ڑڑککککگگ طالوَت  عليهم  مّلك  قد  بأنه  خيربهم   أن 
گگڳ﴾ ]البقرة: 247[، ومل يوّضح لنا القرآن الكريم من هو طالوت ومل اختاره 
يطلبون  فيام  جديتهم  ضعف  إىل  ليشري  اعرتاضهم  إىل  نّبه  لكنّه  عليهم؟  ِملكًا  اهلل 
ويسألون، فام أن ُأخربوا باختيار طالوت من اهلل -جل شأنه- ليكون ملكًا عليهم حتى 

ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  بادروا باالعرتاض ﴿ڳ

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص53.
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ملجرد  بامللك  يتهم  وأحقِّ املادية  مقاييسهم  يذكرون   ]247 ]البقرة:  ڻۀۀہ﴾ 
﴿ہہہھھھھےےۓۓ املال،  وسعة   النسب 
ورجوتم  سألتم   ]247 ]البقرة:   ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
بكثري  أفضل  للُملك  ومؤهالته  امللك،  هذا  لكم  واصطفى  واختار  اهلل  فاستجاب 
يف  تكون  أن  بالرضورة  ليس  املال  وسعة  والقوة،  العلم  إىل  حيتاج  فامللك  ذكرتم،  مما 
مال امللك نفسه، بل تكون يف ِملك األمة ألهنا جزٌء من طاقاهتا وقدراهتا، والثروات 

املشرتكة بينها التي متّكنها من جماهبة أعدائها واملحافظة عىل أبنائها وممتلكاهتا. 

ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿ 
ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى
الت من  بالتحوُّ ولتعلقهم الشديد  ﴾ ]البقرة: 248[  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

﴿ ۉېېې وهي  عالمة  أعطاهم  قد  نبيهم  فإّن  املحسوس  إىل   الغيب 
 ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې
اآليات  عىل  تقترص  مل  إرسائيل  بني  إىل  املوّجهة  الرسالة  يف  اآليات  فكأّن   ]248 ]البقرة: 

املمنوحة لألنبياء واملرسلني، بل جتاوزهتم إىل آياٍت للملوك كذلك، فجعل هلذا امللك 
آية -ال إشارة- تثبت أن طالوت من امللوك األنبياء وليس ملكًا فحسب. 

ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ
ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ
ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ
ون  کک﴾ ]البقرة: 249[ فلام خرج هبم طالوت قال هلم: إن اهلل خمتربكم بنهر مترُّ
من  فليس  ذلك  أكثر من  منه  َغْرَفة، فمن رشب  إال  منه  فال ترشبوا  عليه يف طريقكم 
منه  يرشب  مل  من  إال  يصحبني  ولن  اهلل.  طاعة  عن  خلروجه  مجعنا  من  وال  جيشنا 
قليلة،  مجاعة  إال  كثريًا  منه  ورشبوا  االختبار  هذا  عىل  يصربوا  فلم  غرفة،  من  أكثر 
فاصطحب هذه القلة الصابرة واجتاز هبا النهر، فلام ظهرت هلم كثرة عدد عدوهم))) 

)))  جلنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص59.
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: له  قالوا  فكام  وهارون،  موسى  بقيادة  وهم  فيه  سقطوا  أن  سبق  ما   أعادوا 
ٿ﴾  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ﴿

﴿ڃڃڃچچ وجنوده-:  جلالوت  برزوا  -ملا  مللكهم  قالوا   .]24  ]املائدة: 

الذين  من  رجالن  موسى-  قصة  -يف  وعظهم  وكام   ،]249 ]البقرة:  چچ﴾ 
﴿ڦڦڄڄڄ املؤمنني  من  قليلة  مجاعة  هنا  أيضًا  وعظهم   خيافون، 
ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
﴾ ]البقرة: 249[  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

وكان اهلل معهم ألهّنم صربوا. 

ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿ 
جالوت  لقتال  املؤمنون  تقدم  وملا   ]250 ]البقرة:  ڱںںڻڻ﴾ 
عزائمهم  ويقوى  بالصرب،  يمألهم  أن  له:  داعني  ضارعني  اهلل  إىل  اجتهوا  وجيشه 
وُيثبتهم يف ميدان القتال، وأن ينرصهم عىل أعدائهم الكافرين.))) ويبدو أن اآلية تشري 
إىل استخالف داود وجتاُوز مرحلة احلاكمية اإلهلية املبارشة، وأن طالوت قد مّثل فرتة 
َمِلٍك يف مرحلٍة انتقالية من تاريخ بني إرسائيل، هي املرحلة التي مّهدت لربوز بطولة 

 داود، ليكون بعد ذلك النبي املستخَلف ﴿ڻڻۀۀہہ
ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ
ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ
﴾ ]البقرة: )25-252[ هذا  ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
الذي نذكره لك غيٌب مل تشهده أنت وال قومك، فهو آياٌت ودالئل إهلية عىل صدق 

نبوتك وصحة رسالتك وسالمة ما ِجئَت به. 

ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ٱ
ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ
ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ

ڌڎڎڈڈژژ﴾ ]البقرة: 253[

)))  املرجع السابق، الصفحة نفسها.
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األنبياء  من  املتسلسلة  احللقات  بني  تربط  أخرى  لصفحاٍت  م  ُتقدِّ اآلية  هذه 
أفضل  وعليهم  عليه  بمحمٍد  وانتهاء  بإبراهيم  مرورًا  بنوٍح  أو  بآدم  بدءًا  واملرسلني 

ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  الصلوات والتسليم ﴿ٱ
الكليم،  موسى  سيدنا  أمة  تاريخ  تناولت  بعامتها  ورة  فالسُّ  ]253 ]البقرة:   ﴾ ٺٺ 
﴿ٱ وبرساالته  اهلل  بكلامت  واصطفائه  بتمييزه  هًة  ُمنوِّ به  اآلية  بدأت   ولذلك 

ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ﴾ 
َكلَّمه  من  َعىَل  أي   ]253 ]البقرة:   ﴾ ٺٺ  ٺ ﴿ٺ فقال:  َأهْبَم  ثم   .](44 ]األعراف: 

﴿ٺ تعاىل:  بقوله  املراد  أّن  إىل  بميٍل  أشعر  فإين  ولذلك  بعده،  يأيت  من   وعىل 
ٺٺ﴾ ]البقرة: 253[ هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكأن اهلل قد رفعه درجاٍت فوق من  ٺ
الرسالة  النبيني صاحب  بأنه خاتم  كلَّمه وفوق عيسى وغريمها من رسل اهلل وأنبيائه 
العامة الشاملة، به ُختمت النبّوة وُأنزل عليه الكتاب احلاكم برشيعة التخفيف والرحة 
ورفع احلرج واخلطاب العاملي، فهو الذي ُأرسل ليكون رحة للعاملني كافة، فال غرابة 
أمجعني-.  عليهم  وسالمه  اهلل  -صلوات  النبيني  من  عداه  من  عىل  درجات  ُيرفع  أن 
أو  التفضيل  ملناط  قليلة  الكريم مل ُيرش إال إشارات  القرآن  أن  إىل  وجتدر اإلشارة هنا 
التفاُضل بني أعضاء أمة األنبياء واملرسلني، فهذا التفاُضل كام أرشنا بالنسبة إىل سيدنا 
موسى أنه اصطفاٌء عىل الناس بكلامته وحتميله الرسالة بشكٍل مبارش، كأّن فيها إشارة 
ط ملك الوحي -سيدنا جربيل- يف رسالته، ولكّن هذا التفضيل ال يقترص  لعدم توسُّ
ختفيٍف  أو  بتصحيٍح  جاء  ومن  كاملة  برشيعة  ُأرسل  من  هناك  بل  إليه،  ُأشري  ما  عىل 
﴿ۓڭڭڭڭۇۇ عيسى  سيدنا  حالة  يف  كام  سابقة   لرشيعٍة 
ۆۆۈۈٴۇۋۋۅ﴾  ]آل عمران: 50[. ومنهم من جاء إىل ُأّمة 
أو  منطقة جغرافية  أو  إىل جيل  24[. ومن جاء  ]فاطر:  ﴿ڇڇڇڇڍڍڌڌ﴾ 
عرص، وهناك خاتم النبيني الذي جاء إىل الناس كافة ﴿ۀہہہہ

ھھھھےےۓۓ﴾ ]سبأ: 28[. وهكذا. 

األكمه  وإبراء  املوتى  كإحياء   ]253 ]البقرة:   ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ٿ
واألبرص وغري ذلك ﴿ٹٹٹڤ﴾ ]البقرة: 253[ قويناه بجربيل أو باإلنجيل 



283 سورة البقرة

لفعل  النبيني  أتباع  بني  القتال  منع  اهلل  ولو شاء   ]253 ]البقرة:  ﴿ڤڤڤڦڦ﴾ 
﴿ڦ الرسل  بعد  من   ]253 ]البقرة:  ڦڦڄ﴾   ﴿ إلرادته.  مانع  وال  راّد  ال   إذ 
ڄڄڄڄڃڃ﴾ ]البقرة: 253[ املعجزات الظاهرات ﴿ڃڃ﴾ 
نزلت  الذي  احلق  معرفة  ويف  به  جاءوا  وفيام  أنبيائهم  ُكتب  يف  اختلفوا   ]253 ]البقرة: 

تلك الكتب به، ولو شاء اهلل -رغم ذلك- ملنع القتال بينهم، لكن سبقت كلمة ربك 
يفعلون. ﴿چ ما  اختيار  ُسنّة حريتهم يف  البرش وإمضاء  بني  التداُفع  ُسنّة   إلمضاء 
چچچڇڇڇ﴾ ]البقرة: 253[ بمشيئتي، يقول اهلل تعاىل: أجريت أمور ُرسيل عىل 
هذا؛ أي مل جيتمع ألحد منهم طاعة مجيع أمته يف حياته وال بعد وفاته بل اختلفوا عليه، 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ﴿ڇڍڍڌڌ﴾ ]البقرة: 253[ كرره للتأكيد؛ أي 

لو شئت أن ال يقتتلوا مل يقتتلوا؛ إذ ال جيري يف ُملكي إال ما ُيوافق مشيئتي.)))

 ﴿ڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں
أخرى،  مرًة  اإلنفاق  إىل  السياق  يلتفت  ثم   ]254 ]البقرة:  ںڻڻڻ﴾ 
وذلك  شفاعة،  وال  ُخلة  وال  فيه  بيع  ال  الذي  اليوم  ذلك  ملبادرة  للتمهيد  املرة  وهذه 

لبيان مدى عظم وجناية املراباة يف املال. 

ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ﴿ڻ
وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ
ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییی﴾ ]البقرة: 256-255[

ما  أهم  عىل  كبري  بشكٍل  اشتملت  آية  وهي  الكرس،  بآية  ُسميت  اآلية  هذه 
سورة  مثل  ُسوٍر  أو  حمكامت  آياٍت  عن  عبارة  القرآن  وإهليات  القرآن،  بإهليات  ُعرف 
التوحيد  التوحيد، وقدمت قضية  ببيان جوانب خاصة من  التي اخُتّصت  اإلخالص 
وأساس  مقاصدها  وأعىل  ومداخلها  النبيني  رساالت  حماور  أهم  بوصفه  نقية  صافية 
الكتاب  آيات  جوامع  من  وهي  الشأن،  عظيمة  آية  فهي  ثم  ومن  وجوهره،  الدين 

الكريم وروائعها. 

)))  النسفي، تفسري النسفي، مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج)، ص208.
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﴿ڻۀۀہہہہھ﴾ ]البقرة: 255[ اهلل: اسم تفّرد به احلق -سبحانه- فال 
َسِمّي له فيه. كام قال اهلل تعاىل: ﴿ڀڀڀڀٺ﴾ ] مريم: 65[؛ أي هل تعرف أحدًا 
ى اهلل؟ من اعترب يف هذا االسم االشتقاق فهو كاملتعارض، فهذا اسم يدل عىل  غريه َتَسمَّ
استحقاق صفات اجلالل ال عىل اشتقاق األلفاظ، فال يعارض ما ال يعارض فيه من 
األقوال، ﴿ۀۀہہ﴾ ]البقرة: 255[ إخبار عن نفي النظري والشبيه، بام استوجب من 
التقديس والتنزيه. ومن حتقق هبذه القالة ال يرى َذّرًة من اإلثبات بغريه أو من غريه؛ فال 
يرفع إىل غريه حاجته، وال يشهد من غريه ذرة، َفَيْصُدُق إليه انقطاعه، ويديم لوجوده 
اهلل، وال  إال عىل  ُيْقبِْل  باهلل، وال  إال  يشهد  وباهلل، وال  اهلل  إال من  يسمع  فال  انفراَده، 
ق هبا، والفناء عن املوسومات بُجملتها،  يشتغل إال باهلل، ثم إن هذا القالة تقتيض التحقُّ
والتحقق بأنه ال سبيل ملخلوق إىل وجود احلق -سبحانه-، فال َوْصل وال َفْصل وال 
ُقْرَب وال ُبعَد، فإن ذلَك َأمْجَع آفاٌت ال تليق بالِقَدم. ﴿ ہہھ﴾ ]البقرة: 255[ املتويل 
﴿ھھھےےۓ﴾  وأثر،  عني  لكل  واملحوي  حركة،  بكل  القائم  عباده،  ألمور 
ِقلة،  تقاربه  ال  وعزيز  ِعلة،  متسه  ال  وَصَمد  غفلة،  ترهقه  ال  َأَحديٌّ  ألنه   ]255 ]البقرة: 

آفة،  تْلَحُقه  وجبار ال متيزه ُعزلة، وَفْرٌد ال تضمه جثة، وِوْتر ال حتّده جهة، وقديم ال 
هباؤه،  وسنائه  مجاله،  وجالله  جالله،  مجاله  ِمْن  س  َتَقدَّ مسافة،  تدركه  ال  وعظيم 

﴿ۓڭڭ وجوده.  وِقَدمه  ِقَدُمه،  ورسمده  رسمده،  وأبده  أبده،  وأزله  سناؤه،   وهبائه 
﴿ۆۈۈٴۇ واخرتاعًا  وَخْلقًا  وإبداعًا،  ِمْلكًا   ]255 ]البقرة:   ڭڭۇۇۆ﴾ 
يتوسل  أو  بإجرائه،  إال  بنََفس  يتنفس  الذي  ذا  من   ]255 ]البقرة:  ۋۋۅۅ﴾ 
تذلل  أو  عمل،  أو  باستحقاٍق  إليه  يتوسل  أنه  ظنَّ  ومن  وإبدائه.  إذنه  دون  من  إليه 
والغلظ  مألفه  واجلهل  وطنه،  فالظنُّ  سبب؛  أو  ِعّلة  أو  نسب،  أو  قربة  أو  أمل،  أو 
عن  خيرج  ال  ألنه   ]255 ]البقرة:  ﴿ۉۉېېېېى﴾  ُقصاراه،  والبعد  غايته 

﴿ىائائەئەئوئ معدوم.  وال  موجود  عليه  يلتبس  وال  معلوم،   علمه 
وئۇئۇئ﴾ ]البقرة: 255[ يعني من معلوماته، تقارصت العلوم عن اإلحاطة بمعلوماته إال 
بإذنه. فأي طمع هلا يف اإلحاطة بذاته وحّقه؟ وَأنَّى جَتُوز اإلحاطة عليه وهو ال يقطعه 
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؟! ﴿ۆئۆئۈئۈئ﴾ ]البقرة: 255[ خطاب هلم  ه أمد، وال يدركه َحدٌّ يف ِعزِّ
ز بعرش  التعزُّ َقْدُره عن  َخَطٍر لألكوان عند صفاته؟ جلَّ  عىل قدر فهمهم. وإال فأي 
ل بجنٍّ أو إْنس ﴿ېئېئىئىئىئییی﴾ ]البقرة: 255[  أو كرس، والتجمُّ
َكيف ُتْتِعُب املخلوقاُت َمْن َخْلُق الذّرِة والكوِن بجملته -لو سواء-، فال من القليل له 

(((. ، وال من الكثري عليه َتَعسُّ َتَيسُّ

النَّجم الثامن والعرشون: ال إكراه يف الدين
ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ  ﴿ی
پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث  يت
ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ
 ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ
ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ
ڱ  ڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ
ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ
ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے
ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې
ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ
ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حب جب  يئ
 ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ
ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ
ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ
 ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ

لطائف اإلشارات )تفسري القشريي(،  )))  القشريي، عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك )تويف: 465ه(. 
حتقيق: إبراهيم البسيوين، القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، ط3، 2000م، ج)، ص98).
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وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ
ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ  ی
ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ

ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ

ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ

ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ

ڱ گڳڳڳڳڱڱڱ گ گگ  کک

ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں

ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ

وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ

پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ

ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ
ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ
ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ
ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ
 ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ
ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ
ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے
ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ
ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ەئ  ەئ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ
ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ
گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ
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ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ
ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې  ې
خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ
ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  مب

ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ
ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ
 ڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ
ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ
 ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ
پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ
ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ

چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ

ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک

ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ

 ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېې

ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې

حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ

ختمت﴾ ]البقرة: 286-256[
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﴿یجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجت النَّجم:  هذا  يف  األوىل   اآلية 
﴾ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت  حت
]البقرة: 256[ ُتقرر أن اإليامن باهلل ال ُيْكره البرُش عليه أحدًا، لذا فقد أتت بصيغة النفي 

ُيراد به النهي، فكأنه ال ُيتصّور من أحٍد يعلم حقيقة اإليامن وأّنه ال بّد أن يبدأ  الذي 
بالقلب ويستقر فيه أن يفّكر يف إكراه إنسان عليه. 

ولـاّم كان موضوع آية الكرس هو التوحيد، وكان حمل التوحيد هو القلب الذي 
املناِسب -واهلل أعلم- أن  العليم اخلبري، كان من  َيطَّلع عىل رسائره ومكنوناته إال  ال 
ب الباري -جل شأنه- عىل ذلك بنفي اإلكراه يف الدين نفيًا شاماًل ُمعِجزًا، فكأنه  ُيَعقِّ
وربوبيتي  بألوهيتي  واليقني  اإليامن  عىل  أحد  إكراه  حتاولوا  ال  يقول:  شأنه-  -جل 
أنفسهم،  عىل  وائتمنتهم  أحرارًا،  الناس  َخلقُت  وقد  ذلك  يسعكم  ال  إذ  وصفايت؛ 
وأخربهتم أن من شاء منهم أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر، ولو حدث 
وحاول أحٌد أن ُيكره أحدًا عىل إيامن فلن يتحقق ذلك مهام فعل، وإذا استجاب املكَره 
وقال بلسانه ما شاء املكِره فذلك مما ال يرتبط بالقلب وال يعرّب عام فيه، فهو ليس من 

جنس ذلك الكالم الذي قيل فيه: 
إن الكالم لفـي الفؤاد وإنمـا      ُجعل اللساُن عىل الفؤاد دلياًل)))

وقد جاءت اآلية هبذه الصياغة الشاملة للنفي والنهي معًا ووضعها يف صيغة اخلرب، 
ٍع القول باحتامل نسخها -لدى القائلني بالنسخ-، ولقد هفا بعض العلامء  عي َمدَّ لكي ال َيدَّ

 -وهفوات الكبار عىل أقدارهم- حني عّد هذه اآلية مما ُنسخ بآية السيف ﴿چڇ
ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ

کککگگگگڳڳڳڳڱ﴾ ]التوبة: 29[. 

)))  ينسب لألخطل، وقال شيخ اإلسالم بن تيمية: وأما البيت الذي حُيكى عن األخطل أنه قال: 
ُجعل اللسان عىل الفؤاد دلياًل إنَّ الكالم لفي الفؤاد وإنام 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره. وقالوا: إهنم فتشوا دواوينه فلم جيدوه، وهذا ُيروى عن 
حممد بن اخلشاب. وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لفي الفؤاد. انظر:

- ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ج7، ص38).
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سبب نزول ﴿یجئحئمئىئ﴾ ]البقرة: ٢٥٦[ والدالالت

لقد ُعني القرآن الكريم عناية فائقة بحرّية العقيدة وضامهنا لإلنسان، وحتديدها 
كشأن خاص، حيُث تضافرت كثري من اآليات عىل توكيد هذا احلق ووجوب حفظه 
ل خارجي. ويف مقدمة هذه اآليات هذه اآلية التي بني  لإلنسان وحايته من أي تدخُّ
أيدينا ﴿یجئحئمئىئ﴾ ]البقرة: 256[، وسبب نزول اآلية حني نتأمله نستطيع أن نقرر 
ال  بام  فسهتا  أو  نسخها  زعمت  التي  األقوال  من  لكثري  جماالً  تدع  ال  أهنا  مطمئنني 
يتناسب وعمومها، عن ابن َعبَّاٍس قال: "كانت امْلَْرَأُة َتُكوُن ِمْقاَلتًا، َفَتْجَعُل عىل َنْفِسَها 
َدُه، فلام ُأْجِلَيْت َبنُو النَِّضرِي كان فِيِهْم من َأْبنَاِء اأْلَْنَصاِر، َفَقاُلوا:  إن َعاَش هلا َوَلٌد َأْن هُتَوِّ
وعن   (((".]256 ]البقرة:  ﴿يئجبحبخبمبىب﴾  وجل  عز  اهلل  َفَأْنَزَل  َأْبنَاَءَنا،  َنَدُع  اَل 
ابن عباس -أيضًا- قال: نزلت هذه اآلية يف رجل من األنصار من بني سامل ُيقال له 
استكرههام،  أال   :� للنبّي  فقال  ُمسلاًم  هو  وكان  نرصانيَّان،  ابنان  له  كان  احلصني، 
فإهّنام قد أبيا إال النرصانّية، فأنزل اهلل اآلية". ويف رواية أنه حاول إكراههام، فاختصموا 
� فقال: يا رسول اهلل أيدخل بعيض النار وأنا أنظر؟ ومل يأذن رسول اهلل  إىل النبي 
 � النبي  أن  جبري  بن  سعيد  عن  رواية  ويف  اإلسالم.")2)  عىل  إكراههام  يف  له   �
قال: "عندما نزلت هذه اآلية: قد خري اهلل أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن 

اختاروهم فهم منهم.")3)

الذي يزعم  الدين  التفسري: "هذا هو ُحكم   يف  الشيخ رشيد رضا  وقال 
عن  والقوة  الناس  عىل  ُيعرض  فكان  والقوة،  بالسيف  قام  أّنه  أعدائه  من  الكثريون 
َقبَله نجا، ومن رفضه حكم بالسيف فيه حكمه. فهل كان السيف يعمل  يمينه، َفَمن 

ْساَلِم، ج4، حديث  ِسرِي ُيْكَرُه عىل اإلِْ )))  السجستاين، سنن أيب داود، مرجع سابق، كتاب اجلهاد، َباب يف األَْ
رقم )2682(، ص7)3. قال أبو َداُود: امْلِْقاَلُت التي اَل َيِعيُش هلا َوَلٌد.

)2)  السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرحن بن أيب بكر )تويف: ))9ه(. الدر املنثور يف التفسري املأثور، 
بريوت: دار الفكر، ))20م، ج2، ص)2.

)3)  رضا، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، مرجع سابق، ج3، ص)3، وانظر أيضًا: 
- دروزة، حممد عزة. التفسري احلديث، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 383)ه، ج6، ص)47.
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� ُيصيل ُمستخفيًا وأيام  النبي  أيام كان  الناس عىل اإلسالم يف مكة  عمله يف إكراه 
النبي  كان املرشكون يفتنون املسلم بأنواع من العذاب وال جيدون رادعًا حتى اضطر 
اعتز  أن  بعد  املدينة  يف  وقع  اإلكراه  ذلك  إن  يقولون  أم  اهلجرة؟  إىل  وأصحابه   �
اإلسالم، وهذه اآلية قد نزلت يف غرة هذا االعتزاز؟ فإن غزوة بني النضري كانت يف 
ربيع األول من السنة الرابعة، وقال البخاري: إهنا كانت قبل غزوة ُأحد التي ال خالف 
يف أهنا كانت يف شوال سنة ثالث، وكان الكفار يف مكة ال يزالون يقصدون املسلمني 
باغتياله مرتني  له، ومّهوا  � فكادوا  النبي  النضري عهدهم مع  بنو  باحلرب، ونقض 
فحارصهم  املدينة،  عن  إجالئهم  من  بدٌّ  يكن  فلم  املدينة،  ضواحي  يف  بجواره  وهم 
حتى أجالهم، فخرجوا مغلوبني عىل أمرهم ومل يأذن ملن استأذنه من أصحابه بإكراه 
دين عىل اإلسالم، ومنعهم من اخلروج مع اليهود، فذلك أول يوم خطر  أوالدهم املتهوِّ
فيه عىل بال املسلمني اإلكراه عىل اإلسالم، وقال األستاذ اإلمام  كان معهودًا 

عند بعض امللل -ال سيام النصارى- حل الناس عىل الدخول يف دينهم باإلكراه. 

الدين  أصل  -وهو  اإليامن  ألنَّ  بالدين؛  منها  بالسياسة  ألصق  املسألة  وهذه 
وجوهره- عبارة عن إذعان النفس، ويستحيل أن يكون اإلذعان باإلكراه، وإّنام يكون 
بالبيان والربهان، ولذلك قال تعاىل: ﴿يئجبحبخبمبىب﴾ ]البقرة: 256[ أي قد ظهر 
أن يف هذا الدين الرشد واهلُدى والفالح والسري يف اجلادة عىل نور، وأن من خالفه من 
امللل والنحل عىل غّي وضالل."))) وأكد القرآن اختصاص الباري -وحده- بحساب 
﴿ېېېىىائائەئەئوئوئۇئ تعاىل:  فقال  غريه،  معه  يدعو   من 

بقوله:   � اهلل  رسول  وخياطب   .]((7 ]املؤمنون:  ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ﴾ 
ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ەئ﴾ ]الرعد: 40[، وقوله: ﴿ۆ ائ ائ ى ى  ﴿ې
 ۋۅۅۉۉ﴾ ]ق: 45[، وقوله: ﴿ېېېې﴾ ]الغاشية: 22[، 

وفرض  اإلكراه  وسائل  َجدوى  عدم   � اهلل  لرسول  ُتَبنيِّ  كثرية  آيات  تأيت  كام 
باإلكراه  يأيت  أن  يمكن  اإليامن  أّن  علم  لو  -تعاىل-  اهلل  وأن  اآلخرين،  عىل  االعتقاد 

)))  رضا، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، مرجع سابق، ج3، ص37-36.
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﴿ڱڱںں تعاىل:  فقال  اإلسالم،  وقبول  اإليامن  عىل  الناس  بإكراه  رسله   ألمر 
 ڻڻڻڻۀۀہہہہھھ﴾ ]األنعام: 07)[. وقال تعاىل:  ﴿ڦ
العقائد  أّن  شأنه-  -جل  يبنيِّ  كام   .]99 ]يونس:  ڄڄڄڄڃڃ﴾ 
احلرص  زاوية  من  يأيت  الذي  ذلك  حتى  كان،  نوع  أّي  من  لإلكراه  ختضع  ال 
﴿خبمبىبيبجت تعاىل:  فقال  إنقاذه،  يف  والرغبة  املدعّو   عىل 
حتخت﴾  ]يوسف: 03)[، ولذلك فقد َحثَّه عىل ممارسة الدعوة إىل اإليامن ونبذ الكفر 

﴿ہ شأنه-:  -جل  فقال  أحسن،  هي  بالتي  واملجادلة  احلسنة  واملوعظة   باحلكمة 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ

ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅ﴾ ]النحل: 25)[. 
الضامنات  بسائر  ُأحيطت  القرآن  يف  العقيدة  حرّية  أّن  يتضح  -كله-  ذلك  من 
القرآنّية التي جعلت منها حرّية ُمطلقة ال حتّدها حدود ما دامت يف إطار حرّية اختيار 

املعتقد، وأّن احلساب عليها خاص باهلل -جل شأنه- ال جياوزه إىل ِسواه. 

﴿يبجتحت﴾ ]البقرة: 256[ الطاغوت من الطغيان، والطغيان اسُتعمل 
]البقرة: 256[  الشيطان، متسك ﴿جثمث﴾  الطغاة وهو  القرآن لإلشارة إىل كبري  يف 
يقال  ملا   ]256 ]البقرة:  ﴿حجمججحمح﴾  انقطاع   ]256 ]البقرة:  ﴿ىثيث﴾  املحكم  بالعقد 

﴿جخحخ﴾ ]البقرة: 256[ بام يفعل.)))

ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ
هذه  تتجىّل  كله،  خلقه  عىل  املطلقة  الوالية  له  اهلل   ]257 ]البقرة:  ڤڤ﴾ 
نعمه  من  ذلك  وغري  احلياة  ومنح  األرزاق،  وتوفري  املسّخرات،  بتسخري  الوالية 
مؤمن  إيامن  عىل  تتوقف  مل  هبا،  عباده  اهلل  ابتدأ  نعٌم  وهي  حُتىص،  ال  التي  شأنه  جل 
والتسديد  واهلداية  والتأييد  بالنرصة  للمؤمنني  والية  تعاىل  هلل  لكّن  َكافر،  ُكفر  وال 
هلم،  وعونًا  مًا  وتكرُّ ومتنُّنًا  منه  اًل  تفضُّ هلم  شأنه-  -جل  هيبها  واملعيَّة،  والعناية 

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص56.
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ٱٻٻ  ﴿ وعقدهم  ونفثهم  وملزهم  وحضورهم  الشياطني  مهزات  من   حلاميتهم 
ٻٻپپپپڀڀ﴾ ]األعراف: 96)[. فإذا كان للمفسدين أولياؤهم 
من شياطني اإلنس واجلن، فإّن اهلل -تبارك وتعاىل- ويل الذين آمنوا، فالطاغوت ويلُّ 
الكافرين، وعدالة اهلل تقتيض أن يكون للمؤمنني ويٌل، فكان وليهم اهلل -جل شأنه- 
اهلل  خياطب  واالستفهام  النداء  ذلك  بمثل  ثم  وُمعينًا.  وهاديًا  ونارصًا  ولّيًا  به  وكفى 
ُطغيانًا  أقل  يكن  مل  طاغيٍة  َأْمر  العجيب،  األمر  ذلك  ل  لتأمُّ وجدانه  به  هيّيئ   � نبيه 
له اهلل من نِعم  من فرعون يف زمن إبراهيم، حاجج إبراهيم يف ربه اغرتارًا منه بام خوَّ
يستطيع  حقيقّي  ملٌك  أنه  فظن  امللك  اهلل  آتاه  لقد  النار،  إىل  له  استدراج  إىل  لت  حتوَّ
بذلك  تعلم  أمل  تسمع  أمل   ]258 ]البقرة:  نفسه رشيكًا هلل: ﴿ڤ﴾  أن جيعل من  بمقتضاه 
منطقًا  أو  حجة  لديه  ألن  ليس  ربه،  يف  إبراهيم  حاّج  الذي  املغرور  الفاجر  الطاغية 

﴿ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ ُملك  من  ُأويت  بام  اغرتارًا  بل  له،   يشهد 
أنه  يعني    وهو   ]258 ]البقرة:  ڃڃڃچچچچڇڇ﴾ 
تعاىل خيلق املوت واحلياة، لكن ذلك الطاغية األهبل))) أساء فهاًم فأساء إجابة، فقال 
الغرور  يغلفها  ببالهة  وسارع   ]258 ]البقرة:  ڇڍڍڌ﴾   ﴿ واستعالء:  غروٍر  بكل 
باستدعاء سجينني أمر بقتل أحدمها وإطالق اآلخر، ورأى إبراهيم أن من الَعبث أن 
يبنّي له أنه حني قال: ريب الذي حييي ويميت، مل يقصد بذلك أن يرتك من منحه اهلل احلياة 
يعيش حياته حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن ذلك الذي بلغ أجله وحانت ساعته ُيقتل، 
فحني يرتك ذاك ويقتل اآلخر يظن أنه قد خلق احلياة فيمن ترك، وخلق املوت فيمن 

 قتل، فنقله إىل أمٍر آخر من الصعب عليه أن يتغابى فيه، فقال له   ﴿ڌڎ
بالشمس  يأيت  اهلل  فإن   ]258 ]البقرة:  ڎڈڈژژڑڑککک﴾ 
تزعم  رّبًا كام  فإن كنَت  للقاص والداين،  ُمشاَهد معروف  أمٌر  يومّيًا وهو  من املرشق 
َفَأْصدر هلا األمر بأن تأيت من املغرب، فإْن هي أطاعتك أمكن آنذاك التسليم بدعواك، 
 لكن الطاغية أدرك أّن ذلك خارٌج عن قدراته متجاوٌز هلا ﴿کگگگ﴾ ]البقرة: 258[

ُق. )))  َرُجٌل أْهَبُل: َفاِقُد الَعْقِل، أْحَ
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أن  يمكن  ترصفاٌت  فهي  رعاياه،  مصاير  يف  الظاهرية  الترصفات  تتجاوز  ال  فقدراته 
خيدع هبا اخلانعني اخلاضعني له، الذين تنخدع أبصارهم بام ترى وتتوقف بصائرهم عن 
العمل واحلركة، فينخدع الطاغية بقدراته املوهومة، ويومهه شيطانه أن له من األمر شيئًا 
افرة كالتي حصلت لفرعون  ة السَّ أو أنه رشيٌك فيه، وال تصدمه آنذاك إال احلقيقة املرَّ
هيلكون،  كام  هَيَْلك  الناس  من  واحٌد  بأنه  شعر  وآنذاك  الغرق،  أدركه  حني  بعد  فيام 

﴿ڤڦڦڦڦڄ صوت:  من  له  بقي  ما  بأعىل  فنادى  يغرقون،  كام   ويغرق 
ڄڄڄڃڃڃڃچ﴾ ]يونس: 90[. 

لُسنَّة  بياٌن   ]258 ]البقرة:  ﴿گڳڳڳڳڱ﴾   شأنه-:  -جل  وقوله 
من  الرجوع  وعدم  عليه،  واالستمرار  واستمراءه،  بالظلم،  التلّبس  أنَّ  وهي  إهلية، 
عىل  عصّيًا  فيصبح  الُسنَّة  هذه  حتت  الظامل  ذلك  ُيدخل  منه،  التوبة  وعدم  عنه،  قريٍب 

اهلداية غري مؤّهل هلا، وآنذاك ال يأيت بخري ال لنفسه وال لقومه. 

بعض  يغّلب  صالح،  رجل  قصة  تعاىل  اهلل  يقّص  نبّيًا،  جيادل  طاغية  ذكر  وبعد 
 املفسين أنه ُعزير الذي ُنسب إىل بني إرسائيل بوصفه واحدًا من أنبيائهم، ﴿ڱڱ
ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ
ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے
ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې
ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ
َم قوله تعاىل: ﴿ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ  يئجبحب﴾ ]البقرة: 259[ َتَقدَّ
ِه؟  ِة َقْولِِه: َهْل َرَأْيَت ِمْثَل الذي َحاجَّ إِْبَراِهيَم يِف َربِّ ڃڃ﴾ ]البقرة: 258[ َوُهَو يِف ُقوَّ
 (((.]259 ﴿ڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾]البقرة:  بَِقْولِِه:  َعَلْيِه  َعَطَف  َوهِلََذا 
القرآن بأهنا خاوية عىل عروشها، فالتفت  لقد رأى هذا الرجل الصالح قرية وصفها 
بعد  القرية  تلك  اهلل  بأن حييي  بًا مشوبًا بيشء من االستبعاد  تعجُّ إىل األسباب وأبدى 
فالقصة  أحياه،  ثم  أماته  كيف  -تعاىل-  لنا  وبنّي  قصته  لنا  -تعاىل-  اهلل  فذكر  موهتا، 
تلك  وظواهر  إرسائيل  بني  بحياة  امتزجت  التي  واخلوارق  الغيبيات  لعرص  تنتمي 

)))  الصابوين، خمترص تفسري ابن كثري، مرجع سابق، ج)، ص235.
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احلياة، فأراه اهلل آية من عجائب قدرته، بنّي له فيها كيف يصنع احلياة، وجعله ُجزءًا 
فيه  املفسون  به  قام  وما  إليها.  أعاده  ثم  عام  ملائة  احلياة  من  فأخرجه  اآلية  تلك  من 
كثري  أو  قليل  يف  يؤثر  ال  صفته  حول  واالختالف  املعنّي  الشخص  حتديد  حماولة  من 
يف سياق القصة وما فيها من ِعرَب ودروس يمكن أن تؤخذ منها، فاهلل  قد 
جعلها آية للرجل نفسه كام جعلها للناس، فقصته كقصة أهل الكهف، وقصة املأل من 
بني إرسائيل الذين قال اهلل هلم: ﴿ہہھ﴾، وقصة البقرة، وقصة إحياء الطري 
– تعاىل - التي   التالية هلذه القصة، كلها دالة عىل قدرة اهلل  إلبراهيم اخلليل 

ختضع هلا املسخرات كلها. واهلل أعلم. 

ثم تأيت بعد ذلك قصة إبراهيم وهو يسأل اهلل -جل شأنه- سؤال املؤمن املحب 
ما  ملعرفة  التطلُّع  ذلك  عىل  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  فطره  الذي  احلليم  األواه  املخبت 
التي قد ال يسعفه تدبره وتفكره  الكامنة  وراء ظواهر األشياء، والبحث عن األشياء 
أن  ويبدو   ]260 ]البقرة:  ﴿ٱٻٻٻٻپپپپ﴾  إليها،  بالوصول 
ذلك قد حدث من سيدنا إبراهيم بعد حواره السابق مع الطاغية، فإنه  ملا قال 
له: ﴿چچڇڇ﴾ ]البقرة: 258[ ورأى رد فعله الغبي أو املتغايب ومل جيادله 
أن  سبحانه  لغريه  يمكن  ال  احلقيقة  هذه  وأّن  واملوت  احلياة  حقيقة  يف  منا-  َقدَّ -كام 
  يترصف فيها، فيخلق املوت وخيلق احلياة فيام يريد أن يميت أو حييي، أحب
أن يرى َرْأي العني كيفية إجياده سبحانه احلياة يف األحياء وإجياده املوت يف األموات، 
فقال له ربه: ﴿ڀڀڀ﴾ ]البقرة: 260[ بقدريت عىل اإلحياء؟ سأله مع علمه بإيامنه بذلك 
ليجيبه بام سأل فيعلم السامعون غرضه ﴿ٺٺ﴾ ]البقرة: 260[ آمنُت ﴿ٺ﴾ ]البقرة: 
260[ سألُتك ﴿ ٺَّ﴾ ]البقرة: 260[ يسكن ﴿ٿٿ﴾ ]البقرة: 260[ باملعاينة املضمومة إىل 

وقطعهن  إليك  َأِمْلهن   ]260 ]البقرة:  ﴿ٿٿٹٹٹٹڤ﴾  االستدالل 
واخلط حلمهن وريشهن ﴿ڤڤڤڦڦڦڦڄڄ﴾ ]البقرة: 260[ إليك 
يشء  ُيعجزه  ال   ]260 ]البقرة:  ﴿ڃڃڃچ﴾  رسيعًا   ]260 ]البقرة:  ﴿ڄڄڃ﴾ 

﴿چچ﴾ ]البقرة: 260[ يف صنعه.)))

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص57.
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جزاء املنفقني

ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿ 
ڑڑککککگگگگڳڳ﴾ ]البقرة: )26[ 

االعتقاد،  حرية  عىل  والتوكيد  التوحيد،  رحاب  يف  االسرتاحة  تلك  وبعد 
أخرى  مرًة  ليشدنا  السياق  يعود  والتوحيد،  اخللق  لقضية  املعّززة  الثالث  والقصص 

﴿گگگڳڳ الكرس  آية  سبق  الذي  للنداء  التفاصيل  من  نوٍع   يف 
ڳڳڱ﴾ ]البقرة: 267[ فهؤالء الذين ناداهم اهلل لينفقوا -قبل االنتقال إىل 

الدار اآلخرة، وفقدان أية سيطرة هلم عىل أمواهلم، وفقدان القدرة عىل االنتفاع هبا- يبنّي 
 هلم يف هذه اآلية عائد ما ينفقون، وجزاء ما يقّدمون، فيقول -جل شأنه-: ﴿چڇ
ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ
ککگگگگڳڳ﴾ ]البقرة: )26[ ثم يقّدم لنا يف آياٍت معدودات منظومًة 
كاملة يف الصدقات، بدأت ببيان َمَثٍل للذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل، وكيف يتلّقى 
الواحدة  تصبح  حتى  ويباركها  هلم  يها  فُينمِّ وصدقتهم،  تلك  نفقتهم  -سبحانه-  اهلل 
بسبعامئة ضعٍف أو تزيد، واهلل يضاعف ملن يشاء دون أن ينقص من ملكه يشء، فهو 

واسٌع سبحانه بملكه، عليٌم بام يستحق أن يضاعف له صدقته إىل أكثر مما ُذِكر. 

ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ﴿ڳ
الذين  أولئك  رشوط  هذه   ]262 ]البقرة:  ھھھھےےۓۓ﴾ 
يضاعف اهلل هلم أضعافًا كثرية، وهم الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل بإخالٍص تام 
وصدٍق ومودة، ثم ال ُيتبعون ما أنفقوا منًّا وال أذى، فالعالقة بينهم وبني اهلل -تعاىل-، 
ق، وال ينظر  ق عليه، فال يمّن عليه املتصدِّ وال ينبغي أن ُيدخل يف هذا املجال املتصدَّ
إليه  ينظر  أن  عليه  العكس  بل عىل  بفقره،  يعرّيه  أو  يؤذيه  منه، وال  أدنى  أنَّه  إليه عىل 
َمن تصّدق عليه،  فلوال حاجة  ق،  املتصدِّ إىل  أسباب وصول اخلري  أنَّه سبب من  عىل 
ولوال أّن اهلل -تبارك وتعاىل- فّضل بعض الناس عىل بعض يف األرزاق ملا أمكن ملانح 
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الصدقة أن حيصل عىل ذلك الثواب اجلزيل من اهلل -تبارك وتعاىل-، فهو قد حصل 
عليه بسبب فقر هذا الفقري واحتياجه، فعليه أن ينظر إليه بأّنه إذا مّثل بالنسبة له ُمعطيًا 
ق وسيلًة جللب خرٍي كبري هو أكرب مما أعطى،  ق عليه للمتصدِّ ومانحًا، فقد مّثل املتصدَّ
يؤذيه وقد كان سببًا حلصوله عىل ذلك  أو  يمّن عليه  أن  ينبغي  له، فال  قّدم  مما  وأهم 

الثواب العظيم.)))

]البقرة: 263[  ﴿ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅ﴾ 
عن  أنفسهم  حيجزوا  أن  يستطيعون  ال  قد  الذين  أولئك  لبعض  شأنه  جل  يقول  ثم 
ذلك  عىل  قادرًا  تكن  مل  إذا  األذى:  أو  باملنِّ  وإيذائهم  عليهم  يتصدقون  ممن  النيل 
أو  للفقري  ُيقال  معروٌف  فقوٌل  قيمتها،  تفقد  آنذاك  صدقتك  بأّن  تفهم  أن  فينبغي 
باملّن  متبوعًة  له  مُتنَح  باملّن خرٌي من صدقٍة  يلحقه  الذي  له من األذى  املحتاج وإعفاٌء 
أغناك  الذي  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  أّن  ق  املتصدِّ الغني  أهيا  تذكر  أن  وعليك  واألذى، 
قادٌر عىل إغنائه، فهو غنيٌّ حليم ال يعّجل للمذنب أو املخالف بالعقوبة حللمه، ولن 
يرتك عباده هنبًا لشهوات وأهواء وتقلُّبات نفوس األغنياء. وبعد أن تلّطف يف بادئ 

 األمر بالتلميح والتعريض وّجه النهي الرصيح هلم بقوله -جل شأنه-: ﴿ۅۉ
ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې  ۉ
مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ
ام  ىئيئجبحبخبمبىبيب﴾ ]البقرة: 264[ فاملنُّ واألذى ُيذكران هنا عىل أهنَّ
ثواهبا  ويبطل  عليه،  ق  للمتصدَّ وفوائدها  منافعها  فتبطل من حيث  للصدقة،  مبطالن 
ق، وأنَّ ذلك ال يليق بمؤمٍن خملٍص يف طاعته وعبادته،  وجزاؤها بالنسبة لـَمن تصدَّ
الناس بام يفعل، يريد  ُيراِئي  ُمراٍء  أمٌر ال يصدر إال عن  إنَّه  شاكٍر ألنعم اهلل عليه، بل 
من  فكلٌّ  واجلزاء؛  الثواب  وحده  اهلل  من  يريد  بمخلٍص  وليس  والثناء،  املديح  منهم 

)))  وقد ورد عن السلف يف هذا املعنى الكثري: روي عن زين العابدين  أنه كان ُيكرم السائل ويقول 
له: أهاًل بمن حيمل زادنا إىل اآلخرة، وقال أحُد العارفني: لو عرفَت ما حيمله لك السائل من اخلري حلملَته 
يف فؤادك ال عىل رأسك، وقال الفضيل بُن عياض: نِْعَم السائلون، حيملون أزوادنا إىل اآلخرة بغري أجرة 

حتى يضعوها يف امليزان بني يدي اهلل تعاىل. 
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أن  دون  ونفقته،  عبادته  يف  باهلل  ُيرشك  ينفق،  فيام  واملرائي  واألذى  املّن  مع  ق  املتصدِّ
فيه من جزاٍء وفري، مثل  باهلل واليوم اآلخر وما وعد اهلل  يكون مؤمنًا خالص اإليامن 

﴿ۈئۈئ واألذى  املّن  وأهل  املرائني  من  املتربعني  أو  املتصّدقني  من  النوع   هذا 
جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ
حجر  كحال  نفقته  يف  املرائي  حال  فإن   ]264 ]البقرة:  حبخبمبىبيب﴾ 
املطر  أن  فكام  تراب.  من  عليه  ما  فأزال  شديد  مطر  عليه  هطل  تراب،  عليه  أملس 
واألذى  املن  فكذلك  األملس،  احلجر  من  املنتج  اخلصب  الرتاب  يزيل  الغزير 
صفات  وتلك  منها،  بيشء  املنتفعون  ينتفع  فال  الصدقات..  ثواب  تبطل  والرياء 
اآليات  وتستمر  والرشاد.)))  اخلري  إىل  الكافرين  يوفق  ال  اهلل  ألن  فتجنبوها،  الكفار 
باملّن  أنفقوا  ما  يتبعون  الذين  املرائني  أولئك  بني  -تعاىل-  اهلل  فيقابل  الكريمة، 

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱ مثاًل  يرضهبم  آخرين  قوم  وبني   واألذى 
پپ﴾  ]البقرة: 265[   ومثل هؤالء الصاحلني الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضات 

اهلل ال رئاء الناس، ﴿پپڀ﴾ ]البقرة: 265[ ألّن صاحب املال فيه كثرٌي من 
القلق عىل املال والربح واملحافظة واإلبقاء عليه، والصدقة مهام كانت هي إنفاٌق للامل 
اهلل،  مرضات  نحو  متجهًة  النية  خلصت  إذا  الصدقة  أو  اإلعطاء  وهبذا  له،  وإعطاٌء 
واملباركة  مضمون،  فاجلزاء  القلق،  ويزايلها  ق،  املتصدِّ نفس  ُتَثّبت  أن  ذلك  مآل  فإّن 
به  تصّدق  الذي  هذا  أّن  يدرك  املتصّدق  فإّن  ولذلك  وتعاىل-،  -تبارك  اهلل  من  وعٌد 
فقراءها،  تنقذ  كيف  األمة  أدركت  إذا  الدنيا:  ففي  اآلخرة؛  ويف  الدنيا  يف  عليه  عائٌد 
فال  املجتمع،  أوساط  من  القلق  ُيزيل  فذلك  احتياجاهتم،  بَِأَهّم  وَتفي  خلتهم،  وتسد 
خياف الغنّي عىل ماله من انتشار جرائم السقة واالختالس واالستيالء عىل األموال 
بمختَلف األشكال املمنوعة، وُيدرك الفقري أيضًا أّن رضورياته مضمونة، وأنَّ املجتمع 
القلق،  وُيزايله  وضمريه،  وجدانه  ويستقر  نفسه،  فتثبت  الرضوريات  تلك  ضمن  قد 

رنا املجتمع كله من أهم أسباب القلق.  فكأّننا َطهَّ

)))  جلنة من علامء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص63.
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ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ 
كأّنه  اهلل  سبيل  يف  ُينفق  الذي  ذلك  إنَّ   ]265 ]البقرة:  ٹٹٹڤڤڤڤ﴾ 

ارتفاع  إن  إذ  يغرقها؛  فلم  وابل  أصاهبا  ُمرتفع،  مكان  أي  بربوة،  جنة  لنفسه  يصنع 
ُيصبها  مل  فإن  ضعفني،  ُأكلها  فُتؤيت  وكفايتها  حاجتها  عىل  منه  حتصل  جعلها  مكاهنا 

وابٌل فلن حُترم الطّل الذي جيعلها قادرًة عىل أن ُتؤيت ثمرها وافرًا كاماًل. 

نوع  كان  فمهام  البرشية،  النفوس  أنواع  سائر  خُياطِب  بعظمته  القرآن  إّن 
﴿ڦڦڦ شأنه-:  -جل  يقول  إليها،  ث  ويتحدَّ خياطبها  القرآن  فإنَّ   النفس 

]البقرة: 266[  ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇ﴾ 

فيصور الصدقة بأمجل صورة، وكذلك عائدها جنة من نخيل وأعناب جتري من حتتها 
األهنار، ال يفتقد اإلنسان فيها ثمرة من الثامر؛ إذ له فيها من كل الثمرات. 

﴿ڇڇ﴾ ]البقرة: 266[ فضعف من الِكرب عن الكسب ﴿ڍڍڌ﴾ 
بعده،  اجلنة  هبذه  بالعناية  يقوموا  أن  يستطيعون  ال  صغار  أوالد  أي   ]266 ]البقرة: 

سعداء.  ويعيشون  طيبة  حياة  حيييون  سوف  م  أهنَّ ليطمئن  هلم  يرتكها  أن  ل  يؤمِّ وهو 
جنته  إىل  األمل  بعني  ينظر  هو  وفيام   ]266 ]البقرة:  ﴿ڌڎڎڈڈژ﴾ 
وذريته إذا بإعصار فيه نار يصيبها فيجعلها أثرًا بعد عني، وأي أثر؟ إنه أثر حُمرَتق، فاملّن 
واألذى الذي هُنِينا عنه َمَثله مثل اإلعصار املحرق الذي ال يغادر ثمرة وال يستثني شجرة 

﴿  ژڑڑککککگ﴾ ]البقرة: 266[ فتعتربون.

ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  ﴿گ
ڭ﴾  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

]البقرة: 267[.

أنفقتم  إن  فأنتم   ]267 ]البقرة:  ﴿گگگڳڳڳڳڱ﴾ 
ما  وأفضل  أطيب  من  أنفقوا  اخلبيث،  وليس  أموالكم  من  الطيب  ختتاروا  أن  جيب 
حصلتم عليه، فلوال ذلك ملا كسبتم شيئًا. ﴿ڻڻڻۀۀ﴾ ]البقرة: 267[ 
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أم  احلرام،  املال  مثل  معنويًا  ُخبثًا  أكان  تنفقون، سواء  منه  اخلبيث  تتفقدوا  أن  وإياكم 
 ُخبثًا مادّيًا، ﴿ہہ﴾ ]البقرة: 267[ لو عرض عليكم، ازدراًء له واحتقارًا ﴿ہ
﴿ھ اجلودة  إىل  تطلعكم  وتتجاوزون  فتتساهلون   ]267 ]البقرة:   ہھھھ﴾ 

ےےۓ﴾ ]البقرة: 267[ عن نفقاتكم ﴿ۓڭ﴾ ]البقرة: 267[ حممود عىل كل حال. 

حبٍة  كمثل  سيجعله  أنه  من  اآليات  بداية  يف  وعد  بام  شأنه-  -جل  ر  ُيذكِّ ثم 
أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة، فيقول: ﴿ڭڭڭ﴾ ]البقرة: 268[ 
ليخيفكم من الصدقة ﴿ۇۇۆ﴾ ]البقرة: 268[ ومنه عدم دفع صدقاتكم 
وزكواتكم. ﴿ۆۈۈٴۇ﴾ ]البقرة: 268[ يف اآلخرة، ﴿ۋۋ﴾ ]البقرة: 268[ 
]البقرة: 268[ قادر عىل أن ُيضاعف لكم أكثر من  بركة يف الدنيا ﴿ۅۅۉۉ﴾ 

السبعامئة ِضعف. 

ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ﴿ 
]البقرة: 269[ احِلكمة هنا -وإن كانت مفهومًا شاماًل واسعًا ملعاٍن  ۆئۈئۈئېئ﴾ 

كثرية- أقرب ما تكون إىل احِلكمة يف َكسب املال بطرقه املرشوعة ووسائله التي أتاحها 
اهلل، واحلكمة يف إنامئه وإكثاره بالتجارة والصناعة وسواها، واحلكمة يف إنفاقه وُحكم 
﴿ېې﴾  الرشكاء،  واختيار  السفهاء،  إيتائه  وعدم  تبديده  وعدم  استعامله 
بأموال  بل  فحسب  األفراد  بأموال  يتعلق  ال  وهذا  ذكرنا،  ما  كل  يف   ]269 ]البقرة: 

أويت حصانة ومناعة وضامنة  ]البقرة: 269[  احلكومات كذلك، ﴿ەئەئوئوئۇئ﴾ 
﴿ۇئۆئۆئ املالية  والكوارث  واحلاجة  واملجاعات  الفقر  براثن  يف  الوقوع   من 

التي تعرف رسالة  املدبرة  املؤمنة  العقول احلكيمة  أولو  ]البقرة: 269[  ۈئۈئېئ﴾ 

اإلنسان يف هذه احلياة وتدرك أن العمران من مقاصد القرآن الُعليا. 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ﴾ ]البقرة: 270[ 
الذين يمتنعون عن اإلنفاق أو ينفقون رئاء الناس أو ُيبطلون صدقاهتم باملنِّ واألذى 

ما هلم ﴿ ٺٺٺ﴾ ]البقرة: 270[ مانعني هلم من عذابه. 
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﴿ٿٿٿٿٹٹ﴾ ]البقرة: )27[ إن أظهرمتوها وأبديتموها فنِْعم ما 
تفعلون ما ُدمتم ُتريدون وجه اهلل. ﴿ٹٹ﴾ ]البقرة: )27[ وإن أردتم أو اخرتتم 
ة وكتامن بينكم وبينهم فهو األفضل،  إخفاءها، ﴿ڤڤ﴾ ]البقرة: )27[ يف رسيِّ
فصدقة الس ُتطفئ غضب املوىل جل شأنه،))) وصدقة الس ال جتعل هناك سبياًل إىل 
شائبة الرياء أن تشوهبا ﴿ڤڤڦڦڦڦڄڄڄ﴾ ]البقرة: )27[ 
واهلل يغفر لكم من ذنوبكم بسبب إخالصكم يف صدقاتكم، واهلل يعلم ما ُتسون وما 
 ُتعلنون، ويعلم نِيَّاتكم يف إعالنكم وإخفائكم. ﴿ڄڃڃڃڃ﴾ ]البقرة: )27[

عامل بباطنه كظاهره ال خَيفى عليه يشء منه. 

من  يصادفه  أو  يراه  قد  ما  عنه  ُمسّيًا  الكريم  لنبيه  شأنه-  -جل  يقول  ثم 
اهلل  رسول  إىل  يأتون  كانوا  الذين  املنافقون  أولئك  ومنهم  املورسين،  بعض  ُبخل 
باملال  وُرزقوا  فعل  إن  وأنه  ليستغنوا،  هلم  الدعاء  ويسألونه  به  يستعينون  فقراء   �
بعد  أيدهيم  بني  املال  وأجرى  أمانيهم  هلم  اهلل  حقق  فإذا  ويفعلون،  يفعلون  فسوف 

﴿چچچچ  :� اهلل  رسول  وأخلفوا  وعدوه،)2)  ما  اهلل  أخلفوا   فقرهم 
ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ
﴿چچ   ]272 ]البقرة:  ڱ﴾  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
چچ﴾ ]البقرة: 272[ أي إيصاهلم وحلهم عىل سبيل اهلداية املوصلة إىل اجلنة، 
بنتائجها  املصحوبة  اهلداية  أما  وُتوجههم،  ُترشدهم  أن  اهلداية  من  يكفيك  فأنت 
ُيوّصل  الذي  فهو   ]272 ]البقرة:   ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿ڇ سبحانه،  هلل  فهي 
أهيا  يا   ]272 ]البقرة:  گ﴾  گ گ ﴿ک طريقها  عىل  ويضعه  اجلنة  إىل  شاء  من 

ڑ ﴿ژژڑ وآِجله  عاِجله  يف   ]272 ]البقرة:  ﴿ڈڈ﴾   الناس 

)))  عن معاوية بن حيدة ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إنَّ َصَدقَة السِّ ُتطِفئ َغَضَب الربِّ تبارك وتعاىل". رواه 
الطرباين يف الكبري، وفيه صدقة بن عبد اهلل السمني، وال بأس به يف الشواهد، انظر:

420)ه،  ط5،  املعارف،  مكتبة  الرياض:  والرتهيب،  الرتغيب  صحيح  الدين.  نارص  حممد  األلباين،   -
ج)، ص6)2.

﴿گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ تعاىل:  قال  كام    (2( 
ڻڻۀۀہہہہ﴾ ]التوبة: 75-76 [.
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گ گ ﴿ک اهلل  وجه  ابتغاء  إال  تنفقوا  أن  ينبغي  وما   ]272 ]البقرة:   ﴾ ک ک  ک
تنقصون  ڱ﴾ ]البقرة: 272[  ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقرة: 272[ جزاؤه ﴿ڳ گ گ

منه شيئًا، واجلملتان تأكيد لألوىل.)))

 ثم يقول جل شأنه -ُمبّينا َأْوىل َمرصٍف ينبغي أن توّجه إليه الصدقات-: ﴿ڱ
ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ
ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ
عديدة  أقواالً  املفسون  ذكر  وقد   ]273 ]البقرة:  ڭڭڭۇۇۆۆۈ﴾ 
لبيان هؤالء الذين ُأحرصوا، فمن هم هؤالء؟ إن املهاجرين بعدما هاجروا إىل املدينة 
استطاع األنصار أن يستوعبوا عددًا كبريًا منهم، وكانت هجرة املهاجرين عىل مراحل 
أو أفواج دائمة مستمرة مل حتدث ُدفعة واحدة، فقد يصل املهاجر إىل املدينة وال جيد من 
ّفة مقابل بيوت النبي �، وكأهنم جيٌش حتت  يستوعبه وما يستوعبه، فيجلس يف الصُّ
� بكتابة الوحي، ويتلو عليهم اآليات  الطلب، فالُكّتاب منهم يكّلفهم رسول اهلل 
الصحايّب  وقت  تستغرق  وقد  املرحلة،  تلك  يف  سهلة  ليست  املهمة  وهذه  ويعّلمهم، 
كله، فال يكون عنده وقٌت كاف لكي يرضب يف األرض ليتجر ويكسب رزقه بنفسه، 
ومل يكن هناك يف تلك املرحلة وفرٌة يف املال تكفي هؤالء مجيعًا، والقادرون من هؤالء 
عىل القتال أو اجلهاد هم أول من يستجيب، وال جيدون ما حُيملون عليه وال ما ُينفقونه 
العامة  اخلدمة  بني  جيمعون    كانوا  بذلك  وهم  حاجة،  يف  فهم  أنفسهم،  عىل 
بمهام  يقوم  َصُغر-  -وإن  احتياطّي  جيٍش  بمثابة  فهم  النبوّي،  الطلب  حتت  والبقاء 
عديدة، وعدم قدرهتم عىل الرضب يف األرض واالجتار والكسب أو العمل يف مزارع 
الدوائر، وقد  د املرشكني واليهود هلم وتربصهم هبم  َتَرصُّ بناًء عىل  األنصار قد يكون 
� فال  لون هدفًا ألعداء رسول اهلل  ُقّراًء، والُقّراء كانوا يشكِّ بناًء عىل كوهنم  يكون 
خلفيات  من  جاءوا  قد  نفسه  الوقت  يف  لكنهم  األرض،  يف  يرضبوا  أن  يستطيعون 
جتعلهم يتقبلون اجلوع ويتعففون عن سؤال الناس، هؤالء كان الرسول � إذا جاءه 

)))  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص60.
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يشء أرشكهم فيه وإال فقد َيطوي ويطوون، وهؤالء َأْوىل من أي فصيل من الفصائل 
الصدقة،  يريد  ملن  أوصافهم  حتدد  واآلية  الصدقات،  إليهم  ُتوّجه  بأن  األخرى 
فوصفهم بسّت صفات: األوىل: الفقر. الثانية: حبسهم أنفسهم يف سبيله تعاىل وجهاد 
أشغال  يف  ترصفها  من  أنفسهم  فمنعوا  املنع،  احلرص:  وأصل  دينه،  ونرص  أعدائه، 
ب،  للتكسُّ األسفار  عن  عجزهم  الثالثة:  سبيله.  ويف  هلل  بذهلا  عىل  وقرصوها  الدنيا، 

چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿ڄ تعاىل:  قال  السفر.  هو  األرض:  يف   والرضب 
ڇڇڍ﴾ ]املزمل: 20[. وقال تعاىل:   ﴿یییجئحئ ڇ ڇ چ چ  چ

تعّففهم. وهو حسن  الرابعة: شدة   .](0( ]النساء:   ﴾ مئىئيئجبحبخب
تعرضهم  وعدم  تعففهم،  من  أغنياء  اجلاهل  حيسبهم  الِغنى.  وإظهارهم  صربهم، 
وكتامهنم حاجتهم. اخلامسة: أهنم ُيعرفون بسيامهم، وهي العالمة الدالة عىل حالتهم 
التي وصفهم اهلل هبا، وهذا ال ُينايف حسبان اجلاهل أهنم أغنياء، ألن اجلاهل له ظاهر 
فاملتوسمون  بسيامهم.  الناس  َيعرف  الذي  س  املتفرِّ م  املتوسِّ هو  والعارف:  األمر، 
 .]75 ]احلجر:  ﴿ڤڤڤڦڦڦ﴾  تعاىل:  قال  كام  املؤمنني،  خواّص 
والنفي  اإلحلاح  هو  واإلحلاف  إحلافًا،  يسألوهنم  فال  الناس،  مسألة  تركهم  السادسة: 
بسببه  يكون  منهم سؤال  يقع  فليس  يلحفون،  يسألون وال  أي ال  معًا،  متسلط عليهام 
إحلاف، وفيه كالتنبيه عىل أن املذموم من السؤال هو سؤال اإلحلاف، فأما السؤال بقدر 

م.)))  الرضورة من غري إحلاف فاألفضل تركه وال حُيرَّ

ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ﴿ۈ
ېېىىائائەئەئ﴾ ]البقرة: 274[

ين وُمعلنني، فلهم أجرهم عند  الذين خُيْرجون أمواهلم مرضاة هلل لياًل وهنارًا ُمسِّ
رهبم، وال خوف عليهم فيام يستقبلونه من أمر اآلخرة، وال هم حيزنون عىل ما فاهتم 
من حظوظ الدنيا. ذلك الترشيع اإلهلي احلكيم هو ِمنهاج اإلسالم يف اإلنفاق ملا فيه 

الكريم البن  القرآن  تفسري  الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب )تويف: )75ه(.  ابن قيم اجلوزية، شمس    (((
القيم، حتقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإرشاف الشيخ إبراهيم رمضان، بريوت: 

دار ومكتبة اهلالل، ط)، 0)4)ه، ج)، ص74). 
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ِمن سدِّ حاجة الفقراء يف كرامة وعزة، وتطهري مال األغنياء، وحتقيق التعاُون عىل الرب 
والتقوى؛ ابتغاء وجه اهلل دون قهر أو إكراه.))) 

ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ

ڄڄڄڃڃڃڃچچچ ڇڇڍڍ﴾ ]البقرة: 275[

املتصدقني  أولئك  نموذج  هنا  إىل  السورة  أول  من  اآلياُت  لنا  بيَّنت  أن  بعد 
وعالنية.  رّسًا  والنهار  بالليل  أمواهلم  ينفقون  الذين  اهلل  ألنعم  الشاكرين  الصاحلني 
فقر  يستغلون  الذين  أولئك  صورة  البشاعة،  يف  غاية  بشعة  صورة  إىل  السياُق  ينقلنا 
با عىل أموال يقرتضها املضطرون لسد حاجاهتم  الفقراء وضعف الضعفاء فيأكلون الرِّ
فيأيت  ذلك،  َشاَكل  ما  أو  عمل  يف  استمرار  أو  دواء  أو  وكساء  طعام  من  الرضورية 
الناس  أموال  تربو يف  لتكثري أمواهلم شكاًل وصورًة، وجعلها  املرابون  املال  أصحاب 
وَتفتك هبم وبأمواهلم كام َيفتك السطان يف جسم املصاب، وهي صورة جتعلنا ُندرك 
بشاعة هذه اجلريمة وُقبحها ورضورة االبتعاد عن السقوط يف يشٍء منها، فهي جريمٌة 
يف  عليه  احلرب  وإعالن  وأعطى،  رزق  فيام  احلقيقي  املالك  عىل  احلرب  إعالن  فيها 
استغالل عباده الذين هلم يف ذلك املال مثل ما لذلك املرايب فيه، فهم مجيعًا مستخلفون 
فيام ال يملكون حقيقًة، هذه الصورة البشعة هي صورة املرايب سواٌء كان فردًا أو رشكًة 
يكون  أن  املال  يف  فاألصل  األشكال،  من  شكل  أّي  َأَخذت  أو  بنكًا  أو  مؤسسًة  أو 
وسيطًا يف تباُدل الطيِّبات واملنافع فحسب، فهو وسيلٌة ال غاية، فإعالء شأنه وإعالء 
تبارك  اهلل  سّخرها  التي  الطبيعية  املسّخرات  وعنارص  البرشي  اجلهد  قيمة  عىل  قيمته 
الوسيط  أو  املال  من  مزيد  حليازة  وَبغٍي  وَأثرٍة  بجشٍع  كله  ذلك  واستغالل  وتعاىل، 
ٌر للُمنِعم - جل شأنه - وخروٌج عن  النقدي انحراٌف بالنعمة، وجتاوٌز لقيمتها، وتنكُّ
األمانة وابتعاٌد عن االستخالف، لذلك يقّدم لنا القرآن هذه الصورة بعد تلك الصورة 
املرشقة عن الصدقة والنفقة وإعطاء املال ملستحقيه ابتغاء مرضات اهلل وتثبيتًا من نفس 

املعطي، لتتبني بشاعة صورة املرايب.

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص46.
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با... يشء من التاريخ الرِّ

فيه،  الناس  واستخلف  األرض  هذه  اهلل  أودعه  الذي  احلقيقّي  املال  أنَّ  األصل 
خمتلفة،  بمستويات  األرض  هذه  عىل  اإلنسان  حياة  حتتاجها  التي  الطّيبات  تلك  هو 
وأن هذه الطيبات َيشرتك يف إنتاجها الرتاب واملاء واجلهد اإلنسايّن، وكل ذلك حَموط 
باملشيئة اإلهلية، فهو سبحانه املوِجد لألشياء، وحني َنفرتض وجود جمتمع صغري قادر 
يف  نفسه  اإلنسان  َوَجد  ولكن  ذلك،  يف  إشكال  هناك  يكون  فال  الطيبات  تبادل  عىل 
املجتمعات بعد اتساعها يف حاجة إىل وسيط خيرجه من دائرة ُمقايضة الطّيبات ببعضها 
ما  أوائل  من  والفضة  الذهب  وكان  النقدّي،  الوسيط  ذلك  بواسطة  تبادهلا  دائرة  إىل 

اكتشف واسُتعمل وسيطًا يف تبادل الطّيبات. 

وقد كان اإلنسان يف عصوره املاضية كثريًا ما يتطلع إىل ُقوى ما فوق الطبيعية، 
واحلروب  واجلفاف  واألعاصري  والزالزل  الكوارث  عن  املسؤولة  هي  أهنا  ويرى 
له وملزروعاته  يتخذها وسيلة حاية  آهلة  أصنامًا  لنفسه  يبتكر  فكان  والزرع والرضع، 
إنتاجه  وسائل  وتطورت  جمتمعاته  اتسعت  أن  إىل  كذلك  اإلنسان  وظل  وحيواناته، 
من  أقوى  أّنه  فشيئًا  شيئًا  ُيدرك  وبدأ  واملنافع،  الطّيبات  وتبادل  التوزيع  عىل  وقدراته 
ر إىل أن ُبعث  تلك الُقوى التي كان َينسب إليها التأثري فيام ذكر، وظل هذا التفكري يتطوَّ
د اإلنسان من اخلرافة وأشعره بأنَّه مستخَلف يف هذه األرض،  خاتم النبيني � فجرَّ
ته وجعله سيد مصريه، يستطيع أن يتحرك  استخلفه ُمنشُئها وخالقها، وأمتنه عىل حريَّ
تقوم  عادلة  منظومة  ويبيع ويشرتي وفق  ويستهلك ويدخر  وُينتج  ويترصف ويصنع 
عىل ذلك التصور التوحيدّي اإلسالمّي القائم عىل أنَّ اهلل -تعاىل- هو اخلالق واملالك 
هو  -سبحانه-  أنه  وبام  ُملكه،  يف  مستخلفون  اهلل-)))  -عيال  الناس  وأن  يشء،  لكل 
ر هلم كل يشء فإن عليهم أن يلتزموا بام وضع املالك احلقيقّي -جل شأنه-  الذي سخَّ

من ُنظم وقواعد وال ينبغي هلم اخلروج عنها أو خمالفتها. 

مسند أيب يعىل، حتقيق: حسني سليم  )))  أبو يعىل، أحد بن عيل بن املُثنى التميمي املوصيل )تويف: 307ه(. 
أسد، دمشق: دار املأمون للرتاث، ط)، 984)م، ج6، حديث رقم )5)33(، ص65.
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كانت  حيث  بأنواره،  -كّله-  العامل  َيغمر  مل  فإنَّه  وانتشاره  اإلسالم  امتداد  ومع 
ُيعرف  صار  ما  ومنها  الوحي،  هداية  عن  بعيدًا  أخرى  بطرق  تتطور  كثرية  قارات 
فيه الرصاع  ُتعاين من تطور بطيء كان جَيري  التي بقيت  القارة األوروبية  أو  بأوروبا 
شديد  ببطء  األفكار  تلك  فتطورت  القوة،  غاية  يف  بشكل  والناسوت  الالهوت  بني 
ما  وتقود  سلطانه،  من  تتخلَّص  أن  استطاعت  حتى  الالهوت  من  ة  قويَّ ومعارضة 
ُعرف بثورة العرص العلميَّة التي تكّونت أوروبا ضمنها منذ بداية القرن السابع عرش، 
بناًء عىل تصور كويّن جديد بدأت صياغته منذ نيوتن، وتطورت حتى بلغت الصياغة 
ت نتاجًا طبيعّيًا للتطّور العلمّي األوريّب، فالصياغة املاركسيَّة كانت  املاركسيَّة التي ُعدَّ
فلسفة للتغيري أفرزت تطورًا فلسفّيًا نفت بمقتضاه تعاليم الكنيسة وأبعدت الالهوت، 
واستبدلت بذلك خالصتها التي بنتها عىل مفهوم اجلدلّية اهليغلّية والتطورّية الداروينّية 
واملادّية الوضعّية، فكأنَّ املاركسيَّة حتولت إىل ُخالصة للفلسفة األملانيَّة، واالشرتاكية 
الفرنسيَّة واالقتصاد اإلنجليزّي، وأودعت قابلّية الستيعاب املتجدد يف ديناميَّة احلركة 
رشحت  أو  املاركسّية،  وصارت  والتارخييَّة،  االجتامعيَّة  ات  التغريُّ رصد  خالل  من 
إىل  نفسها  املاركسية  حولت  لقد  بل  العلمّي  الفلسفّي  للتطور  حمتوى  لتكون  نفسها 
وما  بالكنيسة  املتمثل  السامء،  الهوت  عن  بدياًل  نفسه  ُيرشح  أرضّيًا  الهوتًا  ُيشبه  ما 
صياغتني:  عىل  نفسها  ُتوزع  أن  العلمّية  الثورة  نتائج  استطاعت  ولقد  هبا.  يرتبط 
واسع  عاملّي  حميط  يف  أوروبا  وانترشت  االشرتاكية،  والصياغة  الرأساملّية  الصياغة 
ُتشكل  قوميَّة  حضارة  أول  وصارت  استعامرية،  وامتدادات  جغرافّية  اكتشافات  بعد 
وحلت  السابقة،  واحلضارات  للعامليَّات  التارخييَّة  احلدود  كل  جتاوزت  واسعة  عامليَّة 
التي  احلادة  التطورات  فيها  بام  اختياراهتا  سائر  نفوذها  ومناطق  مستعمراهتا  إىل  معها 
-ومنه  نفسه  العامل  ووجد  العلمّية.  بـالثورة  مرورًا  املتالحقة  الثورات  عرب  هبا  مرت 
العلميَّة  باملبتكرات  متأثرًا  املظالت األوروبيَّة  أو  املظلة  تلك  العامل اإلسالمّي- حيمل 
دّعًا  نا  وَتُدعُّ بنا  َتنزع  حالة  فينا  لُتحدث  الداخليَّة  واهلزيمة  واملنجزات  واالكتشافات 
بـالتغريب،  الذي سميناه  التحول نحو مسريهتا: تصورًا ونمطًا وسلوكًا. وهو  باجتاه 
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تصنيفها  تم  التي  اجلديدة  املجتمعات  لصالح  ة  التقليديَّ جمتمعاتنا  انحسار  َيعني  ذلك 
بعملّيات  تبدأ  القرآنّية  وتصوراتنا  اإلسالمّية  بمفاهيمنا  وإذا  األورويّب،  للتطور  وفقًا 
تراجع أو حتّول وحدوث انقالب حقيقّي يف مفاهيمنا الكونيَّة حول اإلنسان واحلياة 
َتدخل مع  الطبيعة، وبدأت  بمختلف ظواهر  اإلنسان  والكواكب واملجرات وعالقة 
إيامننا بالغيبّيات يف حالة رصاع عنيف عنيد. وصار اإلنسان املسلم َيسعى -بكل شدة 
ودون تردد- لقبول املفاهيم والتصورات اجلديدة التي مل جيد نفسه قادرًا عىل مقاومتها 
تأخذ  حني  فأنت  وراءها،  الكامن  املفهوم  إىل  السلعة  من  التحول  بمرحلة  يمر  وهو 
سيارة أو غّسالة أو مَتتطي ِمصعدًا كهربائّيًا أو تطري بطائرة ال تستطيع أن تعزل السلعة 
ات  عن االرتباط املفاهيمّي بمعنى اإلنتاج والتوزيع وما يرتتب عىل االستعامل واملتغريِّ

التي ال بد أن تتصل بذلك كله. 

النقدّي  الوسيط  إىل  النظرة  يف  التغرّي  التطورات  هذه  يف  حدث  ما  أخطر  ومن 
حيتل  بدأ  الذي  الفلسفّي  واإلطار  واالستهالك،  واإلنتاج  والسلعة  اإلنسايّن  واجلهد 

مواقع األُطر األخرى. 

وإذا بأفكار وفلسفات كثرية ُتطرح من خالل املسرية العقليَّة َفُتِحلُّ فكرة الدين 
أن  غرابة  فال  الرشعيَّة،  واألخالق  اإلهلّي  الدين  حمل  الطبيعّية  واألخالق  الطبيعّي 
والعائلّية  الدينّية  الروابط  فيها  انحلت  بمرحلة  عرش  السادس  القرن  منذ  أوروبا  متر 

واالجتامعّية فنشأت احلروب وتعددت الفلسفات. 

من  كثري  عىل  اإلنسان  حصل  العرشين  القرن  حتى  عرش  السادس  القرن  ومن 
السلبّيات  من  كبرية  بأعداد  حفل  كام  العلمّي  البحث  مناهج  تطور  منها  اإلجيابّيات، 
استغالل  مبدأ  عىل  با  الرِّ قام  فلقد  با.  الرِّ موضوع  وأبرزها  أخطرها  من  ُيعد  التي 
وعادت  به،  ويأيت  املال  يكسب  املال  جلعل  الفائض  ذلك  واستغالل  القيمة  فائض 
املعروف،  الشكل  بذلك  أوروبا  يف  الرأساميّل  املجتمع  وقام  الذهبّي.  العجل  عبادة 
وانقسمت الشعوب إىل ُعاّمل وأرباب عمل، وجاءت صياغة احلل الرأساميّل بأن ُيقبل 
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ذلك االنقسام وُينّظم وُيستوعب عن طريق املنظومة الديمقراطّية القائمة عىل حزبني 
الصياغة  وجاءت  أوروبا،  يف  وعامل  وحمافظني  أمريكا  يف  وديمقراطّيني  مجهورّيني 

املاركسيَّة لتقول بإلغاء امللكّية الفردّية، وحتويل املال إىل امللكّية اجلامعّية. 

أما األمة املسلمة فقد هجرت ُمنطلقاهتا وعقيدهتا وتصورها اإلسالمّي وتبنَّت ما 
باملنجزات  منها لالستمتاع  بّد  ته رضيبة ال  به كام هو، وعدَّ أوروبا وتشبَّثت  به  جاءهتا 
البرشّية سلبّياهتا وإجيابّياهتا. وشاع  ُبّد هلا من أجل ذلك من مشاركة  العلمّية، وأنه ال 
با وانترش بني الدول واحلكومات، وُأقيمت له املؤسسات العمالقة -وهي البنوك-  الرِّ
ومل َيعد أحٌد قادرًا عىل التخلص من رشوره وآثامه، ومن نّجاه اهلل منه أصابه ُغباره.))) 
حتى وقعت األزمة املالّية التي ختبَّط العامل فيها يف 2008م، وتدهور حتت وطأة َمّسها.)2) 

جماالت  من  جمال  كل  يف  ودخوله  با  الرِّ شيوع  لوال  لتقع  كانت  ما  األزمة  وهذه 
احلياة. فقد دخل طعام الناس ورشاهبم، ومساكنهم وفرشهم، ومالبسهم ومراكبهم، 

ونكاحهم وطالقهم. 

)))  إشارة إىل حديث أيب هريرة، أن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ليأتني عىل الناس زماٌن ال يبقى فيه أحد إال أكل 
با، فإْن مل يأكله أصابه من ُغباره" وقد اختلف أئمتنا يف سامع احلسن عن أيب هريرة، فإن صح سامعه  الرِّ
منه فهذا حديث صحيح". ]التعليق - من تلخيص الذهبي[ 62)2 - سامع احلسن من أيب هريرة هبذا 

صحيح. انظر:
- أبو عبد اهلل احلاكم، حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري )تويف: 405ه(. املستدرك عىل الصحيحني، 
رقم  حديث  ج2،  990)م،  ط)،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق: 

)62)2(، ص3). وضّعفه األلباين وقال: رواه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. انظر:
- التربيزي، أبو ويل الدين عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري )تويف: 741ه(. مشكاة املصابيح، 
رقم  حديث  ج2،  985)م،  ط3،  اإلسالمي،  املكتب  بريوت:  األلباين،  الدين  نارص  حممد  حتقيق: 

)8)28(، ص857.
الكبري  الكساد  زمن  منذ  نوعها  من  األسوأ  اعُتربت  والتي  عاملية  مالية  أزمة  بدأت  2008م  سبتمرب  يف    (2(
سنة 929)م، ابُتدئت األزمة أوالً بالواليات املتحدة األمريكية، ثم امتدت إىل دول العامل ليشمل الدول 
باالقتصاد  مبارشة  اقتصادها  يرتبط  التي  النامية  والدول  اخلليجية  والدول  اآلسيوية  والدول  األوروبية 
األمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي اهنارت يف الواليات املتحدة خالل العام 2008م إىل )9) بنكًا(، 

كام توقع آنذاك املزيد من االهنيارات اجلديدة بني البنوك األمريكية البالغ عددها )8400 بنكًا(. 
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مرص  عن  ث  فتحدَّ اآليت:  بالشكل  با  الرِّ بروز  تاريخ  دراز  الدكتور  خلّص  وقد 
بل  با حظرًا صارمًا،  الرِّ يكونوا حيظرون  مل  املرصيني  قدماء  أن  وبنيَّ  الفراعنة  يف عهد 
وضعوا له قواعد للحّد من أرضاره، وإن مل تنترش مثل القواعد التي وضعها حورايب 
أن ال يصل  الفراعنة  به. حاول  التعامل  قانونّيًا  ُينّظم  أن  با، وحاول  بالرِّ تعامل  الذي 
با كان شائعًا  با إىل مقدار رأس املال، وُنقل عن الدولتني اإلغريقية والرومانية أّن الرِّ الرِّ
جاء  ثم  الوفاء،  عن  عجز  إذا  نفسه  املدين  يملك  قد  املرايب  إن  حتى  حدود،  وبدون 
ترشيع صولون للقضاء عىل هذه العادة وحرص مسؤولية املدين يف ماله أو ذمته ال يف 
املال، وكذلك فعل  الُقصوى بنسبة 2)% من رأس  الزيادة  شخصه ورقبته، كام حدد 
واضعو األلواح االثني عرش يف روما، وبقيت هذه النسبة حمفوظة يف الترشيع الروماين 
وهذه  للنبالء.  و%4  وأمثاهلم،  للتُّجار   %(2 بني  تدور  وجعلها  جستيان  جاء  حتى 
تأِت إال بعد اضطرابات وحروب وفتن داخلية استمرت بني األغنياء  الترشيعات مل 
با  الرِّ آثار  عىل  القضاء  يف  جُتِد  مل  التي  التحديدات  هذه  مثل  إىل  تصل  لكي  والفقراء 
نسبته، واالستثناء  انحرص يف  كله  با سائغًا، واالجتاه  بالرِّ التعامل  مبدأ  وبقي  الضارة، 
التعاُمل  اعتمدت عىل  بل  ِربوي  نظام  هلا  يكن  مل  املدينة  فهذه  )اسربطة(  كان  الوحيد 
الذهب  يّدخروا  أو  أمواهلم  ُيدخلوا  أن  الغرباء  قانوهنا  منع  كام  واملقايضة،  باملبادلة 

والفضة وجعل عقوبة ذلك هي اإلعدام. 

با  الرِّ لقضية  املغاير  التنظيم  من  بنوٍع  قامت  فقد  والنرصانية  اليهودية  أما 
الرشيعة  يف  العام  االجتاه  كان  وإن  واإلنجيل،  التوراة  يف  حتريمه  مع  استئصاله  دون 
اليهودّي  بني  واضحًا  تفريقًا  هناك  لكّن  الكيّل،  والتحريم  احلظر  نحو  مّياالً  املوسوية 
اخلروج  ِسفر  من   22 الفصل  من   25 اإلصحاح  جاء  القديم  العهد  ففي  وغريه. 
ال  الدائن،  موقف  منه  تقف  فال  شعبي  أبناء  من  ألحد  ماالً  أقرضت  )إذا  ليقول: 
الالويني  ِسفر  من   25 الفصل  من   35 اإلصحاح  ويف  ملالِك(.  ِربحًا  منه  تطلب 
َمنفعة(.  وال  ِربحًا  منه  تطلب  ال  فاحله  اإلرسائييل-  -أي  أخوك  افتقر  )إذا  يقول: 
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با مع اآلخرين من  بالرِّ بالتعامل  بني إرسائيل ُيشري إىل استمرار اإلرسائيليني  وتاريخ 
﴿ٺٺ بقوله:  هذا  إىل  املجيد  القرآن  أشار  وقد  اإلرسائيليني،  وغري  اليهود   غري 
ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿ۅ وقوله:   ]275 ]البقرة:   ٺٿٿٿٿٹ﴾ 
م  با املحرَّ ېىى﴾ ]النساء: )6)[. وذلك َيعني أن تلك النصوص التي حرصت الرِّ

فيام بينهم حتتاج إىل مراجعة وفحص وتدقيق. 

أما يف العهد اجلديد ففي اإلصحاحني 34، 35 من الفصل السادس من إنجيل 
لوقا يقول:  )إذا أقرضتم ملن تنتظرون منه املكافأة فأي فضٍل ُيعرف لكم، ولكن افعلوا 
أن  وواضٌح  جزياًل(.  ثوابكم  يكون  وإذن  عائدهتا،  منتظرين  غري  وأقرضوا  اخلريات 
عىل  إرسائيل  بني  وضع  عىل  عملت  تصحيحية  برسالة  جاء  -الذي  املسيح  السيد 
ُمطلقًا،  قاطعًا  حترياًم  حُمّرٌم  با  الرِّ أّن  هلم  يبنّي  أن  حرص  قد  العتيقة-  الرشيعة  جادة 
با  الرِّ عن  عيسى  اهلل  رسول  بنهي  ك  التمسُّ بعد  فيام  الكنائس  قادة  من  كثرٌي  وحاول 
بشكٍل ُمطلق، والنظر إىل املرابني يف أوروبا والبالد التي اعتنقت املسيحية نظرة احتقار 
وازدراء وجشع، بل إن بعض املجامع النرصانية َوصفت املستبيح للربا بأنه ملحٌد يف 
الدين. كام قال األب بونيو: )إن هؤالء املرابني يفقدون رشفهم يف الدنيا وليسوا أهاًل 
النظرة حتى سنة 789م  با هذه  الرِّ النصارى ينظرون إىل  للتكفني بعد موهتم(. وبقي 
با ومنعه هو املذهب الوحيد السائد يف أوروبا طيلة القرون الوسطى.  وكان حتريم الرِّ
با بني القرنني السادس عرش والثامن عرش  وعىل أثر االعرتاضات املتكررة عىل منع الرِّ
من  كثريًا  فإن  به،  التعامل  وحتريم  با  الرِّ منع  مبدأ  عىل  ُشنّت  التي  الكثرية  واهلجامت 
با، فلويس الرابع  امللوك بل والرؤساء الكنسيني صاروا جيرتئون عىل ممارسة رذيلة الرِّ
با  با ليسدد ثمن دانكرن سنة 662)م، والبابا بويو التاسع تعامل بالرِّ عرش اقرتض بالرِّ
با  يف سنة 660)م، ومنذ أواخر القرن السادس عرش 593)م ُوضع استثناء حلظر الرِّ
با بإذٍن من القايض إذا ثبت أن  يف أموال القارصين؛ إذ أباحت الكنيسة استثامرها بالرِّ
املحاكم يف  هبا  أخذت  الكنسية  الرخصة  القارصين. وهذه  ذلك مصلحة ألولئك  يف 
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عهد الدولة العثامنية اعتامدًا عىل فتوى بعض علامء احلنفية، ثم ُأجيز عىل مذهب حتريم 
با مذهبًا هلا، وجعلته  با يف الثورة الفرنسية التي اختذت من املذهب املعارض ملنع الرِّ الرِّ
هو املبدأ الرسمي، وقررت اجلمعية العمومية الفرنسية بتارخ 2) أكتوبر 789)م أّنه 

با يف حدوٍد خاصة ُيَعّينها القانون.  جيوز لكل أحد أن يتعامل بالرِّ

با يف اجلاهلية الرِّ

إىل  با  الرِّ يصل  وقد  كلها،  بأنواعه  شائعًا  نظامًا  أصبح  قد  اجلاهلية  يف  با  الرِّ كان 
أضعاف رؤوس أموال املرابني، وسيطرت عليهم أهواؤهم ونزعاهتم املادية، فجعلوا 
با بكل أنواعه ودون  منه القاعدة وجعلوا غريه من املعامالت االستثناء، وتعاملوا بالرِّ
يعايشوهنم  كانوا  فقد  املجال  هذا  يف  عليهم  اليهود  تأثري  ننفي  أن  نستطيع  وال  قيود، 
الفصل 23  املعامالت. ويف اإلصحاح العرشين من  أنواع  ويتعاملون معهم يف شّتى 
شبيه  وهذا  اليهودي،  غري  من  با  الرِّ يأخذ  أن  لليهودي  أن  عىل  نص  التثنية  ِسفر  من 
بالفتوى التي َيفتي هبا بعض علامء املسلمني اليوم من أنه جيوز للمسلم أن يأخذ الفائدة 
َفتاَوى األحناف يف  من غري املسلم وال جيوز له أن يعطيه، ويستند بعضهم إىل بعض 
بشدة  رفضناه  وقد  اإلسالم،  ُيقره  ال  أمر  وهذا  أهلها،  ومع  احلرب  دار  يف  التعاُمل 
عندما كنُت رئيسًا للمجلس الفقهي ألمريكا الشاملية، ألن اإلسالم عّلمنا أن احلالل 
واحلرام واملبادئ األخالقية عامة شاملة، فليس للمسلم أن يتعامل مع املسلم يف هذه 
با أن الناس إذا سقطوا  األمور بطريقة ويتعامل مع غريه بطريقة أخرى. ومن شأن الرِّ
يف مقدماته فإهنم سوف يستمرئونه وينطلقون فيه دون قيود أو حدود. ومهام يكن من 
به  ويتقاربون  اليهود  با من  بالرِّ يقرتضون  الوثنيون  والعرب  ينزل  بدأ  القرآن  فإن  أمر 

فيام بينهم دون َحرٍج أو َغضاضة. 

فال  اليهود،  جرياهنم  من  جشعًا  أقل  يكونوا  أن  العرب  حاول  فقد  ذلك  ومع 
املدين عن سداد دينه يف  َيعجز  الثانية حني  السنة  بعد  با إال  الرِّ باملحاسبة عىل  يبدأون 
السنة األوىل، فُيجرون عقدًا جديدًا بدءًا من السنة الثانية عىل التأجيل يف ُمقابل الزيادة، 
قال:  أنه  أسلم  بن  زيد  عن  املوطأ  يف  مالك  روى  كام  بينهم.  فيام  الرتايض  وبحسب 
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با يف اجلاهلية، أن يكون للرجل عىل الرجل احلق إىل أجل، فإذا حل األجل،  "كان الرِّ
األجل.")))  يف  عنه  وَأّخر  حقه،  يف  زاده  وإال  أخذ،  قىض  فإن  ُتريب؟  أم  أتقيض  قال: 
وهكذا نزل القرآن لريدَّ االعتبار لرشيعة التوراة، وملا جاء يف العهدين القديم واجلديد، 
كلها،  بل من األرض  العرب وحدها  أرض  الرذيلة، ال من  اقتالع هذه  ويعمل عىل 
با تعاماًل غري مرشوع. ومن املؤسف أن ما حدث يف فرنسا  وليجعل من التعامل بالرِّ
يتعاملون  املسلمني  بعض  فصار  املسلمني،  بالد  يف  مثله  حدث  الفرنسية  الثورة  بعد 
با اقرتاضًا ثم إقراضًا، ثم بعد ذلك شاع وأقّرته القوانني والنظم التي حّلت حمل  بالرِّ
الرشيعة اإلسالمية يف بالد املسلمني حتت ضغط السلطات املحتلة يف بادئ األمر، ثم 
الرذيلة يف  التي ُيفرتض أهنا قامت عىل أنقاض االحتالل عىل تلك  أبقت احلكومات 
وحّقًا  مرشوعًا  تعاماًل  هبا  التعاُمل  وعّدت  وحتها،  عنها  ودافعت  املسلمني،  أرايض 
ألهله، وبدأت تتقّبل فكرة تأسيس املصارف والبنوك األهلية وغريها حتى مل يعد بلٌد 
ُتقرض  احلكومات  بعض  بدأت  بل  الرذيلة،  هبذه  يتلوث  مل  املسلمني  بالد  من  واحٌد 
با؛ قليله وكثريه حتت  مواطنيها لرشاء البيوت أو سد االحتياجات التي تنزل هبم بالرِّ
أجور  هي  املقّدمة  الفوائد  كون  مثل  احلجة،  هبا  تقوم  ال  وحجٍج  خمتلفة  تسويغات 
للعاملني يف تلك البنوك أو بدٌل عنها أو هي وسيلة لتقليل آثار التضخم عىل اهلبوط 

بقيمة العملة املقرتضة وهكذا. 

با حترياًم قاطعًا، كتحريمه الزنا والقتل  إن القرآن الكريم يف هذه اآليات حُيّرم الرِّ
والرشك باهلل وسائر املوبقات، وال ُيعطي أي جمال للتساهل فيه، فاحلكيم اخلبري يعلم 
أّن أي تساهٍل يف هذا األمر؛ سواٌء يف استثامر أموال القارصين فيه أو يف استعامله مع غري 
املسلمني، أو يف دار احلرب، أو يف القروض التجارية، أو يف أي يشء من تلك األشياء، 
سوف يفتح املجال واسعًا أمام الولوغ فيه. وإن كان القرآن الكريم قد تدّرج يف النهي 
النظام  ظل  يف  عاشوا  من  عىل  عنه  التخيّل  عملية  لتيسري  آثاره  واقتالع  وحتريمه  عنه 

ج  وخرَّ ورّقمه  صّححه  مالك،  اإلمام  موطأ  79)ه(.  )تويف:  مالك  بن  أنس  بن  مالك  األصبحي،    (((
أحاديثه وعلَّق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 985)م، ج2، حديث 

رقم )83(، ص672.
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جة  املتدرِّ الربوي اجلاهيل قرونًا عديدة، فذلك ال يعني أن خُترج اآليات من سياقاهتا 
لتوظَّف يف إجياد خمارج َتعود عىل أصل احلُكم بالنقض، فقد رأى املسلمون يف أزمات 
وقوت  ومواردهم  دمائهم  من  يدفعون  كيف  2008م  أزمة  ومنها  املتكررة،  العامل 
با للعامل اجلشع الذي ال يوّفر شيئًا دون استغالل، وبناء  أبنائهم وأبناء ِملَّتهم فواتري الرِّ
القاطع  بالتحريم  الذي جاء  النص الرصيح  عليه فإن هذه اآليات املحكامت حيكمها 

واملنع الواضح من ممارسة هذه الرذيلة. 

با نعود لآليات، ﴿ٱٻٻٻٻ  وبعد هذه اجلولة يف تاريخ الرِّ
ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ
ڄڄڄڃڃڃڃچچچ ڤڤڤڤڦڦڦڦڄ   ٹ 

ڇڇڍڍ﴾ ]البقرة: 275[.

يف  إال  أحواهلم  وسائر  وترصفهم  سعيهم  يف  يكونون  ال  با  بالرِّ يتعاملون  الذين 
الذي أصابه،  اجلنون  يتعثر من  الشيطان عقله فصار  أفسد  كالذي  اضطراب وَخلل، 
أن  فيجب  وكسب.  معاوضة  فيه  منهام  ُكاّل  أن  يف  با  الرِّ مثل  البيع  أن  يزعمون  ألهنم 
يكون كالمها حالالً، وقد رد اهلل عليهم َزعمهم، فبنّي هلم أن التحليل والتحريم ليس 
با،  الرِّ وحرم  البيع  أحل  قد  واهلل  صادقًا،  ليس  زعموه  الذي  التامثل  وأن  شأهنم،  من 
با قبل حتريمه، وأمره  با واهتدى به، فله ما أخذه من الرِّ فمن جاءه أمر ربه بتحريم الرِّ
فأولئك  حتريمه،  بعد  باستحالله  با  بالرِّ التعامل  إىل  عاد  ومن  اهلل.  عفو  إىل  موكول 

ُيالزمون النار خالدين فيها.))) 

وتبعًا ملا سبق، ال ينبغي ألحد أن يتساهل يف هذا األمر، أو يبحث عن املخارج 
واحليل، أو يفتح أية نافذة إليه بعد أن َأغلق اهلل تعاىل مجيع النوافذ املوصلة إليه. 

)))  جلنة القرآن والسنة، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص66. فإن قيل: كيف قلتم أنَّ أهل 
با: ﴿چچچڇڇڍڍ﴾  الكبائر ال خيّلدون يف النار، وقد قال اهلل تعاىل يف حق آكيل الرِّ
]البقرة: 275[؟ قلنا: اخللود ُيستعمل بمعنى طول البقاء، وإن مل يكن بصفة التأبيد. يقال: خّلد األمرُي فالنًا 

با بقوله:  الرِّ إشارة إىل من عاد إىل استحالل   ]275 ]البقرة:  يف احلبس إذا طال حبسه، أو قوله: ﴿چ﴾ 
﴿ٿٿٿٿٹ﴾ ]البقرة: 275[، بعد نزول آية التحريم، وذلك يكون كافرًا والكافر خملٌَّد يف النار. 
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نة، أو ربا  إن ما يذهب إليه البعض من التفريق بني ما سّموه ربا القرآن وربا السُّ
الثاين ويتحدث  النّسيئة وربا الفضل، فيوافق يف األول عىل سبيل اإلطالق، ويأيت إىل 
يف  تعميمه  أو  عداها،  فيام  وإباحته  الستة،)))  األصناف  يف  التخصيص  بطريق  مرًة  عنه 
رسول  أّن  إطار  يف  فهمه  ينبغي  أيضًا  فهذا  والتوابل،  والفواكه  واملطعومات  النقدين 
اهلل ال يمكن أن خيالف القرآن الكريم بيشء، وال أن يأيت بام يعود عىل أصل من أصوله 
بإضعاٍف أو تسييل أو متييع، فقد كان � ُمدركًا متام اإلدراك أن هذه الرذيلة البشعة ال 
بّد من استئصاهلا بالقرآن املجيد وتطهري الواقع وجزيرة العرب قاعدة اإلسالم ومنطلقه 
العباس.)2) وحينام منع ربا  براثينها وآثارها، فكان أول ربًا وضعه ربا عمه  األول من 
الفضل يف األصناف الستة أراد بذلك أن يؤسس اقتصادًا جديدًا للمدينة املنورة يكون 
با من أساسه وال يسمح  نموذجًا ألمم األرض فيام بعد، وكان هذا االقتصاد ينفي الرِّ
بيشٍء منه ال يف القروض وال يف املبايعات وال يف التبادل واملقايضة والديون، لئال ينفتح 
نة ال بّد لنا  له أي باب أو نافذة، ولكي نفهم أحاديث ما ُعرف بربا الفضل أو ربا السُّ
أن نستحرض حديث البخاري الذي رواه -بسنده- عن أيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َوَأيِب ُهَرْيَرَة 
، َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجنِيٍب، فقال رسول   "َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْعَمَل َرُجاًل عىل َخْيرَبَ
اَع من هذا  الصَّ َلنَْأُخُذ  ا  إِنَّ اهللِ،  َرُسوَل  يا  اَل واهلل  فقال:  َهَكَذا؟  َخْيرَبَ  مَتِْر  َأُكلُّ  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 

َراِهِم َجنِيبًا.")3) َراِهِم، ُثمَّ اْبَتْع بِالدَّ اَعنْيِ بِالثَّاَلَثِة، فقال: اَل َتْفَعْل، بِـِع اجْلَْمَع بِالدَّ بِالصَّ

)))  هي املذكورة فيام رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "الذهب بالذهب، والفضة 
أو  زاد،  بيد، فمن  يدًا  بمثل،  مثاًل  بامللح،  وامللح  بالتمر،  والتمر  بالشعري،  بالرب، والشعري  والرب  بالفضة، 

استزاد، فقد أربى، اآلخذ واملعطي فيه سواء." انظر: 
- مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب املساقاة، باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقدًا، حديث 

رقم )1587(، ص647.
)2)  قال ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع: "وربا اجلاهلية موضوٌع، وأوُل ربًا أضع من ِربانا ربا العباس بن عبد املطلب، 

فإنه موضوٌع كّله". انظر:
املكتب اإلسالمي، 420)ه،  صحيح اجلامع الصغري وزياداته، بريوت:  الدين.  - األلباين، حممد نارص 

ج)، حديث رقم )2069(، ص5)4.
، حديث  )3) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب املغازي، َباب اْستِْعاَمِل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل َأْهِل َخْيرَبَ

رقم )4244(، ص804.
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إىل  -إضافًة  النقدي  الوسيط  استعامل  إىل  واملبادلة  املقايضة  من  فالتحول   
الصغرية  املدينة  أو  والقرية  املنزل  اقتصاد  من  واالنتقال  االقتصادي  التغيري  يف  أمهيته 
إذا َجرت عملية جتاوز  إال  يتم  أهدافه ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا ال  اقتصاٍد عام- كان هدفًا من  إىل 
املقايضة واملبادلة. ويف الوقت نفسه بقطع دابر فتح أية نافذة -خارج دائرة القروض- 
با مقتَلعًا من سائر أنواع التعامل، ال يدخل يف القروض وال يف البيع  با، فيصبح الرِّ للرِّ
ما جاء يف  � كل  اهلل  وبذلك حيقق رسول  واملعاوضات،  املقايضة  والرشاء وال يف 
آيات الكتاب الكريم بإحكام وتفصيل ليجعل منه واقعًا يعيشه الناس بحيث ال ُيتوّقع 
أن يعودوا ملامرسته بأي شكٍل من األشكال. فهل أدرك املسلمون اليوم -وقد ولغوا يف 
ارهم ومن إليهم- كيف هجروا  با ودخلوا يف معامالت حكوماهتم وأفرادهم وجُتّ الرِّ

القرآن وجتاوزوا سنة رسول اهلل �؟

حقيقة مّس الشيطان

ڀٺ﴾  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿
]البقرة: 275[ وبمناسبة هذه اآلية الكريمة نود أن نرشح املراد باملّس فيها؛ لندرأ بذلك فهاًم 

خاطئًا َفِهمه بعُض املسلمني أو كثرٌي منهم نتج عنه سلوكيات وممارسات خاطئة كذلك.

فهناك صوٌر تدخل إىل خميِّالت الناس حتمل معها بشاعًة ال ُتوصف، يوحي هبا 
ورصفها  منها  النفوس  لتنفري  البشعة؛  الصور  تلك  عن  ليعرّب  ُيصاغ؛  الذي  الرتكيب 
فمن  رة،  املنفِّ البشعة  املتخّيَلة  الصورة  هذه  ومنها  فيها،  السقوط  عن  وإبعادها  عنها، 
الذي  ر  املنفِّ البشع  املخلوق  ذلك  الشيطان  مّسه  وقد  نفسه  يتصور  أن  يستطيع  الذي 
الذي  وَمن  حيملها؟  التي  الُقبح  أنواع  ولكل  له  عنوانًا  وجعله  فيه،  الرش  اهلل  جّسد 
يستطيع أن يتصور أّنه يقوم وهو يظن بنفسه الُقدرة عىل القيام ثم جيد نفسه قد سقط، 
ألنه قد مّسه الشيطان فصار قيامه وقعوده وسقوطه وهويه ختبطًا غري منتظم، ال خيضع 
إلرادة وال يقوم عىل تصور، لكنّه ختبٌط فقط وختبٌط بيد شيطان ال َيستقر وال هَيدأ وال 
]البقرة: 275[  يَتوقف رّشه وال يقف خطره ورضه كالذي ﴿ڀڀڀڀٺ﴾  
ذلك ألهنم قلبوا احلقائق وغريوا األدوار، وتالعبوا بالنِّعم فاستحقوا ذلك، إهنا صورٌة 
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يرسمها القرآن معتمدًا يف إظهار بشاعتها عىل ما استقر يف أذهان البرش كافة - منذ أن 
ُأخرج أبوامها من اجلنة- من بشاعة صورة الشيطان ووسوسته ومّسه ومهزه وملسه ونفثه 
وسائر أنواع ترصفاته، لكن هذه الصورة مثل صوٍر أخرى كثرية، حسنة وسيئة، مجيلة 
وقبيحة، دأب القرآن عىل تصوير ما يريد تصويره، لكن البعض قد أساء فهمها، وحّوهلا 
با، وبني حتويلها من  بالرِّ السقوط  اإلنسان وبني  بني  نفيس  لبناء حاجز  فني  من تصويٍر 

اخليال إىل الواقع، وجعل عملية املس هذه سلطًة إضافية للشيطان عىل اإلنسان. 

إىل  وما  والعذاب  واألذى  اجلنون  منها  عديدة،  ملعاٍن  ورد  القرآن  يف  واملّس 
ذلك،))) وقد ارتسم يف ذهن اإلنسان ونفسه أّن الشيطان وراء اجلنون ووراء كل رش 
ع الذي ُعرّب عنه بالتخبُّط يف األرض، فكأن اإلنسان خيبط يف األرض خبطًا  ومنه الرصَّ
أن  الشيطان ومّسه. ولكن احلقيقة  يف حركاٍت عجيبة غري منضبطة ال تصدر إال عن 
املّس هو تأثرٌي معنوّي يغلب أن يكون بطريق الوسوسة، فالشيطان ُيوسوس لإلنسان 
بالرش، فإذا تقبَّل اإلنسان وسوسته وتأثر هبا فإن األمر سوف ينتهي إىل أن يقال: قد 

 مّسه الشيطان، فيه مسٌّ من جنون، واهلل تبارك وتعاىل قد قال: ﴿ڈژژڑ
الطائف  وهذا   ،]20( ]األعراف:  ڑککککگگگگ﴾ 

ثغرة،  جيد  أن  حماوالً  وقت  كل  يف  باإلنسان  َيطوف  الشيطان  ألن  دقيق،  ُمعِجز  تعبرٌي 
والثغرة التي جيدها تنبثق عن غفلة اإلنسان عن ذكر ربه وابتعاده عنه، وآنذاك ُيقّيض هلذا 

)))  قال الراغب: املّس كاللمس، لكن اللمس قد يقال لطلب اليشء وإن مل يوجد، كام قال الشاعر: وأملسه 
فال أجده، واملّس يقال فيام يكون معه إدراك بحاّسة اللمس، وكنّي به عن النكاح، فقيل: مّسها وماّسها، 
قال تعاىل: ﴿ۋۋۅۅۉۉ﴾ ]البقرة: 237[، وقال: ﴿ڻڻڻۀۀہہہہ﴾ 
 ]47 عمران:  ]آل  ﴿ڀڀڀٺٺٺٺٿ﴾  وقال:   ]236 ]البقرة:   ﴾ ہ ہ ﴿ہ وقرئ:   ،]236 ]البقرة: 

واملسيس كناية عن النّكاح، وكنّي باملّس عن اجلنون. قال تعاىل: ﴿پڀڀڀڀٺ﴾ ]البقرة: 
275[ واملّس يقال يف كّل ما ينال اإلنسان من أذى. نحو قوله: ﴿ڇڍڍڌڌڎڎڈ﴾

﴿ٿ  ،]48 ]القمر:  وقال:﴿مبىبيبجت﴾   ،]214 ]البقرة:  ﴿ۅۉۉ﴾  وقال:   ،]80  ]البقرة: 

21[، ﴿ٱٻٻ ]يونس:  41[، ﴿پپڀڀڀڀٺ﴾  83[، ﴿حبخب﴾ ]ص:  ]األنبياء:   ٹ﴾ 
ٻٻپپپپڀ﴾]اإلرساء: 67[. انظر:

- الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص767.
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 اإلنسان شيطانًا فهو له قرين، قال -جل شأنه-:   ﴿ٹٹٹٹڤڤڤڤ
ڦڦڦڦ﴾ ]الزخرف: 36[، أي مصاحب ولكن عن ُبعد، فإذا ذكر اهلل واستعاذ باهلل 

من الشيطان ُأبعد الشيطان ومهسه وملسه وملزه ووسوسته وأي تأثري له.

الدعاية  من  نوٌع  هي  ترديدها  من  اليوم  الناس  ُيكثر  التي  الدعاوى  هذه  فكل 
للشيطان، والدعوة إىل التصديق بتأثريه واخلوف منه بل واالستسالم له، بل إن فريقًا 
موا االستعاذة منه، ورأوا  من الناس قد أضلهم اهلل عىل ِعلم قد عبدوا الشيطان وَحرَّ
أن األَْوىل للتخلص من رشه هو مساملته، وتقديم القرابني له وجتنب االستعاذة منه لئال 

َيغضب عليهم. واجلنون فنون.)))

ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ

ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ﴾ ]البقرة: 275[

با، يف أن ُكاّلً  منهام حالل، ويؤدي إىل  ذلك العذاب ألهنم قالوا: إنام البيع مثل الرِّ
با؛ ملا يف البيع والرشاء من نفع  م الرِّ زيادة املال، فأكذهبم اهلل، وبنيَّ أنه أحّل البيع وحرَّ
با من استغالل وضياع وهالك، فمن َبلغه هني اهلل عن  لألفراد واجلامعات، وملا يف الرِّ
با فارتدع، فله ما مىض قبل أن يبلغه التحريم، وال إثم عليه فيه، وأمره إىل اهلل فيام  الرِّ
با  َيستقبل من زمانه، فإن استمرَّ عىل توبته فاهلل ال يضيع أجر املحسنني، ومن عاد إىل الرِّ
ففعله بعد بلوغه هني اهلل عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه احلجة، وهلذا قال 

﴿چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ  سبحانه: 
بركة  صاحبه  حَيرم  أو  كله  با  الرِّ اهلل  ُيذهب   ،]276-275 ]البقرة:  کک﴾  ژڑڑک 
ماله، فال ينتفع به، وُينمي الصدقات ويكثرها، وُيضاعف األجر للمتصدقني، ويبارك 
اإلثم  متامٍد يف  با،  الرِّ أكل  ُمْسَتِحلٍّ  ُكفره،  ُمرِصٍّ عىل  أمواهلم. واهلل ال حيب كل  هلم يف 

واحلرام ومعاص اهلل. 

)))  قد فّصلنا القول يف هذا األمر عندنا تفسرينا لقول اهلل -عّز وجّل-:  ﴿ٱٻٻٻٻپپپ﴾ 
]البقرة: 102[.
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ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿ 
ڱںںڻڻڻڻۀ﴾ ]البقرة: 277[

إن الذين صدقوا اهلل ورسوله، وعملوا األعامل الطيبة، وأّدوا الصالة كام أمر اهلل 
ورازقهم،  رهبم  عند  هبم  خاص  عظيم  ثواب  هلم  أمواهلم،  زكاة  وأخرجوا  ورسوله، 

وال يلحقهم خوف يف آخرهتم، وال حزن عىل ما فاهتم من حظوظ دنياهم. 

]البقرة: 278[  ڭ﴾  ﴿ۀہہہہھھھھےےۓۓ
يا من آمنتم باهلل واتبعتم رسوله خافوا اهلل، واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة عىل 
با، إن كنتم حمققني إيامنكم قوالً وعماًل.  رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل حتريم الرِّ

ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿ 
فاستيقنوا  عنه  اهلل  هناكم  عام  ترتدعوا  مل  فإن   ]279 ]البقرة:  ۉېېې﴾ 
َأْخُذ ما لكم  با فلكم  الرِّ َأْكَل  بحرب من اهلل ورسوله، وإن رجعتم إىل ربكم وتركتم 
من ديون دون زيادة، ال َتْظلمون أحدًا بأخذ ما زاد عىل رؤوس أموالكم، وال يظلمكم 

أحد بنقص ما أقرضتم. 

ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ﴿ې
ېئېئ﴾ ]البقرة: 280[ وإن كان املدين غري قادر عىل السداد فأمهلوه إىل أن ييسِّ 
اهلل له رزقًا فيدفع إليكم مالكم، وإن ترتكوا رأس املال كله أو بعضه وتضعوه عن املدين 

فهو أفضل لكم، إن كنتم تعلمون َفْضَل ذلك، وأنَّه خري لكم يف الدنيا واآلخرة.)))

﴾ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ﴿
القرآن  من  نزل  ما  آخر  أهّنا  تؤّكد  كثرية  آثاٌر  -وردت  الكريمة  اآلية  هذه   ]28( ]البقرة: 

الكريم-)2) تأيت لتؤّكد عىل التقوى بوصفها العاصمة لإلنسان من مّس الشيطان والوقوع 

)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص47.
)2)  بسط الكالم عىل هذه املسألة العالمة عبد العظيم الزرقاين يف كتابه "مناهل العرفان"، انظر:

ْرقاين، حممد عبد العظيم )تويف: 1367ه(. مناهل العرفان يف علوم القرآن، القاهرة: مطبعة عيسى  - الزُّ
البايب احللبي ورشكاه، ط3، 943)م، ج)، ص70.
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با يكّون الثروة ويرفع املستوى املادي  با احلرام، والتخّبط يف احلياة، وتوّهم أن الرِّ يف الرِّ
لإلنسان، كام أهنا تبنّي أّن هناك يومًا يرجع الناس مجيعًا فيه إىل اهلل، ثم توىّف كل نفٍس ما 
با فيه نوٌع من استغالل حاجة الفقري واملدين واملحتاج،  كسبت وهم ال يظلمون، فالرِّ
فُيذّكر اهلل -سبحانه- وهو صاحب الفضل األعظم كيف ُيضاعف للناس يوم القيامة 
دون  كسبت  ما  نفٍس  كل  َوىفَّ  للسيئات  جاء  ما  إذا  لكنّه  مضاعفة،  أضعافًا  حسناهتم 
زيادٍة ودون مضاعفة، لعل تلك الصورة -مع ما مّر يف الصدقة من مضاعفة احلسنات 
أضعافًا كثرية حتى لتبلغ سبعامئة ضعف أو تزيد يف حني ال ُتقابل السيئة إال بمثلها-، 
الدفع-  عن  خَتَلَّف  -الذي  املحتاج  أو  املدين  الفقري  فتعامل  قارئيها  نفوس  يف  تؤثر 

ۉ ۅ ۅ  بالعفو واملساحمة، فيأخذ الدائن رأس ماله فقط دون زيادة ﴿ۋ
عن  والعفو  الدنيا  يف  التعامل  هذا  فلعل   ،]279 ]البقرة:  ۉېېې﴾ 
 . اآلخرين ومساحمتهم يؤدي إىل العفو عنا يوم القيامة، يوم الرجوع إىل اهلل

ْين آية الدَّ

با وبشاعته وبنّي رضورة تقوى اهلل والتقّرب  وإذ بنّي -تبارك وتعاىل- ُحرمة الرِّ
إليه تأيت آية الدين وهي أطول آية يف القرآن املجيد لتبنّي أن احلياة بطبيعتها سوف حَتمل 

﴿ى األرزاق  يف  الناس  بعض  فّضل  فاهلل  ومدين،  دائن  فيهم  يكون  أن  عىل   البرش 
ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى
اإلنسان  موارد  قرّصت  فإذا   .]7( ]النحل:   ﴾ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ
ْيِن  الدَّ أحكام  لُتعلِّمنا  الكريمة  اآلية  يستدين، فجاءت  قد  فإنه  باحتياجاته  الوفاء  عن 
إىل  وما  املربمة  للرشوط  وفقًا  به  الوفاء  ووجوب  وتوثيقه  ورشوطه  وسننه  وآدابه 

 ذلك، قال تعاىل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ
ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ
منابع  إبعاد  وسائل  فأول   ]282 ]البقرة:  ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ﴾ 
ين كتابته، وهذه الكتابة ينبغي أن يقوم هبا كاتٌب بالعدل، كاتٌب  االختالف حول الدَّ
ذو مواصفاٍت خاصة، وله صالحيات معينة ليستوثق الدائن لدينه، فال يتمّكن املدين 
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أن ينكر أو يغرّي يف أجله أو مقداره أو رشوطه، والكاتبون مأمورون أمرًا إهلّيًا بأن ال 
قادرين  وجعلهم  الكتابة  بتعليمهم  عليهم  اهلل  نعمة  وليتذكروا  التوثيق،  عن  يمتنعوا 
عند  شيئًا  منه  يبخس  وال  ويميض  يوّقع  أن  فعليه  احلق  عليه  َمن  وأما  التوثيق،  عىل 
ويشجع  املحتاجني،  إقراض  عىل  املال  أصحاب  يشجع  سوف  ما  ذلك  ويف  الوفاء، 
املدينني عىل السعة يف الوفاء وعدم اإلخالل بام اتفق عليه، وال بّد أن ُتظلل التقوى 
هي  فالتقوى  والشهود،  والكاتب  واملدين،  الدائن  من  املعاملة،  هذه  أطراف  مجيع 

الضامنة التي ستجعل كل واحد من هؤالء يقوم بام ُعهد له به. 

 ﴿ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ﴾
وااللتزام  الكافية  الضامنات  إلعطاء  َمؤهٍل  غري  املقرِتض  يكون  وقد   ]282 ]البقرة: 

بالوفاء، كأن يكون ضعيفًا أو سفيهًا أو ال يستطيع أن ُيوقع أو يمّل، فعىل أولياء هؤالء 
القيام بعملية التوثيق، وال بّد من اإلشهاد، فالشهادة ُتزيل اللبس والغموض، وحتسم 

االختالف وتقيم احلجة عىل املدين لصالح الدائن. 

گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿ 
ألن  وذلك   ]282 ]البقرة:  ں﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
ين والتجارة واملعامالت املالية مل تكن مما يامرسه النساء إال نادرًا، وبناء  معامالت الدَّ
أو  ْين  الدَّ بمعاملة  يتعّلق  ما  سائر  ملعرفة  كافية  الواحدة  الشاهدة  تكون  ال  فقد  عليه 
التجارة، فكان ال بّد من اثنتني إضافة إىل الرجل، وليس يف ذلك تقليٌل من شأن املرأة 
أن  عىل  قادرًا  القايض  جعل  عىل  مبنيٌة  فالشهادات  قدراهتا،  أو  ذاكرهتا  شأن  من  وال 
يرى املعاملة املشهود عليها، كام لو كانت قد جرت أمامه، ليتمّكن من احلكم بالعدل 
عىل سبيل اليقني أو عىل سبيل غلبة الظن، ولذلك فإن بعض الشهادات ال ُيقبل فيها 
فيها  ُيقبل  الشهادات ال  للنساء، وبعض  الداخلية  بالقضايا  يتعّلق  ما  الرجال، خاصًة 
إال رجٌل وامرأتان كهذا النوع من الشهادة، وبعض الشهادات ال ُيقبل فيها الرجالن 
بل ال بّد من أربعة، وهكذا تتعدد أنواع الشهادات دون أن يكون هلا أية عالقة بكرامة 
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ُتقنع القايض بأّن ذلك ما  التي  أو تقدير، بل العالقة كلُّ العالقة ُمنصبَّة عىل الشهادة 
حدث فعاًل وواقعًا، فال حاجة إىل هذا الذي ُيكثر املعارصون من اخلوض فيه من أّن 
اشرتاط شهادة اثنتني بدالً من رجٍل واحد فيه تقليل من شأن املرأة أو طاقاهتا الذهنية 
والعقلية، فاملرأة -إذا مل تشتغل يف قضايا الرشطة واجلرائم- إذا رأت جريمة ترتكب 
تفاصيل  ل  حتمُّ تستطيع  فال  املتقاتلني  وعن  اجلريمة  موقع  عن  بوجهها  تشيح  فقد 
ما  لريى  نظره  يركز  قد  الرجل  أن  حني  يف  دقيق،  بشكٍل  ورؤيتها  اجلريمة  ارتكاب 
حيدث عىل سبيل التفصيل- وليس كل الرجال كذلك-، ولكن كام قلنا إن لكل قاعدة 
شذوذًا، ولكن القوانني والنظم واحلقوق مبنية عىل االحتياط والتعميم ال االستثناء، 

واهلل أعلم. 

﴿ںڻڻڻڻۀۀ﴾ ]البقرة: 282[ وهذا أصل يف وجوب استجابة الشهود 
لدعوى املحاكم، وعىل املحاكم أن تقّدر ما إذا كان احلضور ألداء الشهادة سُيؤدي إىل 
َسَفرًا،  -مثاًل-  الشهادة  تقتيض  فقد  أجره،  أو  عمله  يف  الشاهد  عىل  يقع  مادي  رضر 
فعىل املحاكم أن هتيّئ األسباب أيضًا للشاهد، ومتّكنه من اإلدالء بشهادته دون وقوع 

رضر عليه يف نفسه وماله. 

ين صغريًا أو  أي الدَّ ﴿ہہہہھھھھےے﴾ ]البقرة: 282[ 
تتحىّل  فقد  واخلالف،  الوفاق  عند  النفوس  دواعي  ُتقّدرون  ال  فأنتم  أجله،  إىل  كبريًا 
النفوس بالسامحة فتتعامل مع َدْين كبري كأنه صغري جّدًا، وقد ُتبتىل بالشح وهو جزء 
 .]9 ]احلرش:  ﴿یجئحئمئىئيئجبحب﴾  اإلنسانية  الطبيعة  من 

فيتحول الصغري إىل كبري وتتجسد االختالفات وُتؤدي إىل مصائب ومشاكل كثرية. 

﴿ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾ ]البقرة: 282[ ذلك هو األعدل 
الذي يوصيكم اهلل به، والذي جيعل لشهاداتكم قيمة قادرة عىل معاجلة اختالفاتكم ودفع 
الريب والشكوك والسيطرة عىل مصادر االختالف، وهذا يف كل ما هو مؤّجل إىل أجٍل 
 ﴾ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ مسّمى ﴿ ۈ
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ويدفع  البضاعة  البائع  فيدفع  بالتعاطي  تدار  التي  احلارضة  التجارة  أما   ]282 ]البقرة: 

من  أليٍّ  تأجيل  فيها  ليس  املبارش  الرتايض  عىل  قائمة  معاطاة  فهذه  الثمن،  املشرتي 
األمرين؛ إذ إّن تأجيل البضاعة عن دفع الثمن قد يُلحقها بالَسَلم، وتأجيل دفع الثمن 
جيعلها من قبيل القرض، ويف كلتا احلالتني ال بّد من الكتابة واإلشهاد أما احلالة املستثناة 
﴿ىىائ﴾  والرتايض.  املعاطاة  عىل  القائمة  التجارة  هي  الوحيدة 
البيع،  عىل  إشهاٌد  يتم  أن  املفيد  فمن  اإلشهاد  أمكن  إذا  البيع  ففي  أيضًا   ]282 ]البقرة: 

وآداب  رشوط  يف  تقّيٍد  دون  للبيع  املتبايعني  أحد  نقض  فيه  خُياف  فيام  ذلك  ولعل 
احلق  صاحب  يرضمها  وال   ]282 ]البقرة:  ﴿ەئەئوئوئۇئۇئ﴾  املعروف.  اخليار 
عنه  هُنيتم  ما   ]282 ]البقرة:  ﴿ۆئۆئ﴾  والشهادة  الكتابة  يف  يليق  ال  بام  بتكليفهام 
احلكيم  الشارع  ووصايا  الرشع  آداب  عن  خروٌج   ]282 ]البقرة:  ﴿ۈئۈئېئېئ﴾ 
آخر  أمٌر   ]282 ]البقرة:  ﴿ېئىئىئ﴾  الرشيعة  هذه  يف  عنه  املنهي  الفسق  يف  ودخوٌل 
بالتقوى ﴿ىئییییجئحئمئ﴾ ]البقرة: 282[ فعلمه حميٌط بكل 

يشء ال ينفد وال ينضب. 

يعطينا  وهنا   ]283 ]البقرة:   ﴾ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱ
هن: أي يشء  هن، والرَّ تفصياًل آخر رحة ورأفًة منه -جل شأنه-، فيبنّي لنا أحكام الرَّ
يقبله الدائن بوصفه وثيقًة يترصف هبا لو عجز املدين عن الوفاء، ليسرتد منها َدْينَه ويرد 
هن، كأن يرهن إنساٌن ساعته أو خامته أو ماالً آخر لديه، فيقول  الباقي عىل صاحب الرَّ
ليس معي من النقد ما ُيغطي هذا الدين فخذ هذا مني رهنًا، وللرهن أحكام تفصيلية 

كثرية أمهها ما جاء يف هذه اآلية من بيان مرشوعيته وِحّل التعامل به وكيفية ذلك. 

ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿ 
املرهتُن  فَقبَِل   ]283 ]البقرة:   ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

يَن لصاحبه وليسرتد رهنه، وال ينبغي للمرهتن  يِن الدَّ هَن فليؤدِّ الذي اؤمتن عىل الدَّ الرَّ
هن وحياول االستئثار به مستغاّل ً حاجة أخيه، فينبغي أن يكون العدل  أن يطمع يف الرَّ
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املهيمنة عىل كلٍّ منها يف  التقوى هي  الراهن واملرهتن، ولتكن  والنصفة رائد الطرفني 
عىل  املبارش  أثره  ويبنّي  الشهادة،  كتامن  عن  آخر  هنٌي  يأيت  ثم  التعامل،  من  النوع  هذا 
القلب، وكأن اهلل سبحانه وتعال ينّبه الشهود عىل رضورة مطابقة القلب للسان، أو ما 
يف القلب عىل ما يف اللسان، فالتعامل بالشهادات إنام هو تعامل مع اهلل تبارك وتعاىل، 
فال ينبغي للشهود أن يكتموا، وَمن كتم فإّن لذلك الكتامن أثره يف تأثيم القلب ونيل 

ين به، واهلل أعلم.  القسوة منه، وخُيشى من إحاطة الدَّ

ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿ 
ڈڈژژڑڑککککگگگگڳ﴾ ]البقرة: 284[ وإذ تنتهي 

لتقديم  تتهيأ  الشامل  الدقيق  التفصيل  بذلك  الرشائع  تلك  كل  عرض  من  السورة 
فالكون كله واإلنسان واحلياة هي هلل -جل شأنه-، وسواٌء أخفيتم ما  خامتٍة شاملة، 
يف صدوركم أو أعلنتموه فإن اهلل يعلمه وإّنه حماسبكم عليه، فهذه اآلية خامتٌة مالئمة 
لكل تلك الترشيعات التفصيلية الدقيقة املتنوعة، صحيٌح أن معظم املعامالت جتري 
عىل الظواهر ووفقًا للعقود، ولكن ينبغي أن تكون السائر أيضًا نقية وسليمة وخملصة 

فيام تأخذ أو تدع؛ ألن احلساب شامل للجميع.

ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ 
﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

]البقرة: 285[ ثم ينتقل السياق لُيعِلم املؤمنني أن كل هذا الذي تقّدم آمن به رسول اهلل 

باهلل  آمن  قد  منهم  كلٌّ  مجيعًا،  املؤمنون  وكذلك  إليه  ُأنزل  ما  بكل  آمن  قد  فهو   �
 ،� اهلل  رسول  عىل  املنّزلة  الرشائع  وبسائر  اآلخر  وباليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته 
لنبوة أو  إنكاٍر  بينهم أو  وأنه ملسو هيلع هللا ىلص آمن وآمن معه املؤمنون برسل اهلل كافة دون تفريٍق 
﴿ھ﴾ منهم  أيٍّ  عىل  ُأنزلت  رِشعة  أية  أمهية  من  تقليٍل  ودون  منهم،  أّي  رسالة 
ڭ﴾  ﴿ےےۓۓڭڭڭ واملؤمنون  الرسول  أي   ]285 ]البقرة: 

]البقرة: 285[ يطلبون من اهلل املغفرة بعدما التزموا بكل ما ُأمروا به. 
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ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿ 
ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى

حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی  ىئ

ختمت﴾ ]البقرة: 286[

به وقد فعله تعاىل، وال يوجد  لنا  أاّل حيّملنا ما ال طاقة  هنا يعلمنا اهلل أن نسأله 
ين من حرج، وأعلن أنه -جل  يف رشيعتنا تلك ما ال نطيقه، ألنه ما ُجِعل علينا يف الدِّ
﴿ٺٺٺٿٿٿٿٹ وقال:  واألغالل،  اإلرص  عنّا  وضع   شأنه- 
تناولوه مسألًة  فيام  الفقه  تناول علامء أصول  فقد  ]النساء: 28[ ومع ذلك  ٹٹ﴾ 
القول يف  أسموها بمسألة تكليف ما ال ُيطاق، وأكثروا اجلدل فيها وحوهلا، وأطالوا 
أن هلل أن يكّلف ما ال ُيطاق، وأنه جائٌز عقاًل، وزعم بعضهم أنه واقع وأخذوا وأعطوا 
يف ذلك، واآلية نٌص يف أّن اهلل - تبارك وتعاىل - ال يكّلف نفسًا إال وسعها، وأنه ال 
يكّلف نفسًا إال ما آتاها، وأن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم يعّلمنا الدعاء 
عمران  آل  سورة  وبداية  السورة،  هذه  خامتة  بني  للربط  هُيّيئ  وبذلك  إليه،  واللجوء 

التي ورد فيها ذكر أولئك الذين يف قلوهبم زيغ. 

فنتمنى عىل اهلل -جل شأنه- أن ينرصنا عىل الكافرين -وهم منهم- إنه سميٌع جميب.


