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ورة بني يدّي السُّ
املصحف،  ترتيب  يف  السادسة  هي  »األنعام«-  -سورة  الكريمة  ورة  السُّ هذه 
ورة  واخلامسة واخلمسني يف ترتيب النزول تلت سورة احلجر يف النزول. وُتعد هذه السُّ
ور القليلة التي نزلت مجلًة واحدًة، عىل طوهلا. وقد ُسميت »سورة األنعام« هبذا  من السُّ
ورة  االسم، ألهّنا اشتملت عىل أحكام األنعام، وبيان احلالل واحلرام فيها. وهي السُّ
ك والكفر باهلل ودعاوى  التي بّينت -بشكل ال جتده يف غريها- العالقة الوثيقة بني الرشِّ
الطعام من جهة أخرى، وتأثرياهتا يف  اجلاهلّية من جهة، واملآكل واملشارب وأحكام 
ور أسامء فيها معان وإحياءات كثرية. فاألنعام جاء ذكرها وبيان منافع  ذلك. وأسامء السُّ
كل منها يف سور عديدة، مل تغادر وصفًا أو فائدة أو منفعة إال وذكرت يف موقٍع ما من 
التسمية  لتصبح  األمور  تلك  كل  باستدعاء  مطالٌب  املتدّبر  والقارئ  املجيد.  القرآن 
-وحدها- مصدرًا مهاّمً من مصادر التدبُّر ومعرفة نِعم اهلل تعاىل يف مدلول االسم. ولقد 

 ذكرت بعض املصادر أّن هناك من ساّمها بـ»سورة احلُّجة« مالحظة لقوله تعاىل:  ﴿ڀ
]األنعام: 83[  ڤ﴾  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

وليس ثّمة نصٌّ يدل عىل أّن هذه التسمية توقيفيَّة؛ ولذلك مل َتِشع، فهذه التسمية األنعام 
ورة. فـأسامء سور القرآن هادفة كلها -كام ذكرنا-، وقد رضب  تسمية وحيدة هلذه السُّ
اهلل تعاىل املثل بالبعوضة وما فوقها، ومل يستِح من ذلك -كام كان املرشكون يّدعون- 
التسخري،  بنظام  -تعاىل-  هلل  طائعة  خاضعة  مسّخرات  واحلرشات  األنعام  هذه  ألّن 
فهي -من هذه الناحية- أقرب منهم إىل االنسجام مع مراد اهلل سبحانه وتدبريه، فهم 
مرتبة  أضّل سبياًل، ودون  العظيم  اخلالق  نظام  متّردهم عىل  والكفار- يف  -املرشكون 
هذه  يف  إنَّ  ثم  هبا!!  االستمتاع  نعمة  بكفرهم  حيرمهم  ومل  هلم،  سّخرها  التي  األنعام 
األسامء مفاتيح يف اجلمع بني القراءتني، وتنبيه لإلنسان إىل نعمة التكريم والتفضيل عىل 

﴿کککگگگگڳڳڳڳ كاّفة:  املخلوقات   أمم 
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﴿ڄڄڄڃڃڃڃ ]اإلرساء: 70[    ڱڱڱڱںںڻ﴾ 
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صحيح أّن هذه األنعام خلقت لكم، ولكنكم ال متلكون حق الترّصف املطلق فيها. 

قّرروه  ما  ورة -بناًء عىل  السُّ املديّن يف هذه  كثرية حول  أقواالً  املفّسون  لقد ذكر 
البنائّية  بالوحدة  وإيامننا  املدنّية-.  وأساليب  املكّية  ور  السُّ ألساليب  مواصفات  من 
إذ  ومناقشته؛  فيه  واختالفهم  قالوه،  ما  نقل  واإلطالة يف  اإلسهاب  ُيغنينا عن  ورة  للسُّ
ورة جتعل منها، بعد الرتتيب األخري، والعرضتني بني رسول اهلل  إّن الوحدة البنائّية للسُّ
� وجربيل- غري ذات موضوع، وكذلك ما يتعلق بأسباب النزول؛ إذ إّننا نؤمن بأّن 
القرآن قد أخذ صفة اإلطالق التام بعد العرضتني وإعادة الرتتيب، وقطع ما بينه وبني 
البيئة  َرْفِع  بمناسبة  تنزل  كانت  اآليات  بعض  أّن  صحيح  النزول.  بأسباب  عرف  ما 
وحتريم  والتبنّي  اإلفك  قضايا  حدث يف  ما  مثل  قضّية.  أو   � اهلل  إىل رسول  لسؤاٍل 
اخلمر... وغريها. فيظن بعض النّاس أّن اآليات النازلة لإلجابة عن ذلك السؤال، أو 
معاجلة اإلشكال، قد ارتبطت بتلك الواقعة. وكثريًا ما كان ُيروى أّن آية كذا نزلت يف 
كذا؛ أي نزلت يف إثبات األمر الفالين، أو بيان حكمه، أو تصديق يشء فيه أو تكذيبه 
أحاديث مسندة  ليست  ولكنّها   ، املفسِّ منها  يستفيد  أن  يمكن  الروايات  ونفيه، وهذه 
وصحيحة بحيث ُتَقيَّد تلك اآليات بتلك القضايا، ومع ذلك فإّن العلامء -وإن تساهلوا 
يف بعض الروايات املتعلقة باألسباب واملناسبات، وكون هذه اآلية مدنّية وتلك مكّية- 
إال  التفسري،  ومنه جمال  املجال  هذا  يف  متداوالً  كله  ذلك  أن جيعلوا  ينبغي هلم  كان  ما 
إّن  واالحتامل.  املعارضة  من  وساملة  املتن،  ورصحية  ند،  السَّ صحيحة  برواية  ثبت  إذا 
األحكام،  بقضايا  األساس  يف  اهتاممهم  عن  نجم  األمور  هبذه  املتقدمني  بعض  اهتامم 
يف  مفيد  النزول  بأسباب  سموه  وما  املدينة،  أو  بمكة  النزول  مكان  حتديد  أّن  وظنِّهم 

م. ر والتقدُّ معرفة الناسخ من املنسوخ؛ العتامد قضّية النسخ عىل التأخُّ

املناسبة، فهو  املائدة واألعراف موقٌع يف غاية  وموقع سورة األنعام بني سوريت 
من  يقرب  وما  هلا،  وخامتة  املائدة  لسورة  تتمًة  يكون  أن  يصلح  فيها  ما  أنَّ  عىل  يدلُّ 
افتتاح لـسورة األعراف، ومقدمة مناسبة له. ُختِمت سورة املائدة بمعجزة حسيِّة من 
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معجزات سيدنا عيسى  وهي دعوته اهللَ -جّل شأنه- بناًء عىل طلب حوارّييه 
من  كثري  بيان  عىل  املائدة  سورة  اشتملت  وقد  لعيسى.  آيًة  اهللُ  فأنزهلا  املائدة،  إنزال 
األنعام«  ثّم جاءت »سورة  منها.  األطعمة، وحتديد وتفصيل احلالل واحلرام  أحكام 
وما  املائدة  يف  وردت  التي  الترشيعات  لتستكمل  األطعمة-  رأس  نفسها  -واألنعام 
سبقها من سور يف هذا املجال. كام أنَّ املائدة قد بيَّنت أّن البرش ال يملكون سلطة حتريم 
أو حتليل يف أّي شأن من الشؤون املذكورة. بل َمْن يملك السلطة املطلقة يف التحليل 
ة هو اهلل  وقد بّينت  والتحريم يف كل ما خلق اهلل، ويف هبيمة األنعام خاصَّ
سخف وسقم عقلّيات املرشكني، وتفاهة أحكامهم. أّما سورة األعراف، فقد تناولت 
العديد من مقاصد القرآن املجيد كام تناولت القاعدة األساس يف التنبيه إىل أهم أحكام 

ور الثالث قائٌم يف أحسن وأكمل وجه.  املالبس والزينة. فالتناسب بني السُّ

التي  وتلك  مكة،  يف  نزلت  التي  القرآن  سور  بني  مؤاخاة  من  يقرب  ما  وهناك 
ور املدنّية. وكأّن املكيَّة حني  نزلت يف املدينة. فلكل سورة مّكيَّة أخت أو أكثر يف السُّ
هناك  وكأّن  جتدها  املدنّية  أختها  عىل  تعثر  وحني  صلة".  "للبحث  لك:  تقول  ختتم 
بني  جتد  ما  ورسعان  للمكية،  وتكملة  تتمة  واملدنية  مكيَّة،  هلا  أخٍت  من  عليها  إحالة 
املجتمعني  الكريم يف  القرآن  متابعة حركة  إىل  بالقوة  يشّد  وتكاماًل  اتصاالً  ورتني  السُّ
واالتساع يف طرائق وأصناف  والثراء  القوة  غاية  معاين يف  ويقّدم لك  واملديّن،  املكّي 
الناس املختلفة يف التفاعل مع القضايا التي حيملها اخلطاب القرآيّن، وتعطي مؤرشات 
التفاعل مع اخلطاب إجيابًا  البيئات وآثارها يف  الفوارق بني  إدراك  يف غاية األمهية يف 
وسلبًا. ويف ترتيب رسول اهلل � وجربيل  للمصحف يف العرضتني إشارات 
ور. ويف سورة  ال يصعب اكتشافهام هلذه الظاهرة، وكذلك يف ترتيب اآليات داخل السُّ
األنعام نجد تفصياًل رائعًا ملا أحكمته »سورة العلق« يف إطار »اجلمع بني القراءتني«، 
ويف إطار بيان العالئق بني اهلل -تعاىل- وهو اخلالق املسّخر املستخِلف، واإلنسان وهو 

املخلوق املختار املستخَلف، والكون املسّخر وهو ميدان االبتالء. 

ك وتفاصيله، وما يؤدي إليه  وسورة األنعام اختصت بمناقشة املرشكني يف الرشِّ
من سقوط اإلنسان يف دركات أخرى، وربطت نظام احلياة اإلنسانّية بالتوحيد، وبّينت 
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تتناغم  األنعام  وسورة  ونظمها.  اإلنسانية  احلياة  عىل  هبا  ك  الرشِّ يعود  التي  األخطار 
الظاهرة اإلرسائيليَّة يف  البقرة  تناولت سورة  فلقد  املوضوع.  مع سور أخرى يف هذا 
شّقها اليهودّي يف عرض تفصييّل شامل، ال يملك اإلنسان معه إال أن يسّلم برضورة 
شّقها  يف  تناولت  فقد  عمران  آل  سورُة  أّما  بغريهم.  واإلتيان  القوم  هؤالء  استبدال 
األول الظاهرة اإلرسائيلّية يف إطارها النرصايّن املسيحّي؛ لتصل إىل قناعة مماثلة. ويف 
ة املسلمة لُيبنّي هلا بعض الرشائع واألحكام  ورتني كان السياق يعّرج عىل األمَّ كلتا السُّ
تان السابقتان- لئال حيدث هلا  واألدوار التي عليها االضطالع هبا -ممّا فرطت به األُمَّ

مثل ما حدث لألمم التي شاء اهلل -تعاىل- أن جيعلها بدياًل عنها.

واإلبداع  اخللق  بدالئل  مقرونة  والربوبيَّة  األلوهيَّة  حقائق  تبنّي  ورة  والسُّ
والتسخري والعناية وسائر الدالئل واحلجج األخرى، ومنها احلّجة البالغة التي آتاها 
ورة تعّرف اإلنسان بربه وإهله  اهلل -تعاىل- إبراهيم عىل قومه ورفع درجاته هبا. والسُّ
بشكل ظاهر بارز يف كل ما خلق؛ لئال يتم بيان حقائق األلوهّية والربوبّية بالتجريد، 
ا تتلّقى درسًا من دروس علم  والذي يصعب عىل عاّمة الناس فهمه، فتجد نفسها وكأهنَّ
الكالم، ال يضيف إىل وعيها باهلل -تعاىل- شيئًا، وال يؤّدي هبا إىل الشعور باملسؤولّية 

ورضورة االلتزام بام أنزل -جّل شأنه- شيئًا.

األلوهّية  حول  املرشكني  مع  آياهتا  أكثر  يف  احلوار  يدور  األنعام  سورة   ويف 
الذين  الكتاب«،  أهل  بـ»مرشكي  وأخرى-  فرتة  -بني  يسري  تذكري  مع  والعبودّية، 
اختاروا ألنفسهم موقف احللفاء مع املرشكني ومواالهتم ومنارصهتم ضّد رسول اهلل 
القاطنة يف  الفئات  � واملؤمنني. وذلك استكامالً حللقات احلوار واجلدال مع مجيع 
العداء  موقف  ألنفسهم  اختاروا  الذين  كتاب،  وأهل  مرشكني  من  العربّية؛  اجلزيرة 
لرسوِل اهلل � ومعارضة دعوته، وصّد الناس عن سبيل اهلل الذي دعاهم لسلوكه. 
ورة التي جُتيب بشكل مبارش عن تلك األسئلة التي ُعرفت بـاألسئلة النهائّية،  إهّنا السُّ
وهي  األنعام«،  »سورة  ومنها  املكّية.  ور  السُّ يف  بّينة  جلّية  عنها  اإلجابة  نجد  والتي 

األسئلة املتعلقة بالعقيدة.
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بعض  وإدراك  شأنه-  -جّل  اخلالق  معرفة  إىل  اإلنسان  يقود  بالطبيعة  العلم  إنَّ 
جوانب عظمته سبحانه، ولكنّه ذاك اإلنسان الذي ال يزدري الطبيعة وال يستهني هبا، بل 
يتأمل يف نظامها، وقوانينها وسننها، ومظهرها وخمربها. وكّلام ازداد علاًم هبا ازداد معرفة 
باهلل وخشية له: ﴿ ۋۋۅۅۉۉ﴾ ]فاطر: 28[، وازداد قنوتًا وإخباتًا هلل، 
ومعرفة بحقيقة األمانة التي اؤمتن عليها. ورسد مكّونات الكون والطبيعة وعامل اخللق 
-بعيدًا عن ربطها باخلالق العظيم ومقاصده من اخللق- ال يؤّدي إىل إدراك حقائقها، وال 
إىل »اجلمع بني القراءتني« وال إىل االلتزام بـ»قيم العمران ومقاصد القرآن«. فالكون ال 
رة،  ر، والطبيعة املخلوقة املسخَّ سلطان له عىل اإلنسان، ولكن احلديث عن الكون املسخَّ
وقوانينها يصبح عونًا لإلنسان عىل اكتشاف ذاته، واالهتداء إىل إهله ورّبه -جّل شأنه- 

وإدراك حقيقة مهمته االستخالفيَّة يف هذه األرض. 

إنَّ تفاعاًل ما ُيوجد بني الغيب واإلنسان والطبيعة، دّبره وأرسى قوانينه اخلالق 
ربطًا  الثالثة  تلك األطراف  ورة بني  السُّ تبارك وتعاىل. ولقد ربطت  العظيم  األزيّل))) 
حمكاًم؛ لتستدعي عىل الدوام االرتباط بني النفس واإليامن والعلم والقيم. وتشدُّ ذلك 
التي  ورة  السُّ إهّنا  والنور.  الظلامت  الساموات واألرض، وجعل  إىل من خلق  -كّله- 
عرضت حقيقة األلوهيَّة والربوبيَّة يف آفاق الكون واحلياة، وآفاق األنفس والضامئر، 
الكونّية  »النشأة  لذكر  إغفال  دون  الشهادة،  عامل  وأطراف  الغيب  عامل  جنبات  ويف 
الواحدة يف كل  آثار األلوهيَّة  ا سورة جتعل اإلنسان يشاهد  إهنَّ واإلنسانيَّة واحليوّية«. 
ا جتعل  إهنَّ الفطرة والكون واألحداث والبأساء والرضاء والنعمة والرخاء.  يشء؛ يف 
فتستوىل  الثانية،  من  بجزء  ولو  -سبحانه-  عنه  الغفلة  يستطيع  ال  هلل  عبدًا  اإلنسان 
والتقاليد  واحلركة،  والسعي  والضمري،  النفس  عبودّية  الواهلة،  ة  العبوديَّ مشاعر  عليه 

س له. واألعراف والشعائر. وكل يشء ُيَسبِّح بحمد اهلل وُيَقدِّ

)))  قد يطلق بعضهم عىل الذات العلّية -ذات اهلل- جل شأنه أهنّا ذاٌت مطلقة، وهذا غري صحيح؛ ألنه سبحانه 
املراد  ألّن  وذلك  والكون.  واإلنسان،  القرآن،  ثالث:  فهي  »املطلقات«  أما  غريه.  أزيّل  ال  الذي  األزيّل 
باملطلق: احلقيقة الدائمة املستمرة التي ال تبيد إال يف أجل حيّدده اخلالق -جل شأنه- أما األزيّل فهو: الدائم 

الباقي املتعايل عن الوقت والزمان والفناء واالنتهاء.
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ومرتتبة  اهلل،  إال  إله  ال  بأّن  لإليامن  حتمّية  نتيجة   ]57 ]األنعام:  ﴿ےےۓۓڭ﴾ 
عليه، فهي تستلزم نزع السلطان الذي يزاوله الكهنة واحلكام. فال يكون لبرش سلطان 
عىل برش، فالسلطان -كله- هلل رب العاملني، فهو السلطان عىل الضامئر، وهو السلطان 
واألبدان،  واألنفس  القضاء،  ويف  املال،  يف  السلطان  وهو  والشعائر،  املناسك  عىل 

وتفاصيل احلياة.

القرآن  قضّية  عرض  من  األوىل-  آياهتا  -يف  تفرغ  أن  بعد  األنعام،  وسورة 
اآلفاق  يف  عليه  وتستدل  »التوحيد«،  وهو  األعظم  القرآن  ومقصد  األساسيَّة، 
واألنفس، وتتناول تفّرد اهلل -تعاىل- باحلاكمّية املطلقة، وجتادل عن ذلك -كّله- إىل 
اإلبراهيمّي  النموذج  ورة -بعد ذلك-  السُّ لنا  تقّدم  ورة.  السُّ منتصف  تقرتب من  أن 
من  حتّمل  مهام  بلوغها  عىل  واملصّمم  احلقيقة،  عن  البحث  يف  اجلاد  النموذج  بوصفه 
ومن  اخلالق،  عن  للبحث  اخللق  من  ينطلق  نموذج  وهو  املتاعب،  من  وتكّبد  املشاق 
العرب وكفار أهل  الذي يزعم مرشكو  الـُموِجد للوجود؛ ألّنه  للبحث عن  الوجود 
م عىل حنيفيَّته ومّلته، فأراد تكذيبهم وبيان جهلهم به، وبعدهم عن ملته. الكتاب أهنَّ

والضالل،  والكفر  الرشك  مداخل  من  كثري  إىل  ورة  السُّ يف  السياق  يتعّرض  كام 
الذي تصحبه طلبات  فهناك مدخل احلسد والبغي والغرور واالستعالء واالستهزاء 
أو  واحدة،  مُجلة  الكتاب  إنزال  أو  املالئكة،  بإنزال   � النبّي  مطالبة  منها  تنتهي؛  ال 
أن  لرسول  ما كان  أّنه  يعلمون  ية، وهم  احلسِّ اآليات  بمختلف   � الرسول  يأيت  أن 
الرسول  وصدق  الرسالة  صحة  عىل  لتشهد  املالئكة  تنزل  أو  اهلل،  بإذن  إال  بآية  يأيت 
م -لفرط جهلهم، واعتقادهم بعقائد أسالفهم وأساطري  � وترافقه يف دعوته؛ ألهنَّ
م حني ينزلون  آبائهم- مل يكونوا يدركون أّن هلل سنّة ثابتة يف نزول املالئكة، وهي أهنَّ
عىل قوم كّذبوا رسوهلم فإهّنم ينزلون لتدمريهم، وحتقيق سنّة اهلل فيهم باإلهالك، فلو 
استجاب اهلل لطلبهم، وأنزل ملكًا لُقيِضَ األمُر وأَلُهلكوا. ولكّن اهلل -تبارك وتعاىل- 
أراد بقاءهم، واإلفساح هلم يف األجل، وعدم إنفاذ سنّة االستئصال فيهم، لعّل خيرج 

من أصالهبم َمْن يوحد اهلل ويؤمن به.
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لالنحراف  عديدة  مداخل  إىل   - وتعاىل  -تبارك  اهلل  ينّبه  كّله  ذلك  عرض  بعد 
الفريقني  التوحيد؛ منها مدخل تعاون شياطني اإلنس مع شياطني اجلن، وتبادل  عن 
مل  هؤالء  أّن  عىل  تدل  والتي  الالهية،  السخيفة  واملقرتحات  الشبهات  إحياءات 
يستطيعوا أن يرتقوا إىل مستوى اجلّد والرغبة الصادقة يف اخلروج من ظلامت الرّشك 
إىل نور اإليامن والتوحيد واهلداية والتزكية، وما كان هلم وما يستطيعون. ومنها مدخل 
التنّصل من املسؤولّية، وإلقائها عىل اهلل -تعاىل- واّدعاء اجلرب أو إلقاء املسؤولّية عىل 

ادة والكرباء. السَّ

والرّشك،  الكفر  مداخل  من  خطري  مدخل  عىل  الكريم  القرآن  يعرج  ذلك  بعد 
والتحريم  التحليل  إال وهو مدخل  عليها،  اهلل واخلروج  أحكام  التّمرد عىل  إىل  يقود 
أخرى  أصناف  ووصف  باحِلّل،  يشاؤون  ملا  املرشكني  أولئك  ووصف  األطعمة،  يف 
باحلرمة دون أّي دليل أو برهان أو أثارة من علم إال شهواهتم وحتكامهتم. وهنا حيّدد 
به  خاصة  الترشيع  صالحيَّة  أّن  والوضوح  الرصاحة  وبمنتهى  بدقة  -تعاىل-  اهلل 
سبحانه وحده. فال أحد يف الوجود غريه حيق له أن حيّدد ما هو حالل وما هو حرام من 
األطعمة أو سواها. وبعد أن يفرغ السياق القرآيّن من ذلك -كله- ويقّدم الرشيعة بام 
ُعرف عن رشيعة القرآن من ختفيف ورحة، ورفع للحرج، ووضع لإلرص واألغالل، 

ين. وِحّل الطيبات وحتريم اخلبائث، يتجه إىل حتديد مصدر الدِّ

باملصدر؛  اإليامن  قضّية  وهي  األخرى  األساسّية  القضّية  نحو  السياق  ويلتفت 
القرآن  وهو  أال  ومعامالت،  وسلوكًا  ونظامًا  ورشيعة  عقيدة  كّله.  الدين  مصدر 
اإلشارة  مع  وكتابه،  اهلل  كالم  بأنَّه  التسليم  ورضورة  وقيمته،  قدره  ومعرفة  املجيد، 
قوا دينهم وكانوا شيعًا، وأّن رسول اهلل � بريء  إىل أنَّ القوم قد ضّلوا السبيل وفرَّ
ورة ويف ختامها بأنَّ اهلل قد هداه إىل الرصاط  منهم، يعلن O  يف ثنايا السُّ
عقيدة  وُيعلن  املرشكني.  من  كان  وما  مسلاًم  حنيفًا  إبراهيم  مّلة  قياًم،  دينًا  املستقيم، 
التوحيد اخلالص النقي، ورضورة توجيه كّل يشء؛ من صالة أو ُنسك أو حميا أو ممات 
هلل رب العاملني، ال رشيك له، وأّنه بذلك أمر، وأّنه أول املسلمني، ويعلن � أّنه ال 
يمكن أن يبتغي غري اهلل رّبًا، فهو الذي أرسى دعائم العدل، فال تكسب كل نفس إال 
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عليها، وال تزر وازرة وزر أخرى، وأّن مرجع اجلميع إىل رهّبم، وأّنه من سينبُِئهم بام 
األرض،  خالئف  جعلهم  الذي  وهو  اهلل  غري  رّبًا  يبغيهم  وكيف  خيتلفون،  فيه  كانوا 

ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ ليبلَو اجلميع فيام آتاهم.

وشبهاهتم  املرشكني  هو مناقشة  األنعام  سورة  عمود  أّن  اتضح  فقد  تقدم  وممّا 
هتافتها،  وبيان  وإسقاطها،  بتفنيدها  ورة  السُّ آيات  قامت  وقد  مُجْلتها،  يف  ودعاواهم 
التوحيد،  انحرافهم عن جادة  بناًء عىل  وتفصياًل-  كلها -مجلة  فساد حياهتم  وإظهار 
ورة بدائل عن كل ما اجرتحه املرشكون وما اخرتعوه وما ابتدعوه من  وقد قّدمت السُّ
التوحيد  هو  وحمورها  ورة  السُّ فعمود  املختلفة.  احلياة  تفاصيل  يف  وأحكام  أوصاف 
اخلالص، بكل أنواعه، ومنها الترشيع واالستدالل عليه بالكون، بتفاصيله وجزئياته 
كّلها، والسنن والقوانني التي حتكمه، ومناقشة ما عليه املرشكون من هتافت وانحراف، 
وإدانتهم -بأفواههم- بذلك كله، مع رسعة عقابه للمرشكني، فإّنه غفور رحيم، وهنا 

ورة. تنتهي السُّ

ورة التفسري التفصييل للسُّ

النَّجم األول: يف البدء باحلمد وقصة اخللق
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
ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ
ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ
 ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ
ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾ 

]األنعام: )-6[.

ثم  هبا،  كتابه  اهلل  افتتح  التي  الكلمة  وهي  هلل«،  بـ»احلمد  ورة  السُّ تعاىل  اهلل  بدأ 
وأّمة  اهلل  بيان دعوة رسول  منها عىل  اشتملت كل  أربع سور مكّيات أخر،  افتتح هبا 
املرسلني معه، وحماّجة املرشكني فيها. فكانت األنعام يف هناية الربع األول من القرآن، 
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ثم تأيت »احلمد هلل« يف الكهف، وهي مشرتكة بني آخر الربع الثاين وأول الربع الثالث، 
اقرتنت  الثالث. وقد  الربع  آخر  فاطر، ومها  بداية  والرابعة يف  الثالثة يف سبأ،  تأيت  ثم 
والنور،  الظلامت  وجعل  واألرض،  السموات  بخلق  ورة  السُّ هذه  يف  احلمد  كلمة 
واإلشارة إىل النور احليّس، كام اقرتنت يف الثانية -وهي سورة الكهف- بإنزال القرآن 
الثالثة  يف  واقرتنت   .](74 ]النساء:  ﴿ېىى﴾  املعنوي:  النور  وهو  عبده،  عىل 
الرابعة  بصفات احلكمة واخلربة والعلم بام ينزل من السامء وما يعرج فيها، واقرتنت 
العّلة  بمثابة  احلمد  بعد  يأيت  وما  رساًل.  املالئكة  وجعل  واألرض،  السموات  بخلق 
 وعدم جواز تعديته إىل سواه؛ ألّن احلمد  والسبب النحصار احلمد باهلل 
ُيعدُّ أعىل أنواع العبادة، فال يليق بإنسان أن يوجهه لغري اهلل -جّل شأنه- ويصبح قوله 
﴾ ]األنعام: )[ عّلة حلرص احلمد به  ڀ پ پ پ پ ٻ سبحانه: ﴿ٻ
تبارك وتعاىل، ولبيان غرابة ما انتهى إليه املرشكون، متجاوزين كل رضورات العقل 
ِعدالً  عباده  من  له  ليجعلوا  الرأي؛  ورشاد  القول  وسداد  التفكري  وحسن  واحلكمة 
وكفؤًا، فقال تعاىل: ﴿ڀڀڀٺٺٺ﴾ ]األنعام: )[. فبالرغم مما ذكر 
باخللق  وتفّرده  والنور،  الظلامت  وجعله  واألرض،  الساموات  خلقه  من  -سبحانه- 

واإلبداع والربوبيَّة واأللوهيَّه، فإهّنم يعدلون به سواه.

اخللق الذي ذكره اهلل -تبارك وتعاىل- هنا هو إجياد من القادر عن تقدير وحكمة 
مطلقًا. سواء ألوحظ يف املخلوق عند خلقه غريُه أم ال، ولذلك قرن الساموات واألرض 
 .]( ]األنعام:   ﴾ ڀ پ پ ﴿پ قال:  والنور  الظلامت  ذكر  حينام  ولكنّه  باخللق. 

 واجلعل: إجياد يشء مالحظ معه يشء آخر، مثل:  ﴿حئمئىئيئجبحبخب
تعاىل: ﴿ڳ وقوله   ]72 ]النحل:   مبىبيبجتحتختمتىتيت﴾ 
ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ
الصريورة،  معنى  فيه  فاجلعل   ]62-6( ]الفرقان:  ہھھھھےےۓ﴾ 
فيبدأ اليشء بإذن اخلالق الكريم -جّل شأنه- بشكٍل ما، ثم يصري شيئًا آخر. والظلامت 
ونور  الليل  كظلمة  حسّيني  ونورًا  ظلامت  هناك  أّن  فكام  ومعنوّيان،  حّسيان  والنور 
ونور  ظلامت  فهناك   ](2 ]اإلرساء:  ک﴾  ک ڑ  ڑ ژ ژ ﴿ڈ النهار: 
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مجعها  الظلامت  ولتعدد  العلم.  ونور  اجلهل  وظلمة  والكفر،  كاإليامن  معنوّيان؛ 
تعاىل:  لقوله  فواحد،  النور  وأّما  متنوعة،  متعددة  كثرية  فالظلامت  شأنه،  جّل 

﴿یییجئحئ﴾ ]يونس: 32[.

وقد أكثر القرآن من ذكر النُّور وحد اهلل -تعاىل- عليه، وامتنانه عىل الناس به. 
فليبادر املسلمون إىل إحاطة أنفسهم -بل والعامل كله- هباالت النور بأنواعها املعنوّية 
واحلسّية؛ ليكونوا شاكرين هلل -تعاىل- فعاًل عىل نعمتي تداول الظلامت والنور. وكان 
الكتشاف  أحد  يسبقها  أاّل  احلفاوة  هذه  بالنور  الكريم  كتاهبا  احتفى  أّمة  من  ُيتوقع 
لكل  وتوفريه  النور،  عىل  احلصول  اعتبار  عىل  فقهها  يشتمل  وأن  والنور،  الكهرباء 
إنسان، فريضة من فرائض األّمة، ومقصدًا من مقاصدها، فال يسود الظالم قريًة من 
قراها أو مدينة من مدهنا أو أي موقع من مواقعها. بل َيِشعُّ النور فيها بأنواعه، لتختفي 
واألحالم،  باألماين  والتعلق  والكهانة،  والسحر  والدجل  والشعوذة  اخلرافة  ظلامت 
املتَّقون،  املهتدون  هم  ذلك  إىل  يلتفت  َمْن  ولكن  أسباهبا،  غري  من  املسببات  وطلب 
الذين حلوا القرآن حاًل إنسانّيًا، ففهموه وفقهوا آياته. وأّما الذين ُحّلوه ثم مل حيملوه 
إال كمثل احلامر حيمل أسفارًا، فأنَّى ملثل هؤالء أن هيتدوا به أو يبلغوا حقيقة أنواره؟ 
إّن ُجل أقطار املسلمني اليوم تفتقر إىل النور بكل أنواعه، وكأهّنا مل تقرأ بـسورة النور، 
ورة، ومل َتسُم إىل إدراك أسباب االمتنان اإلهلي عىل عباده بخلق  وال ببدايات هذه السُّ
السموات واألرض وجعل الظلامت والنور. واجلعل ينّبه إىل التدخل البرشي املنتظر 
يكون  والظلمة حالة  يعدلون.  وبه  به،  اهلل وهيدون  بكتاب  الذين هيتدون  أولئك  من 
عليها كل مكان ليس فيه نور، أّما النور فهو الضوء املنترش، الذي ُيعني عىل اإلبصار، 
؛  وقد يكون هناك فرق ما بني الضياء والنور، والنور -كام سنوّضحه- ِحيّسٌّ ُصوريٌّ
أطلق  وقد  بالبصرية.  ُيدرك  ما  نفيّس؛ وهو  أو  بالبرص. ومعنويٌّ عقيلٌّ  ُيدرك  ما  وهو 
القرآُن عىل نفسه أّنه نور، وأطلق عىل رسول اهلل � أّنه نور. واآلية قد َأفردت النور، 
فذكرته بلفظ املفرد، وذكرت الظلامت بلفظ اجلمع، وسائر اآليات -التي قوبل فيها 
بني النور والظالم- وردت هبذا الشكل؛ إفراد النور ومجع الظالم. فالنور مل ُيذكر يف 

القرآن إال مفردًا، والظلمة مل ُتذكر إال مجعًا.
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قد  نجدها   ]( ]األنعام:   ﴾ ڀ پ پ ﴿پ الكريمة  اآلية  معاين  نحّلل  وحني 
أفادت تقرير وحدة احلقيقة وربطت ذلك بنوع من الصريورة، التي جتعلها بمثابة النهر 
﴿ڦڄڄ له:  يشاء  ما  بقدر  شأنه-  -جّل  اهلل  يوفقه  َمْن  منها  ُيصيب   اجلاري، 
ڄڄڃڃڃڃچچچچڇ﴾ ]اإلرساء: 20[. وإذا صحب اإليامَن بوحدة 

أو  الشعور  من  اإلنسان  يقيان  وفهم  وعٌي   - وعنده  ذاهتا  -يف  احلقيقة 
يف  يشء  فال  هبا،  وحييَط  احلقيقة  يمتلك  أن  له  يمكن  اإلنسان  بأنَّ  املغرور  اإلحساس 
امتالك احلقيقة  أنَّ لديه قدرة عىل  النسبّي  يتوهم اإلنسان املحدود  ذلك؛ ولكن حني 
واإلحاطة هبا كام هي،  يف ذاهتا ونفسها، فإنَّ ذلك سيدفعه -ال حمالة - إىل االستعالء عىل 
كل َمْن خيالفه؛ ألّنه سينظر إليه عىل أنَّه جتاوز احلق إىل الضالل، وأنَّه جتاوز احلقيقة إىل 
نقيضها. ومن ثمَّ فقد يؤدي ذلك به إىل تكفري وجتريم ذلك الذي جاوز احلق الذي يعرفه 
إىل الضالل، وأخطأ احلقيقة وجاوزها ونأى عنها؛ وأاّل تثريب عىل الناس إذا نظروا 
إىل احلقيقة يف إطار نسبيَّتهم فلم حييطوا هبا علاًم، وهؤالء -الذين كفروا- حني يعدلون 
باهلل شيئًا، أو ُيرشكون به، يكونون قد جتاوزوا إىل الضالل حتاًم، وجتاوزوا احلقيقة، فلم 

﴿جئحئمئ بقوله:  ذلك  إىل  يشري  -سبحانه-  ولعّله  إليها.  يصلوا   ولن 
يليق  الذي  فذلك   ]((0 ]األنعام:  ىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتخت﴾ 
العبادة وتوجيه  بمثل هؤالء الذين عدلوا برهبم تلك األصنام واألرباب املتفرقني يف 
احلمد والثناء إليهم، وطلب احلاجات منهم. وهم الذين مل خيلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له، 
وإن يسلبهم الذباب شيئًا ال يستنقذوه منه، فكيف يسّوون بينهم وبني َمْن خلق الساموات 

﴿ٻٻٻٻپپپپ والنور؟!  الظلامت  وجعل   واألرض 
ڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ﴾ ]األنعام: )))[ 

﴿ٺ شأنه:  جّل  فيقول  اخللق،  أصل  لنا  لُيبنّي  الثانية؛  اآلية  إىل  السياق   وينتقل 
اخللق،  أصل  إىل  يرجع  حني  أنَّه  البرشّي  العقل  لينّبه   ]2 ]األنعام:  ٿٿٿٿ﴾ 
ويتابع مسريته من بداية اخللق من الطني الذي ُخلقت منه النفس األوىل، إىل أن خلق 
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لتكون  اإلهلّية،  الثابتة  نن  السُّ وفق  املتكّرر  الطبيعّي  اخللق  أسباب  وهّيأ  زوجها،  منها 
]احلج: 5[، كام يف بداية سورة  من: ﴿ڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾ 
]5 ]احلج:  ﴿ڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾  املؤمنون:  وسورة   احلج 

اخللق  عمليَّة  يف  هلل  بأّن  ليفكر  وبصرية  عقل  ذي  أّي  أمام  جمال  أيُّ  يبقى  ال  لكي 
فإّن  احلياة،  بداية  يبنيَّ  كام  احلياة،  هناية  يبنّي  ثم  ذلك.  إىل  ما  أو  مساعدًا  أو  رشيكًا 

﴿ٺٿ احلياة:  بداية  ذكر  قد  دام  وما  املتقابلة؛  األمور  يذكر  أن  القرآن  عادات   من 
 ،]2 ]األنعام:  ﴿ٹٹٹٹ﴾  فقال:  هنايتها،  يذكر  أن  بدَّ  فال   ]2 ]األنعام:  ٿٿٿ﴾ 
وهو أجل حياة كل فرد يف الدنيا: ﴿ڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ ]األنعام: 2[  أال 
وهو أجل قيام الساعة، وهبذه الدقة والوجازة واإلعجاز يعرض -جّل شأنه- بداية 
اخللق وهنايته عىل مستوى األفراد واألمم، بل عىل مستوى اخللق كله، ونجد اإلعجاز 
 ،]( ]األنعام:  ﴿ٺٺ﴾  األوىل:  اآلية  خامتة  يف  صوره  ألطف  يف  يتجىّل  -كّله- 
وخامتة الثانية ﴿ڦ﴾ ]األنعام: 2[؛ أي تشّكون، ومل حيدد مترتون بامذا؛ ليجعل الشك 
اخللق  يف  يشّكون  كلهم  الشك  فأهل  مرض،  قلوهبم  يف  الذين  أمراض  عن  معرّبًا 
البعث  ويف  وهنايته،  اخللق  أصل  يف  ويشّكون  ووحدانّيته،  اهلل  يف  ويشّكون  وبدايته، 

وكيفّيته، ويف اآلجال التي أّجلها اهلل لألفراد واألمم ويف احلياة الدنيا.

ويأخذنا السياق بعد هذا إىل التوكيد بأنَّ اهلل -تبارك وتعاىل- شاء هؤالء -الذين 
﴿ڃچچچچڇڇ﴾  يشاؤوا  مل  أم  ويمرتون-  يعدلون  برهبم  هم 
]األنعام: 3[، وأنَّكم سوف حتاسبون يف يوم ال ختفى منكم فيه خافية، وُتعرضون عىل هذا 

الواحد األحد، الذي يعلم رّسكم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، وسيحاسبكم  اإلله 
عىل كل ما فعلتم؛ مِلَ وكيف فعلتموه؟ وكل ما تركتم؛ مِلَ وكيف تركتموه؟ وسيواجهكم 
َمْن ال ختفى عليه خافية، وستلقون حسابًا دقيقًا، وكشفًا شاماًل  بكل ما فعلتم، وهو 
يف كلِّ ما فعلتم، وقّدمتم وأّخرتم، وأرسرتم، وأعلنتم. فإنَّ اهلل -تبارك وتعاىل- يعلم 

ذلك كّله، وقد قّدم لكم دالئل ذلك، وما يشهد عىل صحته ودّقته.
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ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ﴿ڇ
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ
ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ

ڭڭڭۇۇۆۆ﴾ ]األنعام: 4-6[ لقد جاءتكم اآليات متتابعة شاملة، 
ولكنم قد كّذبتم باحلق، وصّدقتم بالضاللة، ومل تؤّثر فيكم ومل تلفت أنظاركم تواريُخ 
ألهّنم  9)[؛  ]سبأ:  ﴿ںںڻڻڻڻ﴾  الذين:  أولئك  من  سبقكم  من 
كفروا بآيات اهلل، واستهزؤوا برسله، واتَّبعوا كل كافر وجّبار عنيد. وستأتيكم األخبار 
الصادقة الدقيقة التي تؤّكد لكم حقيقة األنباء التي طاملا استهزأتم هبا، وسخرتم منها، 
أبصاركم  عميت  قد  كانت  إذا  ما  نسأل  ونحن  هلا،  ونفيكم  منها  تعّجبكم  وأبديتم 
من  خلت  التي  القرون  أولئك  وأمثال  أنباء  من  شيئًا  تروا  فلم  بصائركم،  وُأغلقت 
قبلكم، ِمن الذين اقرتنوا بأزمان سالفة سابقة؟ أو أّن جحودكم ومكابرتكم قد حاال 
مصائرهم؟  من  تأخذوها  أن  يمكن  التي  والِعرب  الدروس  وإدراك  وعيكم  قوى  بني 
ما  تتجاوز  األرض  يف  ومتّكن  وقدرة  وقوة  نَِعم  ذوي  كانوا  كيف  تعلمون  ولعّلكم 
لديكم وتزيد عىل ما عندكم، وأهلكناهم بذنوهبم وكفرهم وإنكارهم الذي تبنّيتموه 
ورِستم عليه بعدهم. بل إنَّ بعض تلك القرون قد مكنّاها ما مل نمّكن لكم، وأنعمنا 
عليها بام مل ننعم به عليكم، وأترفناهم يف احلياة الدنيا، وأرسلنا السامء عليهم مدرارًا، 
ذنوٍب  يف  االنخراط  عىل  وأقبلوا  آسفونا  ولكنّهم  حتتهم؛  من  جتري  األهنار  وجعلنا 
ومعاٍص واستعالٍء عىل طاعتنا، فأهلكناهم بذنوهبم، وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين. 

﴿ٱٻ قال:  حني  هذا  ُيامثل  ما  أخرى  سور  يف  شأنه-  -جّل  اهلل  ذكر   ولقد 
ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ

ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ

-جّل  ويقول   ]69 ]التوبة:  ڤڤڤڦڦڦڦڄڄ﴾ 

شأنه- يف قصة قارون ما َذَكر، ويعّقب عليها بقولِه، بعد أن زعم قارون أنَّه إّنام أويت 
 ذلك كّله عىل علم عنده، فرّد -جّل شأنه- عليه: ﴿پپڀڀڀڀٺٺٺ
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 ]78 ]القصص:  ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾ 
فهذا الغرور الذي جيعل اخلالفني ال يعتربون بالسالفني، وال يأخذون الدروس مما حدث 
نن  هلم، كأّن السياق ُينّبهنا أّن هذه الرذائل -الصارفة عن قبول احلق عن سنّة من السُّ

كر: ﴿ٹ  ماضية- عىل اإلنسان أن يقاومها، وأن يدفعها عن نفسه، وذلك بمالزمة الذِّ
 ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ
كر -هنا- مل ُيَرْد به أن نجلس ونذكر اهلل باالستغفار  ڃ﴾ ]الزخرف: 36- 37[، والذِّ
كر،  والعبارات والكلامت فحسب، بل يتحقق ذلك بمداومة االتصال بالقرآن ذي الذِّ

وتدبُّره، وتفّهم معانيه. 

ورة،  وعند هناية هذه اآلية السادسة، نجد أنفسنا أمام هناية قسم يمّثل مقّدمة السُّ
فيوظف  له،  ويستدل  أمّهيته،  عىل  ويؤكد  األساس،  وموضوعها  عمودها  إىل  وينّبهنا 
التوحيد، ويبنّي ضالَل أهل  دليل اخللق إلثبات اخللق والربوبّية واأللوهّية وصفات 
الرشك وانحراَفهم، ويشري إىل أنَّ داءهم األساس يكمن يف غفلتهم وإعراضهم، وأنَّ 
هذه الغفلة هي التي هتّيؤهم إلنكار ما هو بدهّي يف احلق، وما هو ظاهر ظهورًا كبريًا، 
بيان  تواريخ من سبقهم، وهو درس يف  إىل غفلة هؤالء عن دراسة  ياق  السِّ كام يشري 
كيف ُيؤتى اإلنسان من الشيطان لُيرصف عن اإليامن!! فهو -بداية- يؤتى من جهله 
باهلل -سبحانه- وغفلته عن حقيقة الربوبّية، ثم بالدة حسٍّ جتعل هذا اإلنسان الضعيف 
ُيرحيه من  الذي  أّن ذلك اإلعراض هو  منه  باإلعراض، ظنًّا  آيات  يأتيه من  ما  يواجه 
مهام معاناة التدبُّر والتفكر يف الدنيا، وسريحيه من مهام وأعباء املساءلة واحلساب يف 
ا الدنيا فإّنه ال يتوقع فيها حسابًا عىل هذا الذي يؤمن به أو ينكره،  الدنيا ويف اآلخرة، أمَّ
أو  أّي عرب  آذانه وبصريته عن استخالص  ثم يصم  وأّما اآلخرة؛ فألنَّه ال يؤمن هبا، 
وإعراضكم.  ورشككم  كفركم  عىل  واصربوا  امشوا  أن  شعار:  يرفع  وكأّنه  دروس، 
ورة من أقسام أخرى،  مٌة لكل ما سيأيت يف السُّ وهذا القسم املؤلَّف من آيات سّت مقدِّ
نجد عند التّدبر أّنه أشري إليها يف هذه املقّدمة لتهيئة البصائر والعقول لفهم ما يأيت من 

آيات إن شاء اهلل.
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النَّجم الثاين: يف إثبات صدق وإعجاز الرسالة، ورد سائر الشبهات عنها

 ﴿ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئ
 ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئٱٻٻٻٻ
ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ
 ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ
ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ
 ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ
ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ  ۅ
 ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب
ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب  خب
چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ
ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ
ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ
ېېېېى ۉ ۉ ۅ ۈۈٴۇۋۋۅ ۆ ۆ ۇ ڭۇ  ڭ
 ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییی
جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ  ی
ٻ ٻ ٱ خض حض جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث  مث
 ٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ
ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ
گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ
ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ
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ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ ۓۓ ے ھھھے  ہھ
ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ
جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ
 حئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيث
ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جخ مح جح مج  حج
ڄ﴾  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

]األنعام: 37-7[.

من  املباركة،  ورة  السُّ هذه  نجوم  من  لنا-  يبدو  ما  -عىل  الثَّاين  النَّجم  يتكون   
السابعة: ﴿ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ باآلية  تبدأ  آياهتا،  آية من   ثالثني 

أولئك  سخرّية  كشف  عىل  اشتملت  وقد   ]7 ]األنعام:  ېېېېىىائائ﴾ 
 املرشكني واستهزائهم، وعدم جدّيتهم يف كل ما تناولوه، فقد كانوا يقولون: ﴿ۆئۆئ

للتشكيك  مقولتهم  عليهم  -سبحانه-  اهلل  ورّد   ]32 ]الفرقان:  ۈئۈئېئېئېئ﴾ 
بصدق مصدر الرسالة تلك: ﴿ىئىئىئییییجئ﴾ ]الفرقان: 32[.

 ﴿ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئ
 ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئٱٻٻٻٻ
ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ

عدم  يسّوغ  ال  مفّرقًا  القرآن  فنزول   ](0-7 ]األنعام:  ٿٿٿٹٹٹ﴾ 
أنزل  لو  أّنه  يعني  وال  هبا،  إيامهنم  وعدم  الرسول،  بمعجزة  كفروا  الذين  اعرتاف 
يعلم  الذي  اخلبري  فالعليم  تلك؛  دعواهم  يف  كاذبون  ألهّنم  به؛  آلمنوا  واحدة  مُجلة 

منهم ذلك، وقال جّل شأنه: ﴿ۈۈٴۇۋۋۅۅۉ  من خلق، علم 
م  ۉېېېېىىائائ﴾ ]األنعام: 7[. إذًا فكل ما يزعمونه ال يدلُّ عىل أهنَّ
التشكيك بمصدر  جاّدون، فال ينبغي االلتفات إىل ما يثريون أو يزعمون من مزاعم 

الرسالة وكتاهبا، أال وهو القرآن املجيد.
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اآليات من )7-))( تتناول مصدر اهلداية، أال وهو القرآن املجيد. وتتناول فيام 
تتناوله بيان طرائق الذين كفروا يف استقباله، وسخريتهم وعدم جدّيتهم يف النظر إليه، 
وإدارك أمهّيته، ومعرفة ما حيمل من وسائل اهلداية، ثم يدعوهم إىل السري يف األرض 
للنظر يف عواقب املكذبني لُكتٍب سبقت القرآن يف نزوهلا عىل رسلهم وعليهم، يأمر اهللُ 

 -جّل شأنه- رسوَله O  أن يسأل هؤالء الساخرين:   ﴿ڄڄڃڃڃ
ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ
ڑڑکککک﴾ ]األنعام: 2)[. إّنه سيرتككم تسخرون ومترحون كام 
تريدون إىل أن تبلغوا آجالكم، وأجاًل مسمى عنده. وهناك سوف ترجعون إىل اهلل الذي 
أنفسكم بعدم  أّنكم خستم  فيه، وستعلمون  القيامة ال ريب  سوف جيمعكم إىل يوم 
إيامنكم هبذا النبي والكتاب الذي ُأنزل عليه. وإذا كان موسى  قد أويت تسع 
ية، فالقرآن املجيد سّتة آالف ومائتان وستٌّ وثالثون آية؛ وكل آية من آياته  آيات حسِّ

 حتمل داللة عىل آيات ال ُتَعّد وال حُتىص من علم اهلل وآيات الكون املنترشة فيه: ﴿ڭ
ۇۇۆۆۈۈٴۇۋ﴾ ]العنكبوت: )5[.

فاطر  األحد،  الواحد  اهلل  إىل  أنظارهم  يلفت  خمتلفة،  بأساليب  السياق  ويستمر 
﴿ٱٻٻٻٻپپپپ يسأهلم:  عرشة  التاسعة  اآلية  يف  ثم  واألرض،   السموات 
ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ
أهّنم  يبدو  وهنا   .](9 ]األنعام:  ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ﴾ 
مل  فِلَم  وعيسى،  بموسى  تؤمن  أّنك  تؤكد  أنت  هو:  جديد،  نوع  من  سؤاالً  أثاروا 
وعيسى؟  موسى  مثل  نبي  إنَّك  يقولوا:  ومل  يصدقوك؟  ومل  بك  الكتاب  أهل  يؤمن 

﴿چڇڇڇڇ التساؤل:  ذلك  عن  الكريم  القرآن   فُيجيب 
ڍڍڌڌڎڎڈڈژژ﴾ ]األنعام: 20[. ثم ُيبنّي مدى ظلمهم إذ 
افرتوا عىل اهلل كذبًا، وزعموا أنَّ هذا الذي يعرفونه كام يعرفون أبناءهم ليس هو املقصود 

يف وصايا وبشائر أنبيائهم، فافرتوا عىل اهلل كذبًا وكّذبوا بآياته، ولن ُيفلح الظاملون.
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ولقد قطع اهلل -تبارك وتعاىل- حجج هؤالء كّلها، وأثبت هلم ولسواهم أهّنم جمرد 
ق أو التثُّبت، بل كل ما هيمهم هو إشغال رسول  قوم معاندين جاحدين، ال هيمهم التحقُّ
اهلل � والسخرية به ومنه. وقد أخرب اهلل رسوَله � بكل ما كانوا خُيفون من قبل، 
 وأظهر له رسائرهم، ومنها أهّنم كانوا حني يرونه � إن يتخذونه إال هزوًا، قال تعاىل: 

﴿ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]الفرقان: )42-4[. 
اآلخرون  يشاركهم  أن  ويريدون  اهلل،  آيات  عن  وُيعرضون  يِصّدون  قوم  جمرد  فهم 
عن  عبارة  هو  الكريمة  اآلية  هذه  يف  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  ذكر  وما  اإلعراض.  ذلك 
أّنه ال ريب فيه، وأّنه هدى  تزكية ملصدر اهلداية ومنبع اإلسالم القرآن املجيد، وبيان 
عدم  وأنَّ   ،]( ]هود:  ڳڳڳڳڱڱڱڱںں﴾   ﴿ وأّنه  للمتقني، 
ر للحق الذي ال يأتيه  إيامهنم به أو تقّبلهم له إّنام هو بغٌي وحسد وجحود وإعراض، وتنكُّ
الباطل من بني يديه وال من خلفه، وبذلك يظهر عناد هؤالء الضاّلني اجلاحدين وبغيهم.

ل َمَلكًا لُيخرب هؤالء  ثم ينتقل إىل معاجلة مسألٍة أخرى سألوها؛ أال وهي أن ينزِّ
، وأّن رسوَل اهلل � صادٌق فيام نقله عن  الضاّلني، ويشهد بأّن هذا القرآن ِصْدٌق وحقٌّ
الباحث عن احلقيقة وعن  أنفَسهم بمظهر اإلنسان اجلاد،  لُيظهر هؤالء الضالُّون  ربه 

 الدليل، والـُمتّثبت الذي ال يطلب أكثر من التأكد من صدق ما جاء النبيُّ � به:  ﴿ەئ
 ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئٱٻٻٻٻ
ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ

بأّن  ذلك  عليهم    يرّد  و   .](0-8 ]األنعام:  ٿٿٿٹٹٹ﴾ 
يوم  وأهّنم  أخرى،  بأغراض  يرتبط  ولكنّه  األغراض،  هلذه  يكون  ال  املالئكة  نزول 
يرون املالئكة ال ُبرشى يومئذ للمجرمني، فهم آنذاك ال ُينَظرون وال ُيمَهلون؛ فمجيء 
﴿ٹٹٹ ظلموا:  بام  عليهم  ووقع  عليهم،  حّق  قد  القول  أنَّ  يعني   املالئكة 

مّدبر  خالق  له  الكون  فهذا   ]22 ]الفرقان:  ڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ 
ُيَسرّيه -سبحانه- بقوانني ال عالقة هلا برغباهتم. ثم ُيبنّي اهلل -تبارك وتعاىل- هلم بأنَّه 
لو جعل َمَلكًا جلعله رجاًل، فال يظهر هلم بصفته املالئكّية، بل بصفته اإلنسانيَّة؛ ألنَّه ال 
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يمكن أن تقوم بينهم وبني عامل املالئكة أو عامل اجلن أو غريه من العوامل الغيبّية عالقات 
مبارشة، وأّنه  لو جعل َمَلكًا يأيت إليهم بصورة رجل الختلط األمر عليهم، 
وَخفَي، وملا استطاعوا التمييز. فهم مل يدركوا بعُد نسبّيتهم وحمدودّية قدراهتم وطاقاهتم. 

﴿ۇئۇئۆئۆئۈئ أخرى:  بطريقة  ذلك  عليهم  تعاىل  اهلل  يرّد  اإلرساء  سورة   ويف 
 ۈئېئېئېئىئىئىئییی﴾ ]اإلرساء: 95[؛

عليهم  لنّزلنا  فيها،  واملستقرين  األرض،  املستخلفني يف  كانوا هم  املالئكة  أّن  لو  أي: 
آدم  هو  االستخالف  اختبار  يف  نجح  الذي  ولكن  رسوالً،  َمَلكًا  جنسهم-  -من 
، فِلَم تستغربون أهّيا اجلاحدون أن يبعث اهلل برشًا رسوالً؟ وجتعلون من ذلك 

، استيقنته قلوبكم، وجحدته ألسنتكم. سببًا إلعراضكم عن اإليامن، وهو أمر بدهيُّ

 ثم تأيت اآلية العارشة: ﴿ڀڀڀٺٺٺٺٿٿ
ٿٿٹٹٹ﴾ ]األنعام: 0)[ لُتّسي عن رسول اهلل � وتبنّي له أّنه ليس 
ُأّمة  من  واحد  هو  بل  يتهم،  وسخرَّ قومه  الستهزاء  تعّرض  الذي  الوحيد  الرسول 
سل، وال حييق املكر اليّسء  سل الذين استهزئ هبم من قبله. لكّن العاقبة دائاًم للرُّ الرُّ

سل األطهار. إال بأهله، والسخرية ينبغي أن تتجه ألولئك املستهزئني هبم، ال بالرُّ

السري يف األرض: ﴿ٹڤڤڤڤڦ إىل  املجيد  القرآن  يدعوهم   ثم 
ڦڦڦڄڄ﴾ ]األنعام: ))[ هذه املرة، ثم النظر بعقوهلم وعيوهنم 
من  املكّذبني  عاقبة  يف  النظر  وهو  أال  لسواه،  يلتفتوا  أن  ينبغي  ال  جّدًا  مهم  أمر  يف 
خالل النظر الدقيق فيام تركوا من آثار وبئر معطلة وقرص مشيد، فقد تركوا كثريًا من 

 جناٍت وعيون وزروع ومقام كريم، وقرى خاوية عىل عروشها من بعدهم: ﴿ۅ
السري يف  ]القصص: 58[، هذا  ۉۉېېېېىىائائەئەئ﴾ 
وهلك  بالطاغية،  بعُضهم  هلك  الذين  أولئك  آثار  يف  والنظر  فيها،  والنظر  األرض 
آخرون بالرجفة، وَهلك فريق ثالث بريٍح رصرٍص عاتية، وُأهِلكت قرى بجعل عاليها 
سافلها، وإمطارها بحجارة من سّجيل، كل ذلك قد حدث، وهناك آثار باقية ُتذّكر بام 
إليهم  أنَّه قد حدث. فهل يريد هؤالء املرشكون العرب -وَمْن انضم  حدث، وتؤكد 

من كّفار أهل الكتاب- أن تكون عاقبتهم مثل عاقبة أولئك املكذبني؟!
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إنَّ السبيل واضح، فإّما أن ُيكّذبوك ويستمروا يف تكذيبك، فتكون العاقبة مثل 
﴿ڀڀڀ رسلنا:  من  أرسلنا  أن  سبق  لـَمْن  قبلهم  من  املكذبني   عاقبة 
﴾ ]األنعام: 0)[ وإّما أن  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

يؤمنوا بك ويّتبعوك، فيحيوا حياة طّيبة، وهلم اجلزاء احلسن يف الدار اآلخرة.

ثم يّوجه اهلل إليهم السؤال الذي ال يملكون أن جُييبوا عليه إال بنسبة األمر هلل جّل شأنه: 
ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿ 
يرتّددون  ال  وهم   ،](2 ]األنعام:  ڎڈڈژژڑڑکککک﴾ 
-إن أجابوا عن هذا السؤال- أن جييبوا بمثل جوابك، فهم يعلمون أّن ال مالك لألرض 
م -يف إنكارهم البعث والنشور ووحدانّية اهلل تعاىل- قالوها  وال للسامء إال هو، وأهنَّ
تبارك  ]املؤمنون: )8[ واهلل  مّتبعني آلبائهم ﴿گگڳڳڳڳڱ﴾  مقّلدين 
وتعاىل -الذي ُترشكون به ما ال يسمع وال ُيبرِص وال ُيغني عنكم من اهلل شيئًا- كتب 
عىل نفسه بفضله ونعمته الرحة، وهو َمْن سيجمعكم يوم القيامة للحساب واجلزاء، 
وهو يوم ال شك فيه، وال شك أنَّكم ستشهدون أّنه ال إله إال هو، مهام كابرتم ونفيتم. 
وآنذاك، سوف تدركون أنَّكم خستم أنفسكم بعدم إيامنكم به -سبحانه- مع كل ما 
خلق وأوجد وعرض عليكم من دالئل، وإنَّكم لتعلمون أنَّ له -سبحانه- ما سكن يف 
ة حلظٍة زمنّية،  ويف  الليل والنهار وهو السميع العليم. فكلُّ ما استقرَّ يف هذا الوجود، يف أيَّ
أّي جانب مكايّن، إّنام هو ملُكه تبارك وتعاىل؛ ولذلك فإينِّ لن أختذ ولّيًا نارصًا -أعبده 
ُيعلن هلم، ويف  � أن  وأحّبه وحيّبني هو- من دونه، فيأمر اهلل -جّل شأنه- رسوَله 

 إطار استفهام استنكاري: ﴿ںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ
ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ  ۅ
 ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب
خبمبىبيب﴾ ]األنعام: 4)-8)[ وهنا يقف -صلوات اهلل وسالمه عليه- منهم مثل 

﴿گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ إبراهيم:  أبيه   موقف 
ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ
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ۋۋۅۅۉۉې  ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ

ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې  ې

جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ
ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب  حب
ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ
ڦڄڄڄڄڃڃ﴾ ]الشعراء: 70-89[ وذلك لدفع هؤالء إىل أن حياوروا أنفسهم 
النفوس  تلك  جتاهلتها  مهام  أسئلة،  من  عليهم   � الكريم  الرسول  فرض  بام 
جيعل  مرة  هنا  السياق  ونجد  داخلها.  يف  أصواهتا  ُتسكت  أن  تستطيع  فلن  املريضة 

﴿وئۇئۇئۆئۆئۈئ تعاىل:  قوله  مثل  يف  مثلهم  خماطبًا   � اهلل   رسول 
ته  ليؤّكد عىل برشيَّ ]األنعام: 7)[، وذلك  ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ﴾ 
دة،  بأعامل حمدَّ القرب منه والبعد عنه مرهونان  أّن  ناحية، ولُيبنّي اهللُ هلؤالء  � من 
وأنَّ النبيَّ الكريم � ال يملك هلم رّضًا وال نفعًا إال بتبليغ هذه الرسالة، وتعليمهم 
الكتاب واحلكمة، وتزكيتهم هبا، فإْن مل يفعلوا فقد خسوا الدنيا واآلخرة، وذلك هو 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ الـُمبني:   اخلسان 
چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ

چچ﴾ ]األنعام: 9)[. 

يشهدون  شهود  عن  البحث  اعتباره  يمكن  ما  إىل  معهم  متنّزالً  السياق  يأيت  ثم 
عىل أنَّه رسول اهلل، وأّن القرآن كتاب اهلل املنّزل عليه، فيقول هلم: إيّن جئتكم بالشهيد 
الذي ال يمكن التشكيك بشهادته وال الطعن فيها، فيقول هلم: ﴿ٱٻٻٻٻپ﴾

هؤالء  عقول  هبا  ليفتح  بآياته  ويزّوده   � لرسوله  يشهد  الذي  هو  فاهلل   ](9 ]األنعام: 

أنكرمتوه  ما  كل  يف   ](9 ]األنعام:  ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ﴾  وقلوهَبم: 
، ورفضتموه منّي، فهو يشهد أيّن عبده ورسوله، وهو يشهد أنَّه اصطفاين لرسالته،  عيلَّ
وأنزل عيلَّ وحيه، وهو يشهد أنَّه قد أوحى إيلَّ هذا القرآن، وأمرين بإنذاركم به، وإنذار 

كل َمْن أستطيع إيصال صويت بالقرآن إليه.
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اجلامدة،  املريضة  اخلائرة  العقول  تلك  لُيحّرك  -بقوة-  السياق  يلتفت  ثم 
 :O وحيملها حاًل عىل أن تتدبَّر فتتفكر فيام هو معروض عليها، فيسأهلم 

چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ 
أنا  ا  أمَّ نفسه،  الوقت  يف  استنكارّي  تقريرّي  استفهام  وهو   ](9 ]األنعام:  چچ﴾ 
الضاّلة؛ ألنَّني أؤمن  الباطلة  الشهادة  O- فال أشهد معكم هذه  -يقول 
واحد،  إله  أّنه  أشهد  بل  تلك،  الظاملة  شهادتكم  يف  أصاحبكم  فلن  واحٌد،  إلٌه  بأّنه 

وُأعِلن براءيت التامة من رشكائكم ومما ُترشكون.

چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ ﴿ 
﴾ ]األنعام: 20-)2[ أّما  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
سمحوا  لكنَّهم  ومؤمنون،  كتاب  أهل  أهّنم  يزعمون  كانوا  الذين  الكتابّيون،  أولئك 
دين،  ألنفسهم بمظاهرة ومنارصة املرشكني ضد رسول اهلل � وضد املؤمنني واملوحِّ
فُيعلن اهلل -جّل شأنه- أّن ضالهلم ليس بأقل كثريًا من ضالل أولئك املرشكني، فهم 
ذكرها  التي  الدقيقة  األوصاف  بتلك  أبناءهم،  يعرفون  كام   � اهلل  رسول  يعرفون 
أنبياؤهم هلم، ونزلت كتبهم هبا، وأخذ منهم العهد وامليثاق عىل أن ُيبّينوا ذلك للناس، 
وينرصوه  إليه  وينضموا  ويوّقروه،  ويعّزروه  الرسول،  هبذا  اإليامن  إىل  ُيسارعوا  وأن 
عىل أعدائه، ففعلوا عكس ذلك، فاستحقوا مثل ما استحقه أولئك املرشكون، خسوا 
وللرسالة  للرسول  ظلاًم  أكثر  الكتابيُّون  هؤالء  يكون  وقد  يؤمنون.  ال  فهم  أنفسهم 
من أولئك اجلهلة من املرشكني؛ إذ قد أضافوا إىل رشكهم رفضهم اإليامن وخمالفتهم 
وصايا أنبيائهم وما جاؤوهم به، فهم من الظاملني، والظاملون لن ُيفلحوا ولن ينترصوا 

يف الدنيا وال يف اآلخرة.

ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ﴿ڱ
ۋ ۈ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ
آزروا  الذين  الكتاب،  أهل  إىل  االلتفاتة  هذه  وكانت   ]24-22 ]األنعام:  ۅۅۉ﴾ 
املرشكني،  إىل  احلديث  إىل  بعدها  السياق  ليعود  جّدًا  رضوّرية  وحالفوهم،  املرشكني 
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موقفهم  بسوء  وخُيربهم  واحلرش،  والنشور  بالبعث  شأنه-  -جّل  اهلل  فيذّكرهم 
﴿ڱڱںںڻ املرشكني:  ألولئك  شأنه-  -جّل  اهلل  يقول  حيث   آنذاك، 

يف  رشكائي  جعلتموهم  الذين   ،]22 ]األنعام:  ڻڻڻۀۀہہہ﴾ 
ربوبيَّة أو ألوهيَّة، فلم يصدر عنهم من جواب أو َرّد مقنع جييبون به، إال أّن رشكهم 
اهلل ونفوا  لو كذبوا عىل  م  أهنَّ املصري- صّور هلم  إىل ذلك  انتهى هبم  وكفرهم -الذي 
يقولون:  فصاروا  هذا،  ينفعهم  فقد  ذلك،  عىل  باهلل  وأقسموا  مرشكني،  كانوا  م  أهنَّ
﴿ۓۓڭڭڭڭ﴾ ]األنعام: 23[، فكذبوا بذلك عىل أنفسهم، وّضل عنهم وتاه 
زادوهم  بل  يشء،  أيَّ  هلم  يقّدموا  فلم  يفرتون،  كانوا  ما  والضالل  التّيه  مسالك  يف 

رجسًا إىل رجسهم.

ثم ينتقل السياق إىل مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، يصّوره هلم، ويضعهم 
يقولون  ما  جيدون  ال  حني  موقفهم  وليذكر  احلرش  ليذكر  يتدّبرون،  لعلهم  فيه 

﴿ۓۓڭڭڭڭ فيه:  كذبوا  باهلل  قسم  مع  يكذبوا،  أن  إال  اهلل  يدي   بني 
بيان  ويبدأ   ،]24-23 ]األنعام:  ۇۇۆۆۈٴۇۋۈۋۅۅۉ﴾ 
الرياء  من  بيشء  إال  األخرى  األصناف  عن  خيتلفون  ال  الذين  هؤالء  أصناف  بعض 
يستمعون  م  أهنَّ اآلخرين-  ُيشعرون  -وقد  ُيشعرونك  جيعلهم  وااللتواء،  والنفاق 
عليك،  أنزل  الذي  وبالكتاب  برسالتك  يعنيهم  ما  يستمعون  فيام  جيدون  إليك، 

وئۇئۇئۆئۆئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ﴿ۉ تعاىل:   فيقول 
 ﴾ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
من  ويمنعوهنم  إليك،  االستامع  عن  اآلخرين  ينهون  الذي  الوقت  ويف   .]25 ]األنعام: 

االستامع  عن  اآلخرين  ينهون  أو  جاهليَّة،  وحيَّة  قبليَّة  عصبيَّة  عىل  بناء  منك،  النيل 
دون  أنفسهم  هيلكون  -كلِّه-  بذلك  هم  القرآن،  وعن  عنك  بأنفسهم  وينأون  إليك، 
أولئك  فريقًا من  أنَّ  لنا  فُيبنّي  أولئك املرشكني،  لبعض أحوال  ِذكٌر  فهذا  أن يشعروا. 
املرشكني وإن كانوا يستمعون لرسول اهلل � ولكنَّه استامع املعرضني، استامع الالعبني 
بقلوب الهية، فيحرمهم ذلك من االستفادة بام يسمعون، أو حيرمهم من فقهه وفهمه 
قد  اهلل  ألنَّ   ]2 ]األنبياء:  ﴿پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ﴾ 
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مع  يسمعون  م  إهنَّ اهلل،  كالم  من  يسمعون  ما  فقه  من  متنعهم  أِكنّة  قلوهبم  عىل  جعل 
إرصار عجيب عىل إال يغادروا مواقع الكفر إىل اإليامن، وإن يروا كل آية مهام كانت 
م لن يؤمنوا، ولدهيم جواب سخيف واحد مل يمّلوا تكراره وترديده عىل سخافته  فإهنَّ
لُيجادلوه -كام يزعمون- فهم ال جيدون ما جيادلون  وتفاهته، فإذا جاؤوا رسول اهلل 
به سوى أن يسبُّوا ويشتموا ويصفوا القرآن املجيد بوصٍف، ُهم أكثر الناس علاًم بأنَّه 
ال ينطبق عليه، وهو »أساطري األولني«. والعجب من أمرهم أنَّ عصبيّتهم القبلّية قد 
� إذا  تدفعهم يف أحوال نادرة إىل إظهار يشء من الوالء يف الدفاع عن رسول اهلل 

 ما جاء أحٌد غريهم للنيل منه بمثل ما يفعلون، فيقول اهلل جّل شأنه: ﴿خبمبىب
من  ينالوا  أن  عن  جاهلّية  قبلّية  حّية  بدافع  غريهم  َينْهون   ،]26 ]األنعام:  يبجتحت﴾ 
رسول اهلل � بمثل ما يفعلونه من النيل منه، ويف الوقت نفسه ُيعطون ألنفسهم احلق 
وغطرستهم  جحودهم  أّن  أو  األذى،  أنواع  بكل  واملؤمنني   � اهلل  رسول  إيذاء  يف 
جتعلهم ينهون اآلخرين عن اّتباعه، ويبتعدون بأنفسهم عنه، فجريمتهم مضاعفة: تأيت 
ك به، مصحوبًا بصّد اآلخرين  من االمتناع عن اإليامن والرفض له، واإلقبال عىل الرشِّ
وهنيهم عن االستامع إليه أو اإليامن به. وُهنا خيرِب اهلل تعاىل نبيه � بموقف مل يشهده، 
فهو موقف مستقبيّل غيبيٌّ ال يعلمه إال اهلل، فكأنه -جّل شأنه- يقول له �: ولو ترى 
موقفهم ذاك ملا قضيت العجب من غطرستهم واستعالئهم يف هذه احلياة الدنيا، وذهّلم 
عيانًا،  ويروهنا  النار،  عىل  اهلل  يوقفهم  حني  املوقف  ذلك  اآلخرة،  الدار  يف  وهواهنم 

﴿يثحجمج املستحيالت:  ومتنّي  الرصاخ  إال  يقولون  ما  جيدون  فال  فيها،  ما   ويرون 
جحمحجخحخمخجسحسخسمسحصمصجضحضخض﴾ ]األنعام: 27[، وذلك عندما 
يظهر هلم ما كانوا خُيفون من قبل، ويظهر هلم أنَّ النار حقيقة واقعة، وأنَّ العذاب مصريهم 

﴿ڀڀڀ قلوهبم:  ر  حتجُّ  � اهلل  لرسول  أيضًا  -تعاىل-  اهلل  ُيبنّي  وهنا   ومآهلم. 
م يف اآلخرة، وهم يرون كل يشء عيانًا،  ڀٺٺٺٺٿ﴾ ]األنعام: 28[، فإهنَّ
به،  يوفوا  أن  ُيتوقع  ال  بام  َيِعُدوا  أن  وحياولون  الكذب،  إىل  اللجوء  حياولون  سوف 
الدنيا،  احلياة  يف  لالنت  لني  من  أثارة  ة  أيَّ فيها  كان  املتحجرة  القلوب  تلك  أنَّ  فلو 

﴿مخجسحس قوهلم:  يف  لكاذبون  إهّنم  يعلم  واهلل  األجل،  فسحة  من   واستفادت 
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م لو ُرّدوا لعادوا ملا هُنوا عنه، وإهّنم  خسمسحصمصجضحضخض﴾ ]األنعام:  27[، فإهنَّ
لكاذبون. هذا املشهد من مشاهد يوم القيامة كان كفياًل بأن جيعل هؤالء ُيعيدون النظر 
يف موقفهم، ويدركون صدق رسول اهلل � وهو الصادق األمني يف كل ما جاء به؛ 

م ما زالوا عىل إرصارهم عىل القول: ﴿ٿٿٿٹٹٹٹ  ولذلك خُيربنا اهلل بأهنَّ
ال  إنكار  وهو  واحلساب،  والنشور  البعث  فاذكروا   ،]29 ]األنعام:  ڤڤڤ﴾ 
يقلُّ سخفًا عن طريقتهم يف إنكار صدق رسول اهلل � يف رسالته وصدقه يف القول 
بنزول القرآن عليه؛ فهناك َمْن قالوا: "أساطري األولني"، وعن البعث قالوا: "وما نحن 
َفه يواجهون احلقائق الكربى التي جاء هبا رسول اهلل �، ثم يأيت  بمبعوثني"، وهبذا السَّ

 السياق لُيوقفهم هذه املرة، ال عىل النار، بل بني يدي اهلل تعاىل: ﴿ڄڄڃڃڃ
ليقولوا:  ُيمهلون  فال   ،]30 ]األنعام:  ڃچچچچڇڇڇڇڍڍ﴾ 

 ﴿مخجس﴾ ]األنعام: 27[، بل هو سؤال واحد يعقبه املصري إىل النار والعياذ باهلل:  ﴿ڄ
ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ﴾ ]األنعام: 30[.

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳ ﴿ 
ڳڳڳڱڱڱڱںںڻ﴾ ]األنعام: )3[ إنَّ مجيع آيات الكتاب الكريم، 
واألحاديث النبوّية التي ارتبطت بالساعة؛ أّكدت عىل أهّنا ال تأيت إال بغتة، والبغتة من 
املفاَجأ أن ذلك سيحدث، قال  ُيفاِجئ اليشُء من حيث ال حيتسب  البغت؛ وهو: أن 

تعاىل: ﴿حبخبمبىب﴾ ]األعراف: 87)[، وقال: ﴿ک گ گ گ گ  ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱڱ﴾ ]الزخرف: 66[. ومع ذلك فقد روى الناس أحاديث كثرية، وُألِّفت 
كتب يف أرشاط الساعة وعالماهتا ومقدماهتا، بحيث ال تصبح بعد ذلك بغتة كام ورد يف 
كتاب اهلل. فلقد ازدهرت الكتابة فيام عرف باملالحم والفتن منذ القرن الثاين اهلجري، 
وانترشت األحاديث يف املالحم والفتن بكثرة. ومل ينظر كثري من النقاد إىل ما قد ُيصادم 
معنى البغتة ومفهومها، وإىل ما ال ُيصادمه، ومل خيُل عرص من العصور من إضافة كتاب 
أو أكثر يف أرشاط الساعة، وقد قّسموها إىل أرشاط صغرى وأرشاط كربى، واسرتسلوا 
ما  إلضافة  واسعًا  مدخاًل  الساعة  أرشاط  مدخل  كان  وقد  شديدًا.  اسرتساالً  بذلك 
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ورد بأخبار ظنّية يف ثبوهتا ظنّية يف دالالهتا، أو قابلة للتأويالت، مثل ما ورد يف نزول 
املسيح ، وخروج املهدّي، وما إىل ذلك.))) وَقّل أن جتد كتابًا يف احلديث خال 
إال  تأيت  ال  أهّنا  عىل  الكريم  القرآن  تأكيد  مع  واملالحم،  الفتن  يف  أبواب  أو  باب  من 
بغتة، ولقد وقع خلٌق كثرٌي يف ترديد أرشاط لن حتدث إال يوم القيامة، ولكنهم زعموا 
 أهّنا عالمات صغرى وعالمات كربى تسبق القيامة، ولعّل منها قوله تعاىل:  ﴿ڎڎ

ومع   ،]82 ]النمل:  ڈڈژژڑڑککککگگگگڳ﴾ 
وضوح اآلية وظهورها، فقد جتاوزها الناس إىل آثار كثرية ُتشبه ما كان ُيعنى به بنو إرسائيل 
ابة وطوهلا وطريقتها يف  يف إرسائيلياهتم؛ من الدخول يف تفاصيل كثرية حول شكل الدَّ
 الكالم وما إىل ذلك. ولو التفت الناس إىل أسلوب القرآن الكريم وهو يقول: ﴿ڎڎ

ڈڈژژڑڑک﴾ ]النمل: 82[، فوقوع القول ينّبه بوضوح إىل أّن احلياة 
الدنيا تكون قد انتهت وحق عىل الناس القول، بل وقع القول، وبدأت أحداث اليوم 
يقول  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  فكأن  الكافرين،  أولئك  لتكّلم  الدابة  وخرجت  اآلخر، 
وخياطبونكم  يكلمونكم،  بألسنتكم،  مثلكم،  برش  رسيل،  لكم  أرسلت  لقد  هلم: 
به،  جاؤوكم  بام  تنتفعوا  ومل  تقبلوهم  فلم  تعقلون،  وبام  تنكرون،  وال  تعرفون  بام 

ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿ڻ الدواب:  مثل   وكنتم 
ڀ  ]األنفال: 22-23[، ﴿پ ڀ ڀ ڀ  ۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ﴾ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الفرقان: 44[، فهبطتم يف حياتكم الدنيا إىل مستوى األنعام، وإىل 
مستوى الدواب، وذلك زيادة يف النكاية هبم وتبكيتهم ودفعهم إىل الندم واحلسة.)2)

)))  ومن الكتب املنترشة واملتداولة يف أيامنا هذه يف املوضوع »إحتاف اجلامعة فيام كان ويكون بني يدي الساعة« 
ملؤلفه الشيخ: حود التوجيري، يرحنا اهلل وإياه، وهناك »اإلذاعة يف أرشاط الساعة«، »واملالحم والفتن« 
ألرشاط  و»اإلشاعة  اهلجري،  السادس  القرن  يف  الشيعة  ُكّتاب  ألحد  واملالحم«  »والفتن  كثري،  البن 

الساعة«، وغريها من الكتب.
)2)  أذكر أّننا كنّا يف مدينة الرياض قبل ما يقرب من ثالثني عامًا، فجاء أحد طلبة العلم إىل الشيخ عبد العزيز 
ابن باز ، وكان القادم مضطربًا خائفًا جّدًا، وقال للشيخ: »يا شيخ، إّن الدابة قد خرجت، وإهّنا 
شوهدت هذا الصباح عىل الصفا يف مكة، وإّن نصفها آدمي ونصفها اآلخر يف شكل حيوان، وإّنك ال بّد أن 
 حتّذر الناس من هذا األمر«، فام كان من الشيخ إال أن رفع اهلاتف عىل أحد كبار املسؤولني خيربه باألمر،=
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إّن هذه األمور جيب الوقوف هبا عند آيات القرآن الكريم، ال نجاوزها بأي حال 
من األحوال، وإاّل فستضطرب الرؤية، وختتل العقيدة، وحتتار العقول، وتتفكك األّمة، 
وتتجارى هبا األهواء. وال أظنّها يف أيامها هذه يف حاجة إىل مزيد من ذلك، فلدهيا من 
األزمات ما يكفيها، ليتمنوا ﴿مخجسحسخسمسحصمصجضحضخض﴾ ]األنعام: 27[، 
خيرج هلم دابة من األرض تكّلمهم وتدفعهم إىل النَّدم عىل أهنم مل يؤمنوا بآيات اهلل، وكثري 
مما ُسّمي بـاألرشاط يقع يف هذا اإلطار. فطلوع الشمس من مغرهبا معناه أّن املجموعة 
نن والنُّظم التي تسري عليها كلها قد انتهت أعامرها وبلغت أجلها، وصارت  الشمسّية والسُّ

﴿ٱٻٻٻ اليوم  ذلك  يف  ستحدث  التي  األحداث  جمموعة  إىل  طريقها   يف 
ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ  ٻ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ
ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ
ڎڈڈ﴾ ]التكوير: )-4)[، فالشمس سائرة يف طريقها إىل التكوير، واجلبال ُسرّيت، 
والعشار ُعّطلت، والوحوش ُحرشت، والبحار ُسّجرت، والنفوس ُزّوجت، والسامء 
انفطرت، والكواكب انتثرت، والبحار ُفِجّرت، ثم تبدأ أحداث احلرش واحلساب، ثم 
احلياة  هذه  انتهاء  يوم  اآلخر،  اليوم  يف  ستقع  أحداث  عن  عبارة  األمور  فهذه  اجلزاء، 
الدنيا وتوقفها. لكن الذين شغلوا األّمة بأحاديث الفتن، وأرشاط الساعة، وقبلوا فيها 
حوه، كانوا يستغلون -يف غالب األحيان- أحواالً  املوضوع والضعيف واملعلول وصحَّ
من الضيق والّضنك واملحن واحلروب والفتن متر األّمة هبا، فيتعاملون عليها، وحياولون 
إعطاء تفسريات لتلك األحداث، ال تعالج أمراض األّمة، وال تشّكل فيها دافعّية نحو 
ما  كل  بأّن  وإهيامها  واستسالمها  وقعودها  يأسها  من  تزيد  بل  حالتها،  عىل  التغلُّب 
به، وقد أخرب  تنّبأ  � قد  له وال دافع، فرسول اهلل  إّنام هو قدر مقدور ال راّد  حيدث 

= ويطلب منه أن ُيكلف رشطة مكة بالتحقق ومعرفة صحة ما روى هذا الرجل. وقد بقيت األوساط 
القريبة من الشيخ واملحيطة به تتابع األمور، وتنتظر من خرب الداّبة َمْن يأتيها باخلرب اليقني، ومل جتد الرشطة 
وال غريها أّي أثر هلذا الذي ذكر، ال يف مكة وال يف غريها. وال أدري إذا كان قدماء املرصيني كان لدهيم 
تصّور لداّبة نصفها آدمي ونصفها دابة ليتحقق املصطلح، فصنعوا أبا اهلول ليكون جتسيدًا لذلك التصور.
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عنه، وما دام األمر كذلك فعليها أن تستسلم لكل حدث، وختضع لكل جّبار، وتنتظر 
ما يأيت بعد ذلك بدالً من أن تقوم بواجبها يف اإلصالح والتغيري، واألمر باملعروف.

واهلَْرج  الفتن  مثل  أمورًا  تناولت  صحيحة،  أحاديث  بعض  هناك  كانت  وإذا 
من  حتذير  هي  فإّنام  األّمة،  هذه  ضّد  واجتامعها  األخرى،  األمم  ومعاداة  واحلروب، 
القرآن من  السقوط يف أحوال تؤدي إىل ذلك يف غالبها، فحني حيّذر اهلل -تعاىل- يف 
أن تسلك هذه األّمة سلوك بعض من سبقها، فتتخىل عن حل الكتاب حاًل إنسانّيًا، 
وتضعف  اهلل،  رصاط  إىل  الناس  دعوة  وهتمل  وحدهتا،  يف  وتتساهل  به،  والعناية 
قها، وتشّتت  قبضتها عن التمسك بكتاب اهلل، فإّن ذلك سوف يؤدي إىل ضعفها وتفرُّ
مسوٌق  األحاديث،  هذه  من  صحَّ  فام  ذلك،  إىل  وما  ضّدها،  األمم  وتكالب  شملها، 
يف  التساهل  أو  فيها،  السقوط  عن  وهنى  منها،  القرآُن  حّذَر  أمور  من  األّمة  لتحذير 
إبرازها والتهاون يف مقاومتها، كي ال تؤول أحواهلا إىل الوهن الذي حّذر القرآن منه، 

وحّذر رسوُل اهلل � منه كذلك.

التجديد، وأّن هذه األّمة لن ختلو من املصلحني  الواردة يف  وأّما تلك األحاديث 
املؤمنني،  قلوب  اليأس عن  لدفع  فذلك  املستقيم،  السوّي  اهلل، وإىل سبيله  إىل  والدعاة 
واالجتهاد  واجلّد  والتجديد  لإلصالح  لدهيم  الدافعّية  ي  ُتَقوِّ التي  اآلمال  وإعطائهم 
واجلهاد يف سبيل اهلل، فهي أّمة أراد بنوها ومؤسسها رسول اهلل � أن جيعلها قادرة عىل 
ّدد نشاطها إذا ما فرتت،  أن تنهض بسعة إذا ما كبت، وأن ُتفيق إذا ما غفلت، وأن جُتَ
أن  هبا  يليق  فال  االنحراف،  أو  فيها  الظلم  ظهور  دون  احليلولة  عىل  قادرة  تكون  وأن 
تقعد عن مهاّمها تلك، وهي األّمة التي أراد اهلل هلا أن تكون وسطًا شاهدة عىل الناس. 
وبذلك يكون دور تلك األحاديث دور املنّبهات واملنّشطات للدافعّية، لكن من املؤسف 
وجسدها،  األّمة  عقل  يف  فّتاكة  أمراض  إىل  الغافلني-  أولئك  أيدي  -عىل  حتّولت  أهّنا 
ُتقعدها عن النهوض، وترصفها عن مقاومة األمراض، وتدفعها إىل االستسالم ألسوء 
وثانيًا وثالثًا؛ ألهّنا أمور  بّد من إخضاعها للقرآن املجيد أوالً  األمور، وهذه األمور ال 
آياته  وقطعّيات  القرآن  يقينّيات  من  إال  تؤخذ  فال  الكلّية،  وبالرؤية  بالعقيدة  تتعلق 
وسوره، وإال فإّن معتقدات األّمة ورؤيتها سوف ُيصيُبها الدمار واخلراب والعياذ باهلل.
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أهم  أّن  إىل  نّبه   ](8 ]حممد:  ﴿جئحئمئىئ﴾  قال:  حني  وتعاىل-  -تبارك  واهلل 
احلياة  هذه  انتهاء  وقرب  وقوعها،  بقرب  إيذان  فهو  النبّيني،  خاتم  مبعث  أرشاطها 
الدنيا، إذ ال نبي بعده، وال كتاب ينزل بعد القرآن حتى قيام الساعة. ومن العجب أّن 
رًا بأهل الكتاب- أشاعوا أخبارًا واهية ال تصح، منها ما رّددها بعٌض  املسلمني -تأثُّ
من أّن هناك حديثًا يقول: »ال تؤّلفان«؛ أي: لن تبلغو سنة ألفني، وال ندري إذا كانت 
سنة ألفني من اهلجرة -علاًم بأّن التاريخ اهلجري مل يظهر إال يف عهد سيدنا عمر- أم 
يف التاريخ امليالدي، وال ُيعقل أن ُنَخاَطَب به، وُيقال لنا: »ال تؤّلفان«، وها نحن قد 
هيمنة  حتت  األخبار  هذه  وضع  من  بّد  فال  املسيح.  السّيد  ميالد  من  األلفني  جاوزنا 
القرآن، والتصديق عليها بآياته، أو التوّقف عن تداوهلا بتلك الطريقة البلهاء، وكأّننا 

أّمة ال كتاب هلا وال هداية.

أن  بّد  ال  املسيح  السّيد  أن  بوش-  جورج  دعوى  -بناء عىل  زعم  َمْن  زعم  لقد 
ودفعته  إرسائيل،  غّرته  ولذلك  األلفني؛  بعد  وتسع  سبع  سنة  بني  ما  قادمًا  يكون 
وما  املسيح،  السّيد  لنزول  األجواء  لتهيئة  2003م؛  سنة  واحتالله  العراق  لتفكيك 
هدم  أّن  باّدعاء  وأوروبا  أمريكا  يف  املغّفلني  بعض  عىل  مكرها  متكر  إرسائيل  زالت 
األقىص وبناء اهليكل ال بّد أن ُيَمّهد له الطريق، وأّن هذا إّنام هو من التحضريات التي 
ال بّد منها لنزول السيد املسيح وعودته، وإال فإّنه لن ينزل، وها ُهم يقومون بعملّيات 
القوة  بأيدهيم  الذين  أولئك  كله ومسمع؛ ألهّنم حّيدوا  العامل  مرأى من  إجرامّية عىل 
تفعله  ما  كل  فأضحى  الطريقة،  بتلك  بذلك  القيام  من  منعهم  عىل  القدرة  ولدهيم 

إرسائيل من قتل الفلسطيني وترشيدهم، رضوريًا ملجيء السيد املسيح ونزوله.

واهلل تعاىل يعلن -جّل شأنه- خسان الذين كّذبوا بلقائه، وأضاعوا أعامرهم كلها 
 يف غمرات التكذيب، حتى إذا جاءهتم الساعة بغتة -دون انتظار منهم أو توقُّع- قالوا:

﴿کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ﴾ ]األنعام: )3[.

ويلتفت السياق إىل رسول اهلل � الذي كان حيزنه جّدًا غفلُة هؤالء وإعراضهم؛ 
ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ۓ شأنه:  جّل  اهلل   ليقول 
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قناعتهم  يقاوموا  أن  يستطيعون  م ال  أهنَّ يؤكد  مما   ،]33 ]األنعام:  ۋۋۅۅ﴾ 
-أي  جيحدون  لكنّهم  به،  جاء  ما  كل  يف   � اهلل  رسول  بصدق  ويقينهم  الداخليَّة 
 ينكرون- بألسنتهم، وتأبى قلوهبم. واجلحود: نفي اللسان ملا يستيقنه القلب، قال تعاىل: 
ڀ﴾ ]النمل: 4)[،  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٱ
وقال سبحانه: ﴿ىبيبجت﴾ ]األعراف: )5[، ويبنّي اهلل -جّل شأنه- لرسوله 
بالصرب حتى  التكذيب  فواجهوا  أيضًا،  ُكّذبوا  قد  سل  الرُّ من  إخوانه  أّن   � الكريم 
أتاهم نرصنا اآليت ال حمالة، ولكن يف مواقيت حّددناها نحن بحكمتنا. ولقد جاءك من 
نبأ املرسلني ما يؤكد لك بأّنك لست بدعًا منهم، وأّن ما أصابك قد أصاب َمْن سبقك، 
كرُب عليك  إن  لكن  يأيت نرصنا يف موعده ووقته.  بالصرب والصالة، حتى  وأّن عليك 
كاآليات  حسيَّة  بآيات  بإتياهنم  وقمت  لطلباهتم،  استجبت  لو  ووجدت  إعراضهم، 
احلسيَّة التي آتيناها موسى وعيسى، فإن استطعت أن تبتغي نفقًا يف األرض، فتغوص يف 
أعامقها، أو ُسلَّاًم يف السامء لتأتيهم بآية، فافعل، وما أنت بفاعل إال بإذين، ولن تستطيع أن 
تأيت بآية كام أويت األولون إال بإذين، وقد آتيناك اآلية الوحيدة الكربى، وهي اآلية األهم 
واألنسب للرسالة اخلامتة التي ُأرسل هبا خاتم النبينّي واملرسلني بشكل مبارش، وهي 
ى هبا، أال وهي »القرآن املجيد«: ﴿ٴۇۋ  اآلية التي انفردت هبا، وهي التي تتحدَّ

ۋۅۅۉۉې﴾ ]احلجر: 87[، فهذه آيتك الدائمة العاملّية، وأّما اآليات 
عىل  قومك  حل  شئنا  لو  أّننا  فاعلم  سبقوك،  ملن  بحكمتنا  آتيناها  آيات  فهي  احلسّية 

اهلدى وإكراههم عليه جلمعناهم عىل ذلك، فال تكونّن من اجلاهلني.

ثم يعرض لنا القرآن الكريم مشهدًا آخر من مشاهد يوم القيامة، يصّوره هلؤالء 
ال  حني  موقفهم  وليذكر  احلرش  ليذكر  يتدّبرون،  لعلهم  فيه  ويضعهم  اجلاحدين، 

فيه: ﴿ہھھ باهلل كذبوا  أن يكذبوا، مع قسم  إال  اهلل  يقولون بني يدي  ما   جيدون 
ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ
خيتلفون  ال  الذين  هؤالء  أصناف  بعض  بيان  ويبدأ   ،]24-23 ]األنعام:  ۅۅۉ﴾ 
ُيشعرونك  جيعلهم  وااللتواء،  والنفاق  الرياء  من  بيشء  إال  األخرى  األصناف  عن 
يعنيهم  ما  يستمعون  فيام  جيدون  إليك،  يستمعون  م  أهنَّ اآلخرين-  ُيشعرون  -وقد 
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﴿ۉېېېېى تعاىل:  فيقول  عليك،  أنزل  الذي  وبالكتاب   برسالتك 
 ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییی
عن  اآلخرين  بنهيهم  أهنم  فيبنّي   ،]25 ]األنعام:  یجئحئمئىئيئجبحب﴾ 
االستامع إليك، ومنعهم من النيل منك، بناء عىل عصبيَّة قبليَّة وحيَّة جاهليَّة، وبنأهيم 

بأنفسهم عنك وعن القرآن الكريم فإهنم هيلكون أنفسهم دون أن يشعروا.

إىل  القيامة  مشاهد  من  مشهد  من  هبم  وينتقل  هؤالء،  ُيقّلب  السياق  ويستمر 
النظر إىل حتذير من مصري سء، حتى هناية اآلية )37(، حني  الدعوة إىل  آخر، ومن 
قبله،  من  اآلخرين  عىل  ُأنزل  كام  آية  عليهم  ُينزل  أّن   � اهلل  رسول  عىل  يقرتحون 

 وبخاصة موسى وعيسى، ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ
ڄ﴾  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
]األنعام: 36-37[ فنرى أّن اآليات كلها -من السابعة إىل السابعة والثالثني- تدور حول 

إىل  وتنّبه  عليه،  املثارة  املرشكني  ُشَبه  وترد  عنه،  جتادل  اهلداية،  مصدر  الكريم  القرآن 
صدقه وعظمته وقدراته املتنوعة عىل إخراج البرّشية من الظلامت إىل النور.

ر النَّجم الثالث: يف بيان جانب من جوانب اخللق الداعية للتفكُّ
ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿ 
ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ
ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ
ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ
ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ
ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ
حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی  ی
ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ
ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ
 ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ﴾ ]األنعام: 47-38[.
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الفسيح،  الكون  اخللق يف هذا  اآلية )38( جانبًا من جوانب  اهلل -جّل شأنه- يف  يبني 
الذي ال ينفرد هؤالء بالعيش فيه، يذّكرهم بالعامل الذي غفل عنه هؤالء، ومل يتدّبروا ما 
فيه، بل انشغلوا يف ظلامهتم وكربيائهم، ونسوا األمم األخرى التي خلقها اهلل جّل وعال.

حني ُيدرك هؤالء أّن الدواب كّلها والطيور مجيعها أمم أمثال البرش؛ ولكن حكمته 
-سبحانه- قد اختارتكم من بني هذه األمم كلها لعبادته، وللقيام بمهّمة االستخالف 

 يف خلقه، وسّخر لكم كل ما خلق لتقوموا هبذه املهمة، وكّرمكم من أجلها: ﴿کک
ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک
كّله  ذلك  صوركم،  فأحسن  وصّوركم  خلقكم،  وأحسن   .]70 ]اإلرساء:  ںڻ﴾ 
لتمكينكم من هذه املهمة التي قبلتموها باختياركم، وعاهدتم اهلل عليها برضاكم، ثم ها 

 أنتم تتمّردون عليها، وتنزلون إىل مستوى ما سّخرنا لكم من خملوقات، بل أقل: ﴿ ڻڻ
 ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇ
وطاقات  وقدرات،  وعي،  قوى  منحناكم  لقد   ]23-22 ]األنفال:  ۇۆۆ﴾ 
ومل  وعطلتموها،  هبا  ففّرطتم  تلك،  مهمتكم  أداء  يف  وتستعملوها  هبا  لتستفيدوا 

ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  تستفيدوا بيشء منها: ﴿ٱ
ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ
ڦڄ﴾ ]األعراف: 79)[. إّن تكذيبكم بآياتنا جيعلكم أقلَّ شأنًا من اخللق املسّخر، 
كّلها  األمم  هذه  مع  حترشون  ويوم  ووحوش،  ودواب  طري  من  أممهم؛  مجيع  من 
فسيكونون أحسن حاالً منكم؛ ألّننا مل نؤهتم ما آتيناكم من قوى الوعي، ومل نعاهدهم 
وال  جنّة  يدخلون  فال  ترابًا،  كونوا  هلم:  سنقول  فإّننا  ولذلك  عليه؛  عاهدناكم  ما  عىل 
نارًا، أّما أنتم فإّن مصريكم إىل النار؛ ألّنكم نسيتم اهلل، ونقضتم عهودكم معه، وختليتم 
عن مهمتكم االستخالفية التي ُكّرمتم هبا، فأنساكم اهلل أنفسكم بام نسيتم يوم احلساب.

األرض.  يف  املفسدين  مظامل  من  تنُج  مل  واحليوان-  الطري  -من  األمم  هذه  إّن 
فاملفسدون يف األرض مل يقترصوا يف أرضارهم عىل اإلرضار بالبرش أمثاهلم، بل أرّضوا 
كذلك باحليوان والطري والنبات والبيئة كّلها، وهذه األمم -التي أصابتها أرضار املفسدين 
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جوارحهم:  عليهم  تشهد  كام  احلرش،  موقف  يف  ضّدهم  تشهد  سوف  األرض-  يف 
  ]65 ]يس:   ﴿ڻڻڻڻۀۀہہہہھھ﴾ 

مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ﴿ۆئ
ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خب حب جب يئ  ىئ
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 ڦ ڦ  ڦ
عليكم،  بالشهادة  فيه  تنطق  يوم  فسيأيت   .]23-(9 ]فصلت:  ڇڇڍڍ﴾ 

حيث ال يؤذن لكم )أهيا الكافرون( بالنطق.

باستغاثته  جيأر  جيعله  موقف  يف  إنسانًا،  ُيصادف  إال  َقلَّ  بسؤال  إليهم  يلتف  ثم 
﴿ں تعاىل:  فيقول  الساعة،  أو  اهلل  عذاب  يرى  حني  وذلك  وحده،  اهلل  إىل   وجلوئه 
]األنعام: 40[، فإّن  ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے﴾ 
العذاب، وجتد فطرتكم  الساعة، فحني يأيت  فإّنه دون عذاب  الدنيا مهام اشتّد  عذاب 
لن  املفاجأة  هول  ألّن  وانحرافاتكم؛  ضغوطكم  عن  بعيدًا  نفسها  عن  للتعبري  فرصة 
حينها  وإّنكم  وضاللكم،  ورشكائكم  الرشكّية،  عبادتكم  باستدعاء  لكم  يسمح 
تستغيثون  حني  فتذّكروا  الفطرة،  هي  وتلك  وحده،  اهلل  إىل  باستغاثتكم  ستتوجهون 
وقد  ُيغيثكم  أن  تتوقعون  فهل  تزعمون.  كنتم  ما  عنكم  ضّل  وقد  القيامة  يف  ربكم 
استكربتم عن طاعته يف الدنيا، ومل تستجيبوا لرسله، ومل ُتلّبوا نداءه، فِلَم ال تستجيبون 
له اليوم ليستجيب لكم غدًا؟! إّنكم يف الدنيا، حني خيىّل بني فطرتكم ومواجهة املواقف 
وتؤمنون  فطرتكم،  مع  تنسجمون  ال  فِلَم  باهلل،  االستغاثة  إىل  تتجه  فإهّنا  الصعبة، 

بربكم، وتتمّردون عىل شياطينكم وأعدائكم بدالً من متردكم عىل إهلكم احلق؟!.

إّن سنن اهلل ماضية يف األفراد واألمم واجلامعات كام نّبهنا تعاىل يف قرآنه، فيذّكر 
بأمم كثرية جاءهتم رسلهم بالبّينات، وبدأت السنن اإلهلّية جتري عليهم، وحني كّذبوا 
اء«. و»البأساء«: كل ما  َّ رسلهم -كام فعل قومك معك- أخذناهم بـ»البأساء« و»الرضَّ
ُيصيب اإلنسان يف غري نفسه، كاملرض؛ وتعني كذلك الشّدة والقوة والرّض واملكروه، 
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وهي يف النكاية أكثر.))) أما »الرض«: فهو سوء احلال؛ إّما يف نفسه لِقّلة العلم والفضل 
قّلة مال وجاه؛  وإّما يف حالة ظاهرة من  لعدم جارحة ونقص؛  بدنه  وإّما يف  والعّفة؛ 

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿ٺ  : أيوب  دعاء  كان   ولذلك 
ٹڤ﴾ ]األنبياء: 83[ ﴿ڤڦڦڦڦڄ﴾ ]األنبياء: 84[، فهو حمتِمل لثالثتها.)2) 
اللذين من شأهنام أن  التَّذلل واخلشوع،  ع«، أي  ُربطا بتشكيل دوافع »التَّرضٌّ وكالمها 
يدفعا هؤالء القساة يف قلوهبم، غالظ األكباد، إىل التوبة واإلنابة إىل رهبم، والرجوع 
ذلك.  دون  حالت  وعيهم،  قوى  د  وجتمُّ أكبادهم،  وغلظة  قلوهبم،  قسوة  لكن  إليه، 
 ،]63 ]األنعام:  ﴿گگ﴾  تعاىل:  قال   ، والّذلِّ الضعف  و»الرضاعة«:  »الترّضع« 

﴿ېېى﴾ ]األنعام: 42[.)3)

﴿کککگگ املعاندين:  هلؤالء  استدراج  عمليات  تبدأ   ثم 
گگڳڳڳڳڱڱ﴾ ]األعراف: 82)- 83)[، فُتفتَّح عليهم األبواب يف سعة 
الرزق وصحة األجسام وكثرة األهل والولد، لتبدأ قوى وعيهم تتحرك يف اجتاه مغاير 
-املريضة  وعيهم  قوى  فرتبط  كفرهم،  يف  صواب  عىل  كانوا  أهّنم  فيتومهون  مفارق، 

﴿ٹ أرزاقهم:  يف  والوفرة  ورشكهم  وكفرهم  رسلهم  تكذيبهم  بني   الكليلة- 
﴿ېېېېىىائائەئ  ]82 ]الواقعة:   ٹڤڤڤ﴾ 

ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ

یییجئ﴾ ]يونس: 24[. آنذاك، يأخذهم اهلل أخذ عزيز مقتدر، كام يقول 

﴿ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب تعاىل:   اهلل 
خبمبىبيبجتحت﴾ ]األنعام: 44[؛ أي: يائسون من النجاة، متحّسون عىل ما 

طوا يف جنب اهلل: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ﴾ ]األنعام: 45[. فرَّ

شّدة  من  املعرتض  احلزن  هو:  املفردات  يف  األصفهايّن  يعّرفه  كام  و»اإلبالس« 
﴿ٴۇۋ وجّل:  عّز  قال  قيل،  فيام  »إبليس«  اشتق  ومنه  »أبلس«،  ُيقال:   البأس، 
﴿خبمبىبيبجتحت﴾  تعاىل:  وقال   ،](2 ]الروم:  ۋۅۅۉ﴾ 

)))  املناوي، زين الدين حممد عبد الرؤوف )تويف: )03)ه(. التعاريف. حتقيق: حممد رضوان الداية، بريوت 
ودمشق: دار الفكر املعارص ودار الفكر، ط)، 0)4)ه، ص111.

)2)  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص503.
)3)  املرجع السابق، ص506.
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 ]األنعام: 44[، وقال تعاىل:  ﴿ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ﴾ ]الروم: 49[.))) 

-هنا-  احلمد  وذكر  آخرهم.  عن  -مجيعًا-  أهلكوا  واملراد:  اآلخر،  هو  ابر:  والدَّ
»َواحْلَْمُد هلِلَِّ َربِّ اْلَعامَلنَِي« لبيان أّن إهالك هذا النوع من البرش فيه إنقاذ لألرض وَمْن 
عليها من العابثني واملفسدين، فاحلمد هلل قاصم اجلبَّارين، ومنقذ املستضعفني، وقاطع 
دابر املفسدين سبحانه. لقد ُأمر نوح أن حيمد اهلل أْن َنّجاه وَمْن معه يف الفلك من القوم 

 الظاملني، وأهلك بالطُّوفان اآلخرين: ﴿ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ
خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ
ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يت ىت مت خت حت جت يب ىب  مب
ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ
 ڦڦڄڄڄڄڃڃڃ﴾ ]املؤمنون: 27-)3[، ﴿ژژڑڑکک
ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک
 ڻڻۀۀ﴾ ]فاطر: 34- 35[، ﴿ائائەئەئوئوئۇئۇئ
ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ﴾ ]الزمر: 74[، فاحلمد يصدر عن املؤمنني 
ونرص  واجلّبارين،  والطغاة  والظاملني  األرض  يف  املفسدين  تدمري  عىل  هلل  شكرًا 

املستضعفني ولو بعد حني.

ة  إّن اإلنسان -إذا أخذ اهلل تعاىل منه قوى وعيه- ُيصبح يف وضع ناقص البرشيَّ
يمكن  ال  نفسه  الوقت  ويف  له،  -تعاىل-  اهلل  خّوهلا  وحواس  نَِعٍم  من  فقد  ما  بمقدار 
وليس  ابتداًء،  حيوانًا  ليكون  ُأِعدَّ  احليوان  ألّن  األْعجم«؛  بـ»احليوان  نفسه  ُيلحق  أن 

 اإلنسان كذلك، فالتساؤل الذي أورده اهلل تعاىل يف قوله: ﴿ڄڃڃڃڃ
چچچچڇڇڇڇڍڍ﴾ ]األنعام: 47[ هو تساؤٌل يف منتهى القوة، 
أّي  يف  لكم  حيدث  أن  يمكن  أمر  وهو  ذلك؟  لكم  حدث  إن  أخربوين  يقول:  فكأّنه 
اإليامن  وترفضون  به،  تكفرون  الذي  نفسه  هو  النِّعم  هذه  خّولكم  الذي  فإّن  وقت؛ 
به، وكذلك أخربوين لو أتاكم عذاب اهلل بغتة بدون مقدمات أو إنذارات، فإّن بأسنا 

 وعذابنا يمكن أن يأيت بياتًا أو هنارًا: ﴿ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ
ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ

)))  املرجع السابق، ص43).
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يأيت  وقد   ]7-4 ]األعراف:   ﴾ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
مات كّلها، فال يتوبون وال يتذكرون  عذابنا جهارًا هنارًا ظاهرًا، يشهد املفسدون املقدِّ

﴿ٱٻٻٻٻپپ دوامته:  ووسط  العذاب  قلب  يف  يصبحوا   حتى 
ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ
وقومه،  لفرعون  حدث  كام   ](58 ]األنعام:  ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ﴾ 

وقوم نوح وغريهم، فعذابنا خاضع ملقاديرنا ال ألمانيهم ورغباهتم.

سل  الرُّ بام ليس يف مقدور  املفسدون يف األرض- تطالبون  الظاملون  إّنكم -أهّيا 
ة تطالبوهنم بتعجيل العذاب  أن يفعلوه، وليس من مهامهتم أن يستجيبوا لكم فيه؛ فمرَّ
يَّة بحسب  ة تطالبوهنم بأن يأتوكم باخلوارق واملعجزات احلسِّ الذي أنذروكم به، ومرَّ

شهواتكم ورغباتكم.

سل، وتوجيههم يف منهج التعامل مع أقوامهم النَّجم الرابع: يف بيان ماهية الرُّ
گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ
 ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ
 ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئ
ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ
حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ  ی
ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ
 ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ
ڇ 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
ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک
ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ
ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ

ىائ﴾ ]األنعام: 58-48[.
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د مهاّمهتم وحدودها ووسائلها،  سل هم رسل اهلل وأنبياؤه، فاهلل هو َمن حيدِّ إّن الرُّ
قدرة  بالتبشري واإلنذار«. ويف  »الدعوة مصحوبة  مهاّمهتم منحرصة يف  اهلل  وقد جعل 
 اهلل املطلقة -لو شاء- أن ينّزل عليهم آيات تظل أعناق أممهم هلا خاضعة: ﴿ٺٺٺ
ٿٿٿٿٹٹٹٹڤ﴾ ]الشعراء: 4[ لكّن يف ذلك نوعًا من اإلكراه 
وللمحافظة عىل  االختيار«.  اإلنسان عىل »حرّية  يأمتن  أن  اهلل  كلمُة  وقد سبقت  هلم. 
فال  والتبشري.  اإلنذار  مع  الناس  دعوة  عىل  املرسلني  مهام  قرص  فقد  اإلنسان  حرية 
سل وما  ينبغي ألحد من بني البرش أن يتوقع من اهلل -جّل شأنه- أن يفرض اإليامن بالرُّ

﴿یجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتخت ألّنه:  عليهم؛   ينزله 
﴿ڄڄڄ  ]256 ]البقرة:   متىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخ﴾ 
﴿ژڑڑککککگ  ]29 ]الكهف:   ڄڃڃڃڃچچچچ﴾ 

گگگڳڳڳڳڱڱڱڱ﴾ ]األنعام: 48 -  49[.

سل وكيف مجع اهلل -سبحانه- هلم بني الوحي  وليبنّي ويؤّكد -تعاىل- عىل ماهية الرُّ
ته، ويؤكد عىل قدراته املحدودة، وعىل  والبرشّية يأمر رسوَله � أن يؤكد عىل قومه برشيَّ

 أّن حله لرسالة اهلل -جّل شأنه- ال ُيَغريِّ من ذلك شيئًا: ﴿ںںڻڻڻڻ
 ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ
ۈٴۇۋ﴾ ]األنعام: 50[ قل: ال أقول لكم عندي خزائن اهلل، فلن تسألوين شيئًا 
إال ُأعطيتم، وال أعلم الغيب، وال أقول لكم إّن الرسالة قد نقلتني من عامل البرش إىل 
عامل املالئكة، ذلك كله مل حيدث، فأنا لست إال برشًا رسوالً، أتبع ما ُيوحى إيّل من ريب، 
فأبرص وأسمع وأعقل، أّما أنتم فتستمرون يف العمى والظلامت والضالل البعيد، مع 
علمكم بأّن األعمى ال يستوي مع البصري، لكنّكم ال تتفكرون لتدركوا أّنكم يف موقع 

األعمى وأنا يف موقع البصري بام أوحي إيلَّ من ريّب.

ثم يأمر اهلل -تعاىل- رسوله أاّل يضّيع وقتًا مع أولئك الُعمي الذين ال يتفكرون، 
فآمنوا  بصائر،  من  فيه  ما  إىل  وعقوهلم  قلوهبم  اهلل  فتح  الذين  القرآن  هبذا  ينذر  وأن 
بأّن هناك بعثًا ونشورًا وحرشًا بني يدي اهلل؛ ولذلك اختذوه -سبحانه- ولّيًا وشفيعًا؛ 
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أّن  تظنن  فال  التقوى،  مستوى  إىل  سريتقون  لدهيم-  االستعدادت  -هبذه  هؤالء 
ېئ ېئ  ﴿ۆئۈئۈئ  ألّنك:  الضالني؛  املرشكني  أولئك  عىل  قارص   اإلنذار 
﴾ ]فاطر: 8)[، وهنا  جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 تتجاوز املقارنات ثنائّية األعمى والبصري إىل جمموعة كبرية من الثنائيات املتقابلة: ﴿ٱ
ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ
ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ

﴾ ]فاطر: 9)-24[، فال تبتئس، واعلم أّنك:  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
﴿ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾ ]يس: ))[، 
﴿ىئيئجبحبخبمبىب تعاىل:  اهلل  إىل  بالفرار  ينذرهم  أن  نبّيه  يأمر  -سبحانه-  اهلل   إّن 

يبجتحت﴾ ]الذاريات: 50[.
ثم ينبَّه إىل انقسام اإلنذار إىل أقسام: فهناك إنذار للكفار واملرشكني، وهؤالء قّل 
أن ينتفعوا بذلك؛ لعدم وجود االستعداد لالنتفاع بذاك اإلنذار لدهيم، وهناك إنذار 
إيامهنم  يلبسون  ليستمّروا، فال يفرتون وال يغفلون وال  يّتقون  الذين  وتبشري ألولئك 

هنم باهلل الغرور. هنم احلياة الدنيا، وال يغرَّ بظلم، وال تغرَّ

� من أن يطرد أحدًا من أولئك الذين يدعون رهبم بالغداة  نبيه  ثم حيذر اهلل 
عداد  يف  فسيسلك  طردهم  لو  أّنه  شأنه-  -جلَّ  وينذره  وجهه،  يريدون  والعيّش 
الظاملني، وُيبني له أّن املستكربين من زعامء القبائل، الذين ينظرون نظرة استخفاف إىل 
أولئك الفقراء الذين يدعون رهبم بالغداة والعيش يريدون وجهه ويريدون رضاه، فقد 
جعل اهلل -تبارك وتعاىل- بعضهم لبعض فتنة وموضع اختبار، فكان يفرتض بذلك 
كثريين.  مثلها  من  َحَرَم  التي  عليه  اهلل  نعم  يشاهد  وهو  وحيمده  اهلل  يشكر  أن  الغني 

 إهنا فتنة واختبار كثريًا ما يسقط فيه أولئك املستكربون، ألهّنم يقولون: ﴿پپ
حق  هلم  أّن  يفكرون  جتعلهم  وغطرستهم  فكربياؤهم   ]53 ]األنعام:  پپڀڀڀ﴾ 

االعرتاض عىل اهلل  وهو أعلم بالشاكرين.

يا  َواَجْهَتُه  الذي  املوقف  مثل  واجه  وقد  لقومه،  هود  يقول  هود،  سورة  ويف 
﴿ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ حممد:  اهلل   رسول 
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]هود:  ۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ﴾ 
﴿ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ عليهم:  هود  فرّد   ،]27 

ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حب جب يئ ىئ  مئ
ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ
واجلبارين  الكّفار  أولئك  بني  التشابه  ترى  وهكذا   ،]30-28 ]هود:  ڄڄڄ﴾ 

واملستكربين يف كل زمان، وطرائق تفكريهم وخصاهلم مع أنبيائهم.

ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ثم تأيت آية ﴿ٿ
چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ
هم  هؤالء  إّن  الكريم:  لرسوله  شأنه-  -جّل  ليقول   ]54 ]األنعام:   ﴾ ڇ ڇ چ
الكفار  أولئك  أّما  عليكم"،  "سالم  هلم:  ُيقال  وأن  وا،  ُيبرشَّ أن  املستحقون  املؤمنون 
فإن  القاسّية، وإاّل  يؤّثر يف قلوهبم  أو  أنظارهم  يلفت  لعّل اإلنذار  ُينَْذروا،  أن  فينبغي 

أجل اهلل ماض فيهم ال حمالة.

ويف ذكر التوبة يف هذا السياق، وذكر لفظ "َكَتَب" الذي يوحي باإللزام حتفيز كبري 
ألولئك املؤمنني الذين جاؤوا الرسول � خمبتني هلل، غري مرشكني به، فوّجه اهلل تعاىل 
أنظار نبّيه إىل تذكريهم بالتوبة بعد إلقاء السالم عليهم، وتبشريهم بقبوهلا قبل أن يأتوها، 

 فلقد برّش اهلل هؤالء يف هذه اآلية ويف آيات عدة بالقبول، كام يف سورة النساء: ﴿چ
ژ ژ ڈ ڈ 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
ہ﴾  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

]النساء: 7)- 8)[، ويف ذلك من املنن والرحة الكثري لـَمن كان له قلب يعي.

واآلية: ﴿ڇڇڍڍڌڌڎ﴾ ]األنعام: 55[ تبنّي أّن 
ببيان منهج املؤمنني الصادقني ومناهج املسلمني، بل بنّي  القرآن املجيد مل يكتف  هذا 
ليختار، ولئال  النجدين؛  اإلنسان  اهلل  املجرمني كذلك، وبذلك هدى  وأوضح سبيل 

سل.  يكون للناس عىل اهلل حجة بعد الرُّ
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ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿ 
ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ
ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ
﴾ ]األنعام: 58-56[  ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
التعامل  كيفّية  الكريم يف  لنبّيه  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  من  كتوجيهات  اآليات  تأيت هذه 
مع الشبهات التي يوردها الكفار واملنافقون؛ حيث يدعوه -تعاىل- إىل بيان اخلطوط 
ويبنّي  تعاىل،  اهلل  إرادة  حتكمها  والتي  خالهلا،  من  الرسول  يعمل  التي  العريضة 
الصالحيات التي أعطاها لنبّيه الكريم بناًء عىل برشيته وعبادته هلل تعاىل واصطفاء اهلل 
تعاىل له يف آن، فيدعوه أوالً إىل أن يبنّي هلم أّن اهلل قد هناه وهنى الناس كاّفة أن يعبدوا 
تلك األصنام التي يدعوهنا آهلة وأربابًا من دون اهلل، وأاّل يّتبع أهواء هؤالء املرشكني 
ومتنّياهتم ورغباهتم القائمة عىل الباطل والفساد، وأّن ما يدعونه إليه هو الضالل بعينه 
 الذي خيرج -َمْن يطيعهم فيه- من دائرة اهلدى إىل دائرة الضالل، ويف سورة الفرقان:
ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ﴿ڱ
ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ
إيامن  عىل  يؤّكد  الذي  األمر   ](9  -(8 ]الفرقان:  ۈٴۇۋۋۅۅ﴾ 

النبي بربه الكريم وأّنه هو نفسه أول املؤمنني.

ويدعوه ثانيًا إىل أْن يعلن أّنه موقن بأّنه عىل بّينة من ربه وحمّجة بيضاء، فقد بنّي 
له اهلل -تبارك وتعاىل- احلق من الباطل يف هذا القرآن، وتكذيب الكافرين له ال جيعله 
معه  البّينة  إذ  اهلل؛  هداه  إذ  بعد  إليه  يدعونه  الذي  الضالل  إىل  وينرصف  موقفه  يغرّي 
هذا  عليهم  ليتلو  برسالته  البّينة  فقد جاءهتم  العذر،  عليهم  تقطع  قائمة  � واحلجة 
القرآن، فيقول هلم بكل قوة وبكل يقني: إّنني أنا صاحب البّينة ال أنتم، واهلل أعطاين 
البّينة والصحف املطّهرة التي ُيكتب القرآن هبا وحتفظ آيات اهلل فيها، إّنه كتاب  تلك 

مرقوم، وكتاب مكنون، ال يمّسه إال املطّهرون. 

ويدعوه تعاىل ثالثًا إىل أن يبنّي هلم حمدودّية الصالحيات التي أعطاها اهلل تعاىل له، 
 وأّن استعجاهلم له بالعذاب ال معنى له؛ ألن األمر بيد اهلل وحده ليس بيده هو:﴿ۈ  
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تستعجلونني  فأنتم   ]58 ]األنعام:  ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېې﴾ 
بالعذاب الذي أنذرتكم به، ولو كانت لكم قلوب تعقلون هبا الستعجلتم اهلل -جّل 
حة، ومع ذلك فإنزال العذاب أو اإلنعام بالرحة كل ذلك حمصور يف حكم  شأنه- الرَّ
اهلل جّل شأنه، فهو الذي يقّص احلّق وهيدي إليه، ويأمرنا به، وهو خري الفاصلني حني 
وإيذاء  إيذائي  يف  بلغتم  وقد  به،  تستعجلون  ما  عندي  أّن  ولو  وبينكم،  بيني  يفصل 
ذلك،  حدث  لو  لكم  ظالـاًم  أكون  ولن  وبينكم،  بيني  األمر  لُقيض  بلغتم  ما  املؤمنني 

ألّنكم َمْن بدأتم واستدعيتم ذلك كله، واهلل -تبارك وتعاىل- أعلم بالظاملني.

النَّجم اخلامس: يف تفّرده تعاىل بالِعلم والقدرة املطلقتني األزلّيتني
ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿ 
ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی  ی
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  ٿ
 ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ
ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ
 ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ
 ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ
ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ

ۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾ ]األنعام: 67-59[.

� مرة أخرى مما يتومهون  نبّيه  ُيؤّكد اهلل -جّل شأنه- يف هذه اآلية عىل تربئة 
يقدر  الذي  ألّن  ذلك  هبم؛  العذاب  إنزال  عىل  قدرته  وهو  مسؤوليَّاته،  من  جزء  أنَّه 
هو،  إال  يعلمها  ال  الغيب  مفاتح  عنده  الذي  وحده  -تعاىل-  اهلل  هو  األمر  هذا  عىل 
يتجاهلها،  أن  إنسان  يملك  ال  التي  والربوبيَّة  األلوهيَّة  جوانب  يف  جيادهلم  هنا  فهو 
تبارك  وحدانيته  إلثبات  القدرة  بيان  إىل  الوعيد  إىل  التهديد  من  هبم  السياق  فينتقل 
فخزائن  قلوهبم،  هلا  ختبت  وال  هبا،  يستفيدون  فال  آثاره  يشاهدون  أمٌر  وهو  وتعاىل. 



تفسري القرآن بالقرآن366

الغيب ومفاحتها عنده -جّل شأنه- ال يعلمها إال هو، وهو جّل شأنه َمْن يعلم ما يف 
﴿ىئىئیییی والشهادة:  بالغيب  حميٌط  شامٌل  فعلمه  والبحر،   الرب 
 جئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتخت﴾  ]األنعام: 59[ بل وال: ﴿ڈژ
ژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ﴾ 
كل  من  حمفوظ  الربوج،  سورة  يف  كام  املحفوظ  اللوح  هو  الكتاب  هذا   ،]3 ]سبأ: 

﴿ڭڭۇۇ تعاىل:  قوله  منها  أخر،  آيات  يف  إليه  أشري  وقد  قدسيته،  يمّس   ما 
 ۆۆۈۈٴۇۋ﴾ ]الرعد: 39[، واآليات: ﴿ڎڈڈژژڑ
ڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾ ]عبس: 4)-9)[، 
ويف سورة يس قال: ﴿ائائەئەئ﴾ ]يس: 2)[، واملراد به »اللوح املحفوظ«؛ ألّنه 
 األصل املحفوظ، ومنه ينّزل اهلل املالئكة بالّروح من أمره؛ أي: بالوحي، كام يف اآلية:  ﴿گ
گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ﴾ ]النحل: 2[.

ثم يبنّي تعاىل آية أخرى من آيات قدرته التي تفّرد هبا، وهي أمر متكرر نامرسه كل 
يوم، إال وهو حالة النوم، فيبنّي لنا حقيقته الغائبة عنّا، فهذا النوم الذي ننامه نعمة كربى 
من اهلل تبارك وتعاىل، هّيأ اهلل لنا سائر أسبابه، فيتوّفانا بالليل، وتلك حقيقة النوم، وقد 
نكون سقطنا يف معاٍص بالنهار ال يرضاها جّل شأنه، بل ُتغضبه، ومع ذلك فال يتوفانا 
بالليل -الوفاة األخرية- مع علمه بام اقرتفنا بالنهار، بل يبعثنا يف اليوم التايل لُيقىض أجل 
مسمى هو الذي حّدده -جّل شأنه- لنا، ثم إليه مرجعنا بعد ذلك، ثم ينبئنا يوم القيامة 
بام كنّا نعمل يف هذه احلياة الدنيا، وهو القاهر فوق عباده؛ أي: الغالب املتحكم يف اخللق 

ورة الكريمة: ﴿ٹڤڤڤڤڦڦڦڦ  كله، كام ورد يف هذه السُّ
ڄڄڄڄڃڃڃڃچچ﴾ ]األنعام: )6[، وهم الكرام الكاتبون 
 ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿ڇ االنفطار:  سورة  يف  كام 
]االنفطار: 0)-2)[، وهم -يف الوقت نفسه- الذين يراقبونكم فيه، ويسجلون عليكم كل 

 ما تعملون يف صحائف أعاملكم، وكذلك هم َمن حيفظونكم من أمر اهلل ﴿ڻڻ
ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ
يعقب  مجاعة  فاملالئكة   ،](( ]الرعد:  ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې﴾ 
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بعضهم بعضًا حلراسة اإلنسان من اهلل، فيجنبونه الّسوء وحيفظونه من احلوادث إال ما 
قّدر اهلل أن يصيبه، وهم يف الوقت نفسه حُيصون أعامله، واقرأ قوله -تعاىل- يف سورة 

 ق: ﴿ڤڤڤڤڦڦڦڦڄ﴾ ]ق: 8)[، ثم يقول جّل شأنه: ﴿ٹڤڤ
 ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
وهو  احلرش،  يوم  تعاىل  اهلل  عىل  للعرض  متهيدًا  وذلك  واجباهتم،  يف  أي   ،]6( ]األنعام: 

 يوم رّد الناس إىل اهلل موالهم احلق، أال له احلكم يف شأن كل إنسان: ﴿چچڇڇ
ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ﴾ ]األنعام: 62[.

وتتجىّل رحة اهلل -جّل شأنه- عىل عباده أنه بعد ما ذكر هلم ما ذكر من اآليات 
﴿ڎڈڈ اإلنسان:  يقول  ويوم  احلفظة،  واملالئكة  واحلرش   واحلساب 

ژژڑڑکککک﴾ ]الكهف: 49[، فإّنه يذكرهم بآيٍة أخرى من آياته لعلها 
تثري يف أنفسهم -إذا مل يقض الصدأ عليها- السؤال التايل: هل لنا من نجاة؟ فيذكرهم 
بام يعايشونه يف عامل احلياة: ﴿ژژڑڑککک﴾ ]األنعام: 63[ من أهوال 
وشدائد: ﴿کگ﴾ ]األنعام: 63[ تذّلاًل بالقول، فيكون جهرًا يف الغالب وخفية يف 
القليل النادر، وتؤكدون عىل أّنه لو أنجاكم من هذه لتكونن من الشاكرين، فيخربهم 
﴿ڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ﴾  قائاًل:  شأنه-  -جّل  بأمره   �

﴿ہہہھھھھےےۓۓڭڭ تعاىل:  قوله  يأيت  ثم   ]64  ]األنعام: 

 ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې
ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ﴾ ]األنعام: 67-65[ 
لتبني أن الكروب والشدائد غري قارصة عىل ما قد حيدث يف ظلامت الرّب والبحر؛ ألّن 
هناك أنواعًا أخرى من الشدائد يف قدرته سبحانه أن يبعثها عليكم أو ُيسلمكم إليها، 
وهو -سبحانه- وحده القادر عىل أن ينجيكم منها، وهذه األخطار أشد وأقسى؛ فام 
دمتم حتيون عىل األرض فإّن األخطار حمدقة بكم، فال تظنوا أن نجاتكم من كرب ما 
ومصائب  أخطار  فهناك  خطر.  يعقبها  ال  مطلقة  نجاة  تعني  البحر  أو  الرّب  ظلامت  يف 
الرباكني والزالزل، وما  فتنفجر  أرجلكم،  أو من حتت  تأيت من فوقكم،  قد  وكروب 
إليها، أو تأيت األخطار من برش مثلكم خيتلفون معكم، فتلبسون شيعًا، ويذيق بعضهم 
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بأس بعض!! ففي خزائنه -التي ال يملك مفاحتها غريه سبحانه- الكثري الكثري، وهو 
-سبحانه- الذي يرّصف اآليات ويعرضها عىل عقولكم وقلوبكم لعّلكم تفقهوهنا، 

وتفهموهنا، وتستوعبون دروسها!!.

إّن قومك من القرشيِّني وأهل مكة قد كّذبوا باحلق الذي أنزلنا عليك، وتكذيبهم 
ف هلم اآليات  ال يغرّي من هذا احلق شيئًا، وال يؤّثر تكذيبهم يف كونه حّقًا، ونحن نرصِّ
عليهم  ولست  البالغ،  فعليك  أنت  أّما  متنّوعة،  بطرق  ناصعة  حججًا  هلم  ونقدمها 
بوكيل حيمل عنهم ما ال يريدون حله، وعليك بالصرب، فإّن لكل خرب زمانًا أو مكانًا 
يقع فيه عندما يأيت موعد تأويله ووقوعه، وآنذاك سيكون صدقه معلومًا هلم ولغريهم.

النَّجم السادس: يف بيان أحوال املستهزئني
حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ﴿ېئ
پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىت مت خت حت جت يب ىب مب  خب
 پپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ
ڃ ڃ ڦڄڄڄڄ ڤڤڦڦڦ ٹٹڤڤ  ٿٹٹ
ڈ 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
ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ
ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے
ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ
ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ

یجئحئ﴾ ]األنعام: 73-68[.

هناك صنف من أولئك الذين يكّذبونك، عابثون هازلون هازئون. حيسبون أهّنم 
ُخلقوا عبثًا، ووجدوا يف هذه احلياة الدنيا سًدى، فاختذوا كلَّ يشء هلوًا ولعبًا، فدنياهم 
لعب وهلو، ودينهم لعب وهلو كذلك. إذا اقرتبوا من القرآن املجيد فإهّنم يقرتبون منه 
سيامرسون  أو  املاء  سيدخلون  أهّنم  يظنون  اآلخرين  جيعلون  الذين  اخلائفني.  اقرتاب 
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ابتغاء  ويعبثوا  ويلعبوا  ليلهوا  الشاطئ  يف  خيوضوا  أن  إال  يريدون  ال  وهم  السباحة، 
التسلية. وأكثُر استعامالت القرآن هلذه املادة اللغوّية فيام يذم الرشوع فيه، كاآلية التي 
 ،]65 ]التوبة:  ﴿ڍڌڌڎڎڈڈژ﴾  تعاىل:  وقوله  معنا، 

 وقوله: ﴿ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ
 ،]9( ]األنعام:  ﴿چڇڇڇڇڍ﴾  وقوله:   ،]69 ]التوبة:  ڦڄڄ﴾ 

أو  باطل  كّل  يف  ُيسارعون  فهم   ،]45 ]املدثر:  ﴿حطمطمظجعمع﴾  وقوله: 
ُزور ليخوضوا فيه لعلهم يرصفون الناس عن هذا القرآن ويصّدوهنم عنه، هؤالء ال 
إال اإلعراض عنهم وإمهاهلم، وعدم جمالستهم، ولو حدث وأنساك  يستحقون منك 
فهم  تذّكرك،  فور  املجلس  ذلك  ترتك  أن  فعليك  بعضهم  إىل  وجلست  الشيطان 
أو تكثري  يليق بمؤمن وال مؤمنة جمالستهم،  كهم، وظاملون بسلوكهم، ال  برِِشْ ظاملون 
سوادهم، وهؤالء حساهبم عند اهلل عسري، وهو حساب ال يتجاوزهم إىل املتقني الذين 
اإلمهال  هذا  ولكن  عنهم،  انرصفوا  تذّكروا  فإذا  فيجالسوهنم،  الشيطان  ُينسيهم  قد 
هلم واإلعراض عنهم تذكري هلم ولسواهم بام هم عليه، إن مل ينتفعوا به فإّن فيه إقامة 
القرآن  جتاه  عليهم  جيب  بام  أنفسهم  للمؤمنني  ذكرى  كذلك  وفيه  عليهم،  للحجة 
املجيد، فالتقوى تتحقق بتعظيم القرآن واإليامن، واالعتصام به واتباعه وعدم هجره.
كام أنَّ هناك أقوامًا آخرين ينبغي أن ُيرتكوا وهُيملوا، إذ إّن أوقاتك وأوقات املؤمنني 
أجّل من أن ُتضيَّع مع هؤالء الضائعني املضيَّعني، وهم الذين اختذوا دينهم لعبًا وهلوًا. 
و»اللعب«: فعل صاخب، ال يقصد صاحبه من ورائه حتقيق أي مقصد صحيح، سواء 
حتصيل نفع أو دفع رضر، كأفعال األطفال، لكنَّ أفعال األطفال بريئة، وهذه يغلب 
ا »اللهو«: فهو ما يشغل اإلنسان عن املهم من شأنه، ظنًَّا  أن يشوهبا القصد اليّسء. وأمَّ
ا باقية جيعله مهيئًا إلضاعة  منه أنَّه جيد يف ذلك تسليًة، واغرتاره باحلياة الدنيا وتومّهه أهنَّ
أن  قبل  احلياة وانقضائها  بالقرآن بسعة زوال هذه  اهلل  يا رسول  رهم  فذكِّ األوقات؛ 
رهم بأّنه ال ويّل هلم من دون  هيلكوا، وتبسل أنفسهم، وحتبس يف جهنم بام كسبت. وذكِّ
فإهّنا إن  إليه اآلن،  به إال ما تدعوهم  ُتفتدى  اهلل وال شفيع، وليس لدى أي نفس ما 
ُيفتدى به،  تعدل كلَّ عدٍل -لو كان ذلك ممكنًا- ال يؤخذ منها لو ُفرض أّن لدهيا ما 
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فال فداء يف ذلك اليوم، أولئك الذين ُأبسلوا بام كسبوا؛ أي: أهلكهم اهلل بسبب عملهم 
اليّسء، الذي يؤدي إىل حبسهم يف جهنم، هلم رشاٌب من حيم ُيصهر به ما يف بطوهنم 

واجللود، وعذاب أليم بسبب كفرهم، وإعراضهم عن اهلدى بام جاءهم.

وقل هلم عىل سبيل املوعظة واحلوار: ﴿کککگگگگڳڳڳ﴾ 
]األنعام: )7[ من أصنام وأوثان وأرباب متفرقني، ال يملكون ألنفسهم نفعًا وال رّضًا، 

فضاًل عن أن يملكوا ذلك لسواهم، وآنذاك سيكون َمَثلنا َمَثل من استهوته الشياطني 
مهتدون  أصحاب  وله  هدى،  غري  عىل  والسري  هواه  اّتباع  عىل  فحملته  األرض،  يف 
هذا  ومثل  الشياطني،  استهوته  أن  بعد  إليهم  يستمع  فال  »ائتنا«،  اهلدى:  إىل  يدعونه 
ما كان يمكن أن ينقذه إال هدى اهلل؛ ألّن هدى اهلل هو اهلدى احلقيقي الذي ال ُيقاوم 
»أن  أي:  )7[؛  ]األنعام:  ﴿ڭڭۇۇۆ﴾  سواه:  الشيطان  مكائَد 

﴿ۆۈۈٴۇۋ املصدر،  قوة  يف  بعدها  وما  »أن«،  بمعنى  فالالم   ُنسلم«، 
وتقواكم؛  لعبادتكم  أهٌل  -وحده-  وهو   ،]72 ]األنعام:  ۋۅۅۉۉ﴾ 

ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿ې كله:  لذلك  إضافة   ألّنه 
ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ

جئحئ﴾ ]األنعام: 73[.

النَّجم السابع: يف قصة سيدنا إبراهيم  واحلّجة التي آتاها اهلل تعاىل 
، واملزج بني  له عىل قومه إلثبات وجوده ووحدانيته 
أدلة اخللق واإلبداع، وطروء النقص عىل سائر اخللق إلثبات 

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

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ 

ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴾ ]األنعام: 90-74[.

 بداية عرض احلُجة التي آتاها إبراهيم عىل قومه، ورفعه هبا درجات: ﴿ڀٺ
وقد   ،]83 ]األنعام:  ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ﴾ 

﴿ېېېىىائائەئەئ تعاىل:  قوله  وهي   ،)66( اآلية  عىل   عطف 
وئوئ﴾ ]األنعام: 66[، ويف ذلك ربط بديع بني سيدنا إبراهيم  وسيدنا حممد 

� وبني قوم إبراهيم  ورشكهم وضالهلم، وقوم حممد � وما هم عليه.

ينسبون   -� حممد  سيدنا  -قوم  وهؤالء  إليهم،  إبراهيم  ينتسب  واألّولون 
أنفسهم إىل إبراهيم، وما فعله قوم إبراهيم  معه، فعل العرب مثله مع رسول 
العظيامن، والرسوالن اجلليالن،  النَّبيَّان  التي احتج هبا  فإّن احلُجج  �؛ ولذلك  اهلل 
ز كل منهام حجج اآلخر لدحض شبهات املتقدمني من املرشكني  متضافرة متساندة، ُيعزِّ

واملتأخرين منهم.

ورة سياق احتجاج -جاءت بعد حماوالت هداية وإقناع كثرية-  وألّن سياق السُّ
تعاىل يف  قوله  املايض جاء  ففي  فيام مىض،  ُتعهد  مل  التي  القوة  بنوع من  اّتسم احلجاج 
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﴿ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ إبراهيم:   حوار 
گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ
ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ
ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ﴾ ]مريم: 42-47[، ومع أّن ما أوردته سورة األنبياء 
اآليات:  تلك  واتل  الصورة،  هبذه  يكن  مل  لكنّه  ة،  دَّ الشِّ من  بيشء  اتَّسم  ِحجاج  من 

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

ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ

ٻ ٻ ٻ ٱ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ

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

الشعراء: ﴿کککگگ آيات سورة  )5-73[، وكذلك  ]األنبياء:   ٺٺ﴾ 

ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ
ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ

ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ
ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ
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ییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىب﴾ ]الشعراء: 69-83[، ويف 

چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  سورة الصافات: ﴿ڦ
ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ
ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک
ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ
ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ
 ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی
 یییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمث
 ىثيثحجٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ
ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ
 ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

]الصافات: 3-83))[. 

أّما هنا يف سورة األنعام، فإّن اهلل -تبارك وتعاىل- ُيري بنفسه إبراهيَم ملكوت 
الساموات واألرض، ليصوغ له احلُّجة القاطعة، والدليل الساطع القائم عىل االستدالل 
باملوجودات، تلك التي اختذت آهلة ضالالً وانحرافًا عن وجود اإلله احلق الذي خلق 
ة حّجة مزدوجة، تدل عىل  الساموات واألرض باحلق، لتصبح تلك املوجودات املؤهلَّ
آفلة،  جعلها  من  وجود  عىل  وأفوهلا  بنقصها  واالستدالل  ناحية،  من  تأليهها  بطالن 

وهو اإلله احلق الذي ال إله غريه، وال رّب سواه هلا ولغريها.

ما يصّح  الساموات واألرض«، أي: كل  إبراهيم »ملكوت  وإراءة اهلل -تعاىل- 
وهذه  مبالغة،  صيغ  وأمثاهلام  و»جربوت«  »ملكوت«  ألّن  »ملك«؛  حتت  يندرج  أن 
هذا؛  من  املستفيدين  أول  نفسه  إبراهيم  وجعلت  والشمول،  بالعموم  تتجىّل  املبالغة 
ليكون هبذه اإلرادة اإلهلّية له من »أهل اليقني« التام، ويطمئن قلبه بحجته وسالمتها، 

فيقّدمها لقومه وهو عامل هبا علاًم يقينّيًا ال ختالطه شائبة من شك.
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والكواكب،  النجوم  يعبدون  -الذين  قومه  إىل  تقّدم  ذلك  إبراهيم  بلغ  وإذ 
ويصّورون هلا أصنامًا -وتلك ديانة الصابئة والكلدانيِّني من قوم إبراهيم، وهي ديانة 
إبراهيم-  رأس  مسقط  »أور«  مدينة  حيث  العراق،  جنوب  يف  آنذاك  منترشة  كانت 
فاختار أشد الكواكب إضاءة وملعانًا يف ليلة من الليايل، ويبدو أنَّه من الكواكب التي 
السامء  كبد  وتوّسطه  وبريقه  فلمعانه   ،]76 ]األنعام:  فقال: ﴿ڄڄڃ﴾  يعظِّموهنا؛  كانوا 
جيعله األكثر حّظًا يف منحه صفة الربوبيَّة واخللق والتدبري، وانتظر، وأمل قومه أن تنتهي 
وغاب،  َأَفل  فلاّم  والكواكب،  النجوم  إىل  معه  ونظروا  جتاوبوا  فكأهّنم  معه،  أزمتهم 
الربوبيَّة  الذي يتوىل شؤون  َمْن  إذ  ]األنعام: 76[،  : ﴿چچچچ﴾  قال 
والتدبري إذا غاب؟ كام أنَّ األفوَل دليُل نقٍص، وما دام قد أفل وانرصف فَمْن الذي رصفه 
وجعله يأفل؟ أليس ذلك أوىل بالربوبيَّة منه؟! فقوله  من شأنه أن ُيثري كل تلك 
األسئلة يف أذهاهنم، شاؤوا أم أبوا!! وكأّنه  وقد استدرج أذهاهنم إىل التساؤل 
]األنعام: 77[  والتفكري، تركهم يف حريهتم وتساؤالهتم الكثرية: ﴿ڇڇڇڇ﴾ 

﴿ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک القول:  إىل  سارع  رشوقه   وابتدأ 
من  نوعًا  ُيبدي  ثم  نفسه،   كمن حيّدث  يبدو  هنا  ]األنعام: 77[  ککک﴾ 
باهلداية؛  عليه  ليمنَّ  واإلنسان،  الطبيعة  رّب   ، احلقيقيِّ الرّب  نحو  اه  واالجتِّ القلق 
ذلك  ويف  احلق؛  اإلله  إىل  ُتوِصله  سوف  أهّنا  يبدو  ال  بنفسه  وبحثه  جهوده  إنَّ  إذ 
والتي  الناقصة،  اآلفلة  الكواكب  هذه  عبادة  يف  ضاّلون  م  أهنَّ وبيان  بقومه،  تعريٌض 
وأفوهلا.  بزوغها  يف  هلا  املسرّي  اخلالق  احلقيقّي  الرّب  هو  أّنه  شك  ال  رّب  عىل  تعتمد 
انتظر بزوغ الكوكب األكرب،  ّية  انقادوا وراءه إىل تلك املشاهدات واألدلة احلسِّ ولـاّم 

﴿گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ  »الشمس«: 
﴿ۀہہہہھھھھ ]األنعام: 78[   ڻڻۀ﴾ 
عرب  وقادهم  معهم    تدّرج  لقد   .]79 ]األنعام:  ےےۓۓڭ﴾ 
املسبقة  األفكار  قلوهبم وعقوهلم ُحُجب  املنهجّي«؛ لريفع عن  بـ»الشك  مليئة  مسرية 
واملسلامت اخلاطئة التي ال دليل عليها، ويستبدهلا بمسّلامت سليمة: فالرب ال يمكن 

أن يأفل أو يغيب، وما ينبغي له ذلك.
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من  ختليصهم  نحو  بتؤدة  قومه  ويقود  بأناة،  يسري  وهو    حاول  وقد 
وثن »ضغوط املجتمع«، وهو وثن يصنعه املجتمع عىل هواه، وقد يستفيد من تارخيه 
ة عنارص أخرى، ليحول بني األفراد وجتاوز ذلك الوثن أو اخلروج  وتراثه وثقافته وأيَّ
عليه. ومن مظاهر حتّكم ذلك الوثن املجتمعّي اخلوف من املجتمع، وموقفه يف حالة 
 العمل عىل تشغيل قوى وعيهم، وجالء فطرهم،  إبراهيم  املخالفة. فحاول 

ودفعهم إىل استعامل عقوهلم.

ة  مها هذه احلُجة -التي آتاها اهللُ إبراهيَم عىل قومه- كثرية ومهمَّ إّن الدروس التي تقدِّ
دوا هلم السبيل  جّدًا، وهي التي ينبغي أن يعتمدها دعاة التوحيد ليصلوا بالناس إليه، ويمهِّ
﴿ۀہہہہھھھھ﴾  ومرتبة:  مستوى  ليبلغوا 
إال  األديان  سائر  عن  مائاًل  وأهله،  ك  للرشِّ جمافيًا  الباطل،  عن  مبتعدًا   ،]79 ]األنعام: 

واملوّحد  الواحدة.  األنبياء  أّمة  دعائمه  وأرست  لعباده،  اهلل  اختاره  الذي  احلق  دين 
 بمحض اختياره وإرادته فيتجىل معنى: ﴿ۀہہ  يتجه إىل اهلل 

ہہھھھھ﴾ ]األنعام: 79[.

هلم  فيقول  وجيادلونه،  إبراهيم  حياّجون  القوم  مازال  البالغة  احلُجة  تلك  فبعد 
 ،]80 ]األنعام:  ﴿ۇۇۆۆۈۈٴۇ﴾  اجلدل:  يف  اللجج  ذلك  -مستغربًا- 
العاطلة،  البكامء  الصاّمء  آهلتهم  من  الرتهيب  هو  العاجزين  سالح  إىل  فيلجؤون 

﴿ۋۋ اإلرهاب:  من  النوع  ذلك  مواجهة  يف  إبراهيم  فيعلن  هبا،   والتخويف 
بفعل  حدث  قد  أّنه  تتومهوا  فال  يشء  أّي  يل  حدث  ولو   ،]80 ]األنعام:  ۅۅۉ﴾ 
ما  يعلم  الذي  وإهلي،  ريب  بمشيئة  ذلك  يكون  بل  املصطنعة،  وآهلتكم  أصنامكم 
بالء  إىل  بحاجة  أّنني  علم  فإذا  حميط،  شامل  علم  ذو  ألّنه  يصلح؛  ال  وما  يل  يصلح 

﴿ۆئۆئۈئۈئېئ خلق:  َمْن  يعلم  الذي  اخلبري  العليم  فهو  ابتالء   أو 
خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ
 مبىبيب﴾ ]األنعام: )8[، وجُييب -جّل شأنه- عىل ذلك التساؤل: ﴿ٱٻ
ٻٻٻپپپپڀڀڀ﴾ ]األنعام: 82[، فالذين آمنوا إيامنًا 
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القلق  من  َأمٌن  واآلخرة؛  الدنيا  يف  األمن  هلم  أولئك  رشك-  شائبة  َتُشْبه  -مل  خالصًا 
يف  وحسابه  اهلل  عذاب  من  وَأمٌن  الدنيا،  يف  الرصاط  عن  واالنحراف  واالضطراب 

الدار اآلخرة.

»األَْمن«   ]8( ]األنعام:  ﴿مئىئيئجبحبخبمبىبيب﴾  تعاىل:  قوله 
الوعي هبا وفهمها،  إىل  أّمتنا  تشتدُّ حاجة  التي  املفاهيم  أهم وأخطر  قرآيّن من  مفهوم 
وإدراك طبيعتها، وكيفيَّة حتقيقها يف حياة األُّمة، وقد ورد يف القرآن املجيد بصيغ عديدة، 
منها املصدر، كام اشتّق منه اسم »األمانة« و»اإليامن«. و»األَْمن« طمأنينة النفس، وانعدام 
»التوحيد«؛ ألّن  كلمة  بعٌض  عّده  »األَْمن«  مفهوم  والقلق. وألمهّية  باخلوف  الشعور 
األَْمن مل يكن يتحقق إال هبا. وقال بعضهم: إّنه »العدالة«؛ ألهّنا الركن الذي ال تتحقق 

﴿چچڇ اآلمن«:  »باحلرم  البرشّية  عىل  -تعاىل-  اهلل  امتن  وقد  به،  إال   الطمأنينة 
 ﴾ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
وقد   ،](25 ]البقرة:  ﴿ٴۇۋۋۅۅۉ﴾  شأنه:  جّل  وقال   ،]67 ]العنكبوت: 

امتّن اهلل عىل قريش بأّنه: ﴿ٺٺٺٿٿٿٿ﴾ ]قريش: 4[. و»املأمن« 
كن والطمأنينة، وُيزال به اخلوف لوجود  املنزل الذي يطمئن اإلنسان فيه، ويشعر بالسَّ
ما يؤّدي به إىل الشعور بحالة »األَْمن«. ووسائل حتقيق األَْمن كثرية، أمّهها أن تكون 
هناك منظومة أخالقّية يلتزم هبا أبناء املجتمع، فيطمئن اإلنسان يف إطار هذه املنظومة 
يصادر  أو  عليه،  يتعدى  أو  عليه،  يتجاوز  أن  أحد  أّي  من  يتوقع  ال  ألّنه  األخالقّية؛ 
حقوقه. وكذلك نظام العدل جيعل اإلنسان آمنًّا مطمئنًا للعيش يف ظالله، ال خيشى أن 
لم« أمنًا، وال جيد  يضيَّع له حق، أو يفرض عليه يشء بظلم. وقد جيد اإلنسان يف »السِّ
ذلك يف حالة »احلرب«. و»استجارة غري املسلم« باملسلمني ليسمع كالم اهلل -تعاىل- 
توجب عليهم إجارته حتى يسمع كالم اهلل، ثم عليهم أن يقوموا بحاميته إىل أن يصل 
إىل مأمنه؛ أي: إىل املكان الذي يأمن فيه عىل نفسه ودياره وديار ذويه. وقد جعل اهلل 
ونفسه  قلبه  يف  والطمأنينة«  بـ»األمن  داخله  يشعر  بحيث  آمنًا،  املّحرم  بيته  -تعاىل- 
ووجدانه؛ ولذلك فقد هنى اهلل -جّل شأنه- أن ينّفر صيد احلرم، أو يقطع شجره، أو 
يعّرض الاَلئذ به للخوف؛ ليكون نموذجًا لألرض كّلها التي اسُتخلف آدم وبنوه فيها 
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ليقوموا بعمراهنا باألَْمن واحلق والعدل: ﴿ىئییییجئ﴾ ]هود: )6[، 
دون  من  والعمران«  والتزكية  »التوحيد  يف  احلكيم  الشارع  مقاصد  حتقيق  يمكن  وال 

حياة آمنة مستقرة، يسودها »الّسالم واألَْمن«، وتغمرها »الطمأنينة«.

الوصول  ابتغاء  بل  السُّ خمتلف  البرش  سلك  عاملّي،  إنسايّن  مطلب  و»األَْمن« 
بلوغ »حالة  الغاية يف  لتحقيق هذه  لوا هبا  توسَّ التي  بل والوسائل  السُّ تلك  لكّن  إليه، 
لقد ظّن  نسبّية.  إنسانّية وطرقًا برشّية  مناهج  كّلها-  تكن  مل  كانت جّلها -إن  األَْمن« 
حتقق  ال  ولكنّها  منه؛  شيئًا  الليربالّية  حتقق  وقد  بالليربالّية،  يتحقق  »األَْمن«  أّن  بعٌض 
للذات  اإلنسايّن  اخلالص  قضايا  تعليق  عىل  رّكزوا  أن  -بعد  وهؤالء  كّله.  األَْمن 
اإلنسانّية حول نفسها- سارعوا بتبنّي الليربالّية Libéralisme إطارًا إلطالق حيوانّية 
بـالفردّية  لت  وتأصَّ الليربالّية  فاستظهرت  قيود،  دون  كلها  رغباته  وإشباع  اإلنسان 
وأّصلت   ،Utilitarianism بالنفعيَّة  »الفردّية«  سّوغت  ثم   ،Individualisme

»النفعّية« بالنزعة »األدائّية« و»األداتّية« أو »العملّية«، واختذت هذه النزعة »اآللّية« أو 
ة«،  Instrumentalisme هنجًا لتحقيقها. وأمام مضاعفات »إطالق الفرديَّ »األداتّية« 
 Democracy »وما أدت إليه من اغرتاب وتفكيك ورصاعات، برزت »الديمقراطيَّة
بوصفها حاّل موهومًا أو مفرتضًا يف جمال »تقنني الرصاع« واستيعاب القوى اجلديدة، 
التي يفرزها املجتمع. فلم تكن »الديمقراطّية« -وليس من طبيعتها أن تكون- حاّل ً 
لألزمات اإلنسانيَّة، أو وسيلة للقضاء عىل الرصاعات، وتوجيه البرشّية للدخول يف 
السياسّية واالجتامعّية واالقتصادّية واألخالقّية؛  نظمها  كاّفة يف سائر جوانب  الّسلم 
أبناء املجتمع الواحد، واحتواء  إّن مهمتها فقط احليلولة دون تفجر العالقات بني  إذ 
التناقضات بني فئاته وعنارصه من خالل تقنني الرصاع، واستيعاب القوى اجلديدة يف 
املجتمع، وهذا االستيعاب كثريًا ما يتم بشكل ومهّي!! حيث خُييَّل لإلنسان -يف اإلطار 
نفسه.  عن  عربَّ  أو  بصوته،  أدىل  أن  د  بمجرَّ القرار  صنع  يف  شارك  أّنه  الديمقراطّي- 
والتعبري عن النفس يشء، واملشاركة يف صنع القرار يشء آخر، واملعطيات التي تؤثر يف 
صنع القرار كثرية متعّددة؛ ولذلك فإّن كثريًا من الرؤساء جيدون أنفسهم -شاؤوا أم 
أبوا- عاجزين عن االلتزام بام أعلنوه يف براجمهم املعروضة عىل الناخبني، وال يملكون 
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أداة  إىل  »الديمقراطيَّة«-  لقد حتّول اإلنسان -من خالل  وال يملك منتخبوهم شيئًا. 
إنتاج واستهالك، ُيدار -ديمقراطّيًا وبرضاه التام- بوساطة طبقة مهيمنة متعالية تتبادل 
هذه اإلدارة بشكل يلفت النظر، وبوصفها أحزابًا سياسّية أوجدهتا الشعوب للتعبري 
عن إرادهتا، وإن كانت قد انبثقت يف بادئ األمر عن الرشكات الكربى، وبذلك حتّول 
»املذهب اإلنسايّن« -الذي أقيم عىل »مركزّية اإلنسان«- إىل جمّرد شكل أو شعار زاد 
يف مآس اإلنسان ومعاناته واغرتابه، وجعله يدور حول ذاته، منقطعًا عن ربَّه، وعن 
أو  العائليَّة  عالقاته  أو  اإلنسانيَّة  بكينونته  يربطه  كان  ما  لكل  فاقدًا  وجذوره،  حميطه 

تارخيه أو جذوره احلضاريَّة.

ة« تلقي به إىل جماهل »الفراغ  وبذلك وجد اإلنسان نفسه يتخبط يف »عبثيَّة وجوديَّ
العدمّي«، والَِّذي جعله ال يبايل بيشء وال هيمه أن يدرك شيئًا، فهو ال يدري أكثر من أّنه 
كفيلة  النظام-  هذا  يسودها  -التي  الشعوب  أحوال  ودراسة  واجلنس.  الطعام  له  توفر 
بإبراز هذه احلقيقة املّرة، وإن تبّجح قادهتا بخالف ذلك. إّن شخصّية مثل هذه -إن كانت 

قد بقي هلا من مكونات الشخصّية أو الكينونة اإلنسانّية يشء- مستلبة الوجود متامًا.

لقد جعلت األنظمة املختلفة من اإلنسان »حيوانًا إعالمّيًا«، تفّرغه من مقّومات 
كينونته، وعنارص شخصيَّته؛ لتشّخص له كل يشء -إعالمّيًا- بكل ما لدهيا من وسائل 
وأجهزة إعالميَّة، فهو ال ُيشحن أو تبنى شخصيَّته تربوّيًا وال حضارّيًا، وال دينّيًا، بل 
ر خلدمة النظام واأليدي الظاهرة واخلفّية فيه التي يدار  إعالمّيًا؛ ألّنه -باإلعالم- يسخَّ
أينام  اإلنتاج واالستهالك وقيادة اإلعالم،  إنسان يدور بني ساقيتي  اإلنسان هبا، فهو 
توّجهه -خارج ذلك- ال يأِت بخري، إاّل ما يفرضه الثالثيُّ املذكور، ومع ذلك خُييَّل 
الصوت  ذلك  خالل  من  السياّس  القرار  يف  حقيقيٌّ  مساهم  أو  فِْعيلٌّ  رشيك  أنَّه  إليه 
لتجاوزه  رضورة  املتحكمة  الطبقة  جتد  وحني  االنتخابات،  مواسم  يف  به  ُيديل  الذي 
فام أكثر الطرق التي تستطيع أن تسلكها لتحقيق ذلك!! والوضع العاملي واألمريكيُّ 
املناقضة  والقوانني  اإلجراءات  من  الكثري  مترير  جرى  حيث  لذلك،  نموذج  الراهن 
بعد  اإلعالميَّة  املاكينة  ضغط  حتت  واحلديثة-  القديمة  معانيها  -بكل  للديمقراطيَّة 

أحداث احلادي عرش من سبتمرب، وما كان ليشء منها أن يمّر لوال ذلك. 
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حيث  آخر،  سبياًل  اإلنسايّن  للخالص  أتباعه  اختار  الذي  الثاين  الفريق  هناك 
ة اجلدلّية«، التي زعموا  تومّهوا وجود اخلالص يف دائرة »احلتمّيات التارخيّية« و»املاديَّ
م اكتشفوها، والتي متر من أقنية »الرصاع الطبقّي«، وهؤالء مل يكونوا أقل استالبًا  أهنَّ
كينونته،  من  -كذلك-  اإلنسان  جّردوا  فقد  والرأساملّيني؛  اللَّيرباليني  من  لإلنسان 
وال  بواقعه  وال  اإلنسان  بتاريخ  تتصل  ال  مبوتقة،  ة  أحاديَّ نمطيَّة  إطار  يف  ووضعوه 
مستقبله إال من خالل احلزب املعرّب عن مصالح الشعوب، ويف إطار الطبقة واحلزب 
كافَّة،  اإلنسانيَّة  وباحلضارات  كّله  بالتاريخ  إنساهنا  عالقة  قطعت  وقد  وحدمها، 
»الشغّيلة«  تأخذ  مل  فكّلها حضارات طبقيَّة  هلا،  وجعلتها عالقة رفض ولعن وحتقري 
فيها نصيبًا. وكل تلك احلضارات صنعها اجلاّلدون وأعداء الشعوب، واإلقطاعيُّون، 
فتجب  الشعوب،  لتحرير  معيق  أفيون  ُهَو  دين  وكل  الربجوازيَّني،  من  إليهم  وَمْن 
إن  ومتاحف  ومراقص،  مالٍه  إىل  معابدها  وحتويل  عليها،  والقضاء  األديان  حمارصة 
أمكن. ويمكن للفنون -من رقص وغناء ونحت ورسم وغريها- أن تلبي احلاجات 
النفسّية والروحّية ملن جيد يف نفسه حاجة لذلك، وبال مواربة. وبعد مخسة وسبعني عامًا 
التارخيّية«  »احلتمّيات  تلك  وارتّدت  وفشلها،  موهتا  األطروحة  هذه  أصحاب  أعلن 
ة  ة اجلدلّية« عىل أصحاهبا باخلسان واخلذالن، وتفككَّ احلزب واإلمرباطوريَّ و»املاديَّ
الذي  الرفاهيَّة  فيها جمتمع  ليعيش  األرضيَّة  يبني احلزب جنَّته  أن  قبل  أقاموها،  التي 
داخل  الظهور  إىل  عادت  ما  رسعان  األطروحة  تلك  هتاوت  وحني  به.  الناس  وعد 
االحتاد السوفيتي املقبور بالعصبيَّات القوميَّة، واألصول العرقّية والطائفّية والدينّية؛ 
ة اجلدلّية« و»احلتمّيات التارخيّية« مل تستطع  لتعلن أّن النظرّيات التي قامت عىل »املاديَّ
استئصاهلا أو تغيريها، لكنَّها كمنت حتت سيف القهر، وحني وجدت فرصة للظهور 
التي زعموا  النظريَّات  أقوى من تلك  أهّنا كانت  لتعلن  اغتنامها؛  املجّدد مل ترتدد يف 

أهّنا نظرّيات خالص.

ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿ الكريمة:   واآلية 
ال  وما  ومنطلقاته،  األَْمن  قاعدة  ووضوح  بجالء  بّينت  قد   ]82 ]األنعام:  ڀڀ﴾ 

يمكن أن يتحقق األَْمن إال به، وكأهّنا قد قدمت لنا قاعدتني أو دعامتني؛ األوىل هي 
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وأنواعه،  بكل مستوياته  والظلم  اإليامن  اخللط بني  الظلم وعدم  نبذ  والثانية  اإليامن، 
ظلم اإلنسان لربه بأن ُيرشك به غريه، وظلم اإلنسان لنفسه بتجاهل نشأهتا وصريورهتا 
إليه وإىل االنغامس  ابن آدم  ومصريها، واالنغامس فيام نذر الشيطان نفسه الستدارج 
وظلم  نحوها،  لواجباته  بتجاهله  ألُّمته  اإلنسان  وظلم  والشهوات،  املعاص  من  فيه 
االنسان لألرض بعدم إحيائها. وإذا كان رسول اهلل � قد نّبه يف بعض ما ُروي عنه 
إىل أّن اإليامن بضع وسبعون شعبة، فإّن الظلم ُشعٌب كثرية كذلك، وال ُبدَّ من جتنّبها 
واآلية  العاملي،  والسلم  واألَْمن  االجتامعيني،  والسلم  واألَْمن  النفيس  األَْمن  لتحقيق 
هاتني  عىل  بناء  وحتقيقهام  والسالم  األَْمن  إىل  الوصول  ُسبل  للبرشّية  ترسم  الكريمة 
الدعامتني: حتقيق اإليامن اخلالص، ونبذ الظلم بكل أنواعه، فذلك سبيله، ولقد امتن 
اهلل -تبارك وتعاىل- عىل قريش بأمرين: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلو أّن 
األُّمة أدركت واجباهتا وقامت بدورها، واتصفت بام ندهبا اهلل لالتصاف به من وسطّية 
وخريّية وشهادة عىل الناس لتغريت أحواهلا وأحوال العامل كله من حوهلا، لكن ختّلفها 
العامل كله أّدى إىل خسارة  وتراجعها وجتاهلها لدورها وتوقفها عن حل رسالتها إىل 
العامل والبرشّية خسائر فادحة ال يمكن هلا أن ُتعّوضها إال باالتفاق عىل اهلدى واحلق 
لم كافة، وتتخلص من  الم وتدخل يف السِّ واإليامن ونبذ الظلم؛ ليتحقق هلا األَْمن والسَّ

القلق واالغرتاب والعدوان وما جيّره من ويالت.

ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ڀ
ڤڤ﴾ ]األنعام: 83[. تلك هي احلُّجة البالغة التي آتاها اهلل إبراهيم لينرصه عىل قومه، 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ كافة:  سل  الرُّ بني  درجته  هبا   ويرفع 
ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ
ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ

ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ﴾ ]البقرة: 253[.

 قد جتىّل يف جوانب ثالثة. اجلانب األول  إبراهيم  إنَّ نرص اهلل -تعاىل- 
هو »احلُّجة« التي آتاه اهلل إّياها ليدحض هبا رِشكهم وباطلهم، بحيث تنقطع عملّيات 
»رفع  هو  الثاين  واجلانب  باطلهم.  عىل  هبا  حيتجون  حجج  أّنه  يزعمون  الذي  شغبهم 
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له،  وتكريمه  ونرصه  شأنه-  -جّل  مواله  تقدير  الناس  يدرك  لكي  وترقيته«  درجاته 
بانتصاره يف معركة  لتكريس االعرتاف  املنترص أوسمة وأنواطًا  القائد  امللك  يمنح  كام 
فاصلة، وإشاعة ذلك، إضافة إىل املعاين األخرى التي حيملها التكريم اإلهلي. أّما اجلانب 

الثالث فهو »وهب له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب« واألنبياء من ذرارهيم.

ولن ُنعنى برتمجة أحد منهم بأكثر من ترمجة القرآن التي مل تتجاوز ذكر اسم النبيِّ 
صفحات  أهم  ثم  حف،  الصُّ أو  عليه  ُأنزل  الذي  الكتاب  اسم  وأحيانًا  قومه،  واسم 
ألنَّه  وذلك  هبا،  جاءهم  التي  األساسّية  املوضوعات  وعناوين  ليؤمنوا،  قوَمه  جهاده 
ليس بني أيدينا من املصادر التي يمكن االستفادة هبا للرتمجة هلم -بام يزيد عىل ما يف 
من  وليس  املراجع،  من  إليها  واستند  عليها،  ُبني  وما  التوراة  سوى  املجيد-  القرآن 
تفسريه  وليس  فقط،  بالقرآن«  القرآن  بـ»تفسري  معنّيون  ألّننا  إليها؛  الرجوع  منهجنا 
الصاحلني  املحسنني  هؤالء  -تعاىل-  اهلل  ذكر  وقد  إرسائيل.  بني  بقصص  أو  مطلقًا 
معروفة  منهم  كثريون  وأسامء  واجتباهم،  وهداهم  العاملني  عىل  اهلل  فّضلهم  الذين 
املتدوالة -آنذاك- وغريها، وكأّنه  الشفوّية«  بتأثري »الثقافة  العرب  متداولة يف جزيرة 
رشككم  من  يتقّبلون  ال  موّحدون  بعضهم  تعرفون  الذين  أولئك  كل  للعرب:  يقول 
شيئًا، َفِلَم ال يسعكم ما وسع هؤالء.. فتؤمنوا؟! لكّن بعض ما هُيمنّا -هنا- هو أّن اهلل 
-تعاىل- أثبت نبّوة بعضهم، وذكر هؤالء األنبياء، وعلينا أن نؤمن هبم كام ُذكروا يف 
القرآن املجيد دون زيادة أو نقص. أّما النبّي اخلاتم ملسو هيلع هللا ىلص فواجب عىل كل مسلم ومسلمة 
فنا تفصياًل  القرآن املجيد قد عرَّ أّن  تعيينًا ومعرفته تفصياًل، ومن لطف اهلل  به  اإليامن 
بيته وأصحابه وصفاته  التي أخرجته -أم القرى- وبقومه ومهجره وأهل  به وبقريته 
وأخالقه.))) والذي نؤمن به وندين به أّن َمْن ُينكر نبّوة معنّي ممن ساّمهم القرآن املجيد 

)))  وقد بالغ ناظٌم نقل أبياته إبراهيم البيجوري يف رشحه عىل جوهرة التوحيد، وهي قوله: 
َحْتٌم َعىَل ُكّل ِذي الّتْكليِف َمْعِرَفـة        بَِأنبـَيـاٍء َعىَل الّتفِصيِل َقْد ُعِلـُمـوا
ـو يِف رد تلك حجتـنا ِمنْهم َثَمـانِـَيـة        ِمْن َبْعد َعرْش َوَيبَقى َسـبعة َومُهُ

إِْدريس، ُهود، ُشَعْيب، َصالِح، َوَكَذا        ُذو الكفل، آدم، باملْخَتار َقد ُختُِموا
فإّن قصد الناظم بـ»حتم« هو فرض أو واجب، فهذا ما ال نقبله ومل يوافقه عليه أحد. أّما إن أرادوا 

»االهتامم« الذي ال يليق إمهاله، فمقبول، وإن مل تساعد عبارته عليه.
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أنبياء يف سور »النساء وهود واألنعام واألنبياء ومريم« وغريها، مع حتّقق علمه بذلك، 
وتعّمده اإلنكار بعد املراجعة والتوضيح، فإّن ذلك اإلنكار يكون كفرًا. وقد اختلف 
، وذهب آخرون  أهل الِعلم يف عّد »ذي الكفل« بني النبّيني، فذهب بعٌض إىل أنَّه نبيٌّ
إىل أنَّه ليس بنبّي؛ ألّن اسمه ُذكر يف سورة األنبياء يف ِعَداد الصاحلني فقط، ومل ينّص 

القرآن املجيد عىل نبّوته، أّما آدم فقد اتفقوا عىل كونه نبّيًا.

ال  اهلل،  هدى  هو  اهلدى  من  النوع  هذا  أّن  مبّينًا  علينا  شأنه-  -جّل  امتّن  وقد 
اهلل  هبدى  إنَّه  يّتبعهم،  َمْن  وُيضّلون  يضّلون  الذين  والُكرباء  والسادة  اآلباء  هدى 
اإليامن  علينا  جيب  ما  أّما  واإلخوان،  واألبناء  واآلباء  واألزواج  الذّرية  يشمل  الذي 
نؤمن هبم  أنبياء كثريين  ونّبأ  مبرّشين ومنذرين،  ُرساًل  أرسل  اهلل -تعاىل-  أّن  فهو  به 
كام ذكروا يف كتاب اهلل، ال نزيد عىل ذلك، وال ُنضيف إىل ما قّصه اهلل علينا يف كتابه 
الكثري  أذهبت  أساطري  من  فيها  وما  اإلرسائلّيات  يف  قوط  للسُّ ُنستدرج  لئال  الكريم؛ 
النبّوة، وقوله تعاىل: ﴿ۅۅۉۉېېېېىىائائ﴾  من هباء 
ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  نفس  الطاهرة  النفس  عن  التخفيف  من  نوع  ففيها   ،]89 ]األنعام: 

والدفاع  وتبنّيها  وتأييدها  هبا  اإليامن  ُأسند  فقد  هبا،  يرّض  مل  بالرسالة  كفرهم  فإّن 
﴿ەئەئوئوئۇئ هؤالء:  من  خري  وهم  بكافرين،  هبا  ليسوا  قوم  إىل   عنها 

الكتاب  آتيناهم  الذين  املرسلون  األنبياء  أولئك   ،]90 ]األنعام:  ۇئۆئۆئ﴾ 

ومتلقي  النبّيني،  خاتم  فأنت  اقتده،  فبهداهم  اهلل،  هدى  الذين  هم  والنبّوة  واحلكم 
من  بَِدعًا  فلسَت  إليهم،  ُأوحي  ما  عىل  واملهيمن  عليهم،  أنزل  ملا  املصّدق  الكتاب 
الفضائل؛  لك  وأكملت  السابقني،  وجتارب  األولني  هدى  لك  مجعت  بل  سل،  الرُّ

ليجتمع اهلدى فيك، فهداك خالصة هداهم، وكتابك مجاع ما ُأوحي إليهم.)))

وعّززوا  إليه.  ذهبوا  ما  عىل  اآلية  هبذه  ناسخ  يرد  مل  ما  لنا  رشع  َقبَلنا  َمْن  رشع  بأنَّ  القائلون  استدل    (((
﴿چچ وقوله:   ،]123 ]النحل:  ﴿ڌڎڎڈڈژژڑڑ﴾  تعاىل:  بقوله  هذا   استدالهلم 
گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ
گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾ ]الشورى: 13[، وهي مسألة 

طويلة الذيل، أكثر األصوليُّون األخذ والرد فيها. فراِجْعها مبسوطًة:
- الرازي، املحصول يف أصول الفقه، مرجع سابق، ج3، ص275-36.

- ابن عاشور، تفسري الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج3، ص359-358 =
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النَّجم الثامن: يف بيان أن الوحي حق
ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ

ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ

ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں

 ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ

= وخالصة املسألة أّن الرشائع السابقة هلا ثالثة أحوال: فهناك رشائع مل نعلمها إال من كتبهم، ورواة 
أخبارهم وال خالف بني علامء األّمة املسلمة أّننا غري مكلفني هبا لعدم صحة النقل والشك فيه. وقسم 
أمجعت األّمة عىل أّننا وهم مكلفون به مثل: »التوحيد والعدل واألمانة والتزكية والعبادة« وما إىل ذلك 

من أصول سلوكّية وأخالقّية وعبادّية.
وقسم نقل رشُعنا عنهم أهنم تعاملوا به وكان جاريًا العمل به لدهيم، وهذا -وحده- موضع اختالف 
علامئنا، وقد اشرتطوا العتباره رشعًا لنا أو كوننا مكّلفني به ثبوته يف رشعنا عىل سبيل اإلخبار، مع عدم 
ورود ما يقتيض تكليفنا به، وشمولنا بذلك التكليف، فنكون مشمولني باخلطاب املوّجه إليهم؟ واحلّق 
أّن قوله تعاىل: ﴿ ڱڱڱڱںں﴾ ]املائدة: 48[ كافية لغلق باب اجلدل يف هذه املسألة، إضافة 
الختالف خصائص الرشائع، ورضورة مالحظة »اخلصوصّية والعاملّية« يف هذا املجال!! وقد أحسن إمام 
احلرمني حني قال يف الربهان، الفقرات )417-423(: "إّن هذه املسألة ال يظهر هلا ثمرة يف األصول وال 

يف الفروع، بل هي مما جيري جمرى التواريخ"، انظر:
- األصبهاين، اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن حممود )تويف: 688ه(. الكاشف عن املحصول يف علم األصول، 
حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود، بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، 998)م، ج3، ص84).

املحصول، حتقيق:  نفائس األصول يف رشح  إدريس )تويف: 684ه(.  بن  الدين أحد  القرايف، شهاب   -
عادل أحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط)، 995)م، 

ج6، ص)237.
- الرازي، املحصول يف أصول الفقه، مرجع سابق، ج3، هامش ص265.

جم يف  ومما يلتفت النظر إليه أّن االمام الرازي قد قال ما لفظه: "إّن من أخربه )أي: النبّي( بوجود الرَّ
جم(  التوراة مل يكن ممن يقع العلم بخربه، فثبت أّن رجوعه إليها كان ليقّر عليهم أّن ذلك احلكم )أي الرَّ
ثابت يف رشعهم، وأهنم أنكروه كذبًا وعنادًا..."، أّما ثبوته يف رشعنا فلم يثبت بالقرآن، وال بسنن تصلح 
أن تزيد عىل القرآن؛ ألهّنا ليست يف قوة ثبوته، والزيادة عىل النّص نسخ واإلمام الشافعي ال يرى نسخ 
فإّنه -وفقًا لقواعده- ال يقول بجواز إضافة »الرجم« إىل احلد، ألّنه زيادة عىل  ثمَّ  بالسنّة، ومن  القرآن 

النص القرآين عىل اجللد يف اآلية الثانية من سورة النور.
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ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې

يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ

جبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيت﴾ ]األنعام: )9 - 94[.

الذي  الوحي  تقديم  وهو  أال  األساس،  ورة  السُّ هذه  بعمود  متَّصل  النَّجم  هذا 
إىل  الظلامت  من  ليخرجها  كافَّة  ة  للبرشيَّ  -� -حممد  ورسوله  عبده  عىل  اهلل  أنزله 
النور، وجمادلة املرشكني عنه وإفحامهم، كام جادل اهلل أهل الكتاب عنه وأفحمهم يف 
بعد ذكر عدد كبري من   � النبيِّني  املنزل عىل خاتم  الكتاب  ِذكر  سور سابقة. ويأيت 
ة ومن حوهلم  ة، فإن يكفر هبا مرشكو مكَّ النبيِّني الذين آتاهم اهلل الكتاب واحلُكم والنبوَّ
ة بام أنزلنا فهم اخلارسون.  ل اهلل هبا قومًا ليسوا هبا بكافرين، فإذا كفر أهل مكَّ فقد وكَّ

ويبنيِّ السياق أنَّ مجيع األنبياء الثامنية عرش الذين ُذكروا يف اآليات السابقة ممن 
أقوامهم هدى اهلل هيدي  به  اجتباهم اهلل وهداهم إىل رصاٍط مستقيم، وأنَّ ما جاؤوا 
أو دعوته رشك،  إيامن أيٍّ منهم  م مجيعًا موّحدون مل يشب  أهنَّ به من يشاء من عباده، 
ض صاحبه -إذا مل يتب- إىل اخللود يف النَّار،  ك ظلٌم عظيم وذنٌب خطري يعرِّ وأنَّ الرشِّ
�: "أولئك األنبياء املذكورون يف اآليات السابقة  فيقول اهلل -جلَّ شأنه- لرسوله 
منهم،  فأنت واحد  فاقتِد هبم، ورْس عىل طريقتهم،  اقتده"  "فبهداهم  اهلل  الذين هدى 
بأيٍّ  يزعمون أهنم مؤمنون  الذين  بأولئك  املفروض  سل، وكان  الرُّ بَِدعًا من  ما كنت 
الرسالة  وحامل  النبيِّني  خاَتم  أنَّك  وإدراك  بك،  اإليامن  إىل  يسارعوا  أن  أولئك  من 
اخلامتة إىل الناس كافَّة" لكنَّ هؤالء املرشكني مل يقُدروا اهلل حقَّ قدره، ومل يعرفوه حقَّ 
معرفته، فلم يدركوا عظمته، ومل يعرفوا صفاته وأسامءه، ومل يستطيعوا أن حييطوا علاًم 
بتامم قدرته، وبكونه عىل كل شٍئ قدير؛ ولذلك مل يدركوا أنَّ اهلل - تبارك وتعاىل - ال 
ورزقهم  شأنه-  -جلَّ  َخَلقهم  بل  عبثًا،  خيلقهم  مل  ألنَّه  سدى؛  عباده  يرتك  أن  يمكن 
ليستخلفهم ويعطيهم فرصة الوفاء بام عاهدوا اهلل عليه وفرصة أداء األمانة، فلم يكن 
احلق،  عن  ويبعدهم  السبيل،  عن  يصّدهم  الشيطان  لعداوة  يرتكهم  أن  املمكن  من 
هم كام يشاء، ويقعدنَّ هلم رصاط اهلل املستقيم، ويضلهم ويمنِّيهم وَيِعدهم وما  ويسريَّ

َيِعدهم الشيطان إال غرورًا. 
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سل واألنبياء وإنزال الكتاب واحلكمة  ة وإرسال الرُّ ومن هنا فقد كان الوحي والنبوَّ
عليهم، كان ذلك كله حِلكم بالغة، ولتمكني هذا اإلنسان من التغلُّب عىل الشيطان وعىل 
ان ال يمكن لإلنسان أن يواجه مشارع  ة رضوريَّ مشاريعه يف اإلضالل، فالوحي والنبوَّ
وإنزال  والنبيِّني،  سل  الرُّ به، وإرسال  اهلل  لوال لطف  الشيطان، ويتغلب عىل عداواته 
الكتب عليهم والوحي إليهم. فهذا أمر ال يمكن لعاقل أن يستغربه أو يرفض اإليامن 
به أو التصديق به. وهذا كلُّه إلظهار ضالل املرشكني وانحرافاهتم وسفه آرائهم. ومن 
هنا يظهر اهلل لرسوله مدى ضالل هؤالء املرشكني وفساد آرائهم، وانحراف تفكريهم، 
حني استبعدوا أن يوحي اهلل إليك وأنت برٌش مثلهم، وأن يصطفيك عليهم وأنت واحٌد 
منهم، فهم عاجزون عن أن يقدروا اهلل حق قدره، ويعرفوا مدى قدرته، ليعلموا أنَّك 
رسوله وصفيُّه وخليله، والكتاب املبارك املنزل عىل قلبك كلامته ووحيه، وأنَّه -جلَّ 

﴿چچ الناس:  ومن  رساًل  املالئكة  من  فيصطفي  البالغة  احلكمة  له   شأنه- 
 ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ﴾ ]احلج: 75[، ومن ﴿ی
مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ
ىثيثحجمججحمح﴾ ]اجلن: 27 - 28[، وهذا العذر الذي يتعلَّل به أولئك الَبَطلة 
ة هو ذات العذر الذي تعلَّل به املرشكون والكافرون من قبل فامتنعوا  من مرشكي مكَّ

سل، وذكر اهلل حاهلم بقوله جلَّ شأنه ﴿ۅۅۉۉېېې  عن اإليامن بالرُّ
م يزعمون اإلشارة إىل  ېىىائائەئەئوئوئ﴾ ]اإلرساء: 94[، وكأهنَّ
أنَّه لو بعث غري البرش كاملالئكة لقبلوا دعوهتم واستجابوا هلا كام قالوا قولتهم التي ذكرها 

ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ﴿ەئ ورة:  السُّ بداية  يف   اهلل 
ڀ﴾ ]األنعام: 9-8[،  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ىئٱ

ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ﴿ۇئ شأنه  جلَّ   وقال 
 ىئییی﴾ ]اإلرساء: 95[، ﴿ی جئحئمئىئيئجبحب
التي  احلكمة  ونفي  جهلهم  ذلك  ويبنيِّ   ،]96 ]اإلرساء:  خبمبىبيبجت﴾ 
تقديره  عن  وعجزهم    برهبم  باجلهل  يصابوا  مل  فهم  عنهم  يدعوهنا 
الرسالة  بمعنى  جاهلون  هم  بل  فقط،  وتعاىل-  -تبارك  صفاته  ومعرفة  قدره  حقَّ 
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ويفهمون  يعلمون  م  بأهنَّ أنفسهم  يومهون  وهم  والنبيِّني  واملالئكة  والرسول 
معنى  وأدركوا  املعرفة،  حّق  اهلل  عرفوا  ولو  احلق،  به  ليدحضوا  بالباطل  وجيادلون 
بالكتابيِّني  صلة  عىل  م  إهنَّ الضالالت.  تلك  يف  سقطوا  ملا  له،  تهم  وعبوديَّ هلم  ربوبيَّته 
بقطع  موسى  عىل  الكتاب  أنزل  قد    اهلل  أنَّ  وعرفوا  منهم  سمعوا  وقد 
احلمري،)))  بطريقة  وحله  بالكتاب  االهتداء  عدم  من  إرسائيل  بنو  أحدثه  عام  النظر 
أولئك  إىل  يلجأون  املرشكون  كان  ما  وكثريًا  لدهيم  ومعروف  شائع  ذلك  ولكن 
يستبعدون  َفِلَم  سابق،  كتاٍب  أهل  م  ألهنَّ األمور،  بعض  يف  يستشريوهنم  الكتابيِّني 
يزعمون  كانوا  الذين  وهم  يديه،  بني  الذي  مصدقًا  مباركًا  كتابًا  عليك  اهلل  ينزل  أن 
والنصارى،  اليهود  الذين سبقوهم من  أهدى من  لكانوا  الكتاب  أنزل عليهم  لو  أنَّه 

تعاىل:﴿ککک قال  ورة،  السُّ هذه  من   )(58  -  (54( اآليات  يف  جاء   كام 
کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں﴾ 
﴾ ]األنعام: 55)[، ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ]األنعام: 54)[ ﴿ڻ

﴿ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ﴾ ]األنعام: 56)[، 
ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ﴿ۆ
ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ
﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ  ،](57 ]األنعام:   ىئیییی﴾ 
ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ
وأنزلنا  حتّققت،  قد  أمنيتهم  هي  فها   ،](58 ]األنعام:  ڦڄڄڄڄڃڃڃ﴾ 
عليه،  ومهيمنًا  يديه،  بني  للذي  قًا  مصدِّ جعلناه  الذي  املبارك  الكتاب  هذا   عليك 

ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ﴿ڇ
ڻ  ککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ 
ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ

ڭڭڭۇۇۆ﴾ ]املائدة: 48[".

﴿ژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ تعاىل:  قوله  إىل  إشارة    ((( 
ڱڱڱںںڻڻڻڻ﴾ ]اجلمعة: 5[.
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ولقد صّدق القرآن ملا بني يديه من الكتب. وقد كان التصديق بإعادة تلك الكتب 
وما ورد فيها إىل حالة الصدق التي نزلت هبا، ثم اهليمنة عليها حلفظها يف املستقبل من 
أي حتريف. فهو كتاب مبارٌك جاء بالرسالة العامة الشاملة اخلامتة التي تنطلق من ُأم 
الُقرى حيث احلرم، وتتجه إىل ما حوهلا لتستقطب الشعوب األمية الغافلة التي مل يأهتا 
من قبلك من نذير، ثم بعد ذلك تنطلق إىل العامل كله لتصحيح الدين، وإزالة ما علق 
به نتيجة ترصفات البرش وحتريفاهتم وانحراف تأويالهتم وتفسرياهتم، فيؤمن به مجيع 
أولئك الذين يؤمنون باآلخرة، وحيافظون عىل صلواهتم وخشوعهم وإخبات قلوهبم، 

هؤالء هم الذين سيهتدون بأنوار هذا الكتاب.

التالية مدى ظلم وانحراف من يفرتون عىل اهلل الكذب، فيزعمون  وتبني اآلية 
وغرورهم  كربهم  يتجاوز  الذين  أولئك  أو  يشء،  إليهم  يوَح  ومل  إليهم،  أوحى  أنَّه 
املوت  جاءهم  ما  إذا  هؤالء  اهلل،  أنزل  ما  مثل  سأنزل  بعضهم:  ليقول  احلدود،  كل 
لتسّلم  أيدهيا  املالئكة  تبسط  منهم  خرية  السُّ يف  وزيادة  جزعة،  كارهة  نفوسهم  خترج 

ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿ۋ هلم:  ويقال  اخلبيثة،  األّمارة  النفوس   تلك 
ېېېېىىائائەئەئوئوئۇئ﴾ ]األنعام: 93[" زيادًة يف 

بعده  ما  الذي  ل  والذُّ الشديد  واهلوان  اهلون  عذاب  لُيجَزوا  هبم؛  وسخريًة  حساهتم 
ما  وأكاذيبهم  افرتاءاهتم  من  إليه  وينسبون  أباطيل  من  اهلل  عىل  يقولون  كانوا  بام  ذل، 
بأهله.  إال  ء  اليسِّ املكر  حييق  وال  ء،  اليسِّ ومكر  وإحلادًا  وغرورًا  استكبارًا  شاؤوا؛ 
ظهورهم  وراء  تاركني  مرة،  أول  خلقهم  كام  فرادى  اهلل  عىل  املفرتون  هؤالء  سَيقدم 
كل ما خّوهلم اهلل من نَِعم مل يعرفوا قدرها، ومل يقوموا بواجب شكرها، ومل يكن معهم 
م سيكونون شفعاءهم يوم القيامة، فكانوا يعّظموهنم  أولئك الذين كانوا يزعمون أهنَّ
بوهم  وليقرِّ اهلل  عند  هلم  ليشفعوا  النذور  هلم  مون  ويقدِّ الذبائح  بأسامئهم  ويذبحون 

ہہ ﴿ڻڻۀۀ   فيهم:  شأنه-  -جلَّ  اهلل  قال  الذين  أولئك  هم   إليه. 
ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ
أولئك  إهنم   ،](8 ]يونس:  ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ﴾ 

 الرشكاء املزعومون، الذين قال اهلل فيهم: ﴿ککککگگگ
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ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ
 ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

﴿ڎڎڈڈژژڑڑککککگ وقال:   ،](36  ]األنعام: 

ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ
ويف  فيكم  ورشكاؤنا  رشكاؤكم  م  أهنَّ زعمتم  الذين  فهؤالء   ،]3 ]الزمر:  ہہ﴾ 
املزعومة  الروابط  تلك  من  وبينهم  بينكم  كان  ما  كل  تقطع  لقد  ورزقكم،  خلقكم 

ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿چ شأنه:  جلَّ  يقول   الكاذبة، 
ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ
﴿ںڻڻڻڻۀۀہہہہ  ،](65 ]البقرة:   ڱں﴾ 
ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھھ﴾ ]البقرة: 66)[، ﴿ھ

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېې﴾ ]البقرة: 67)[، فكل تلك 
تغنى  تنفعهم احلسات ولن  لن  ذاك  تتقطع وآن  املزعومة سوف  الروابط واألسباب 
عنهم الرباءات وإنكار بعضهم بعضًا، أو إرجاع بعضهم لبعض القول، ولن ختفف من 
عذاب أيٍّ منهم شيئًا. إنَّ الوحي قد علَّمكم الكثري ممَّا جتهلون، وممَّا مل تكونوا تعلمون 
أنتم وال آباؤكم؛ لكنَّ اإليامن بالوحي يشٌء عظيم ال يستطيعه إال الذين سبقت هلم من 

اهلل احلسنى، وهدوا إىل اإليامن باآلخرة وهم عىل صالهتم حيافظون. 

بيَّنت اآليات أصنافًا من أولئك الذين بلغوا يف الظلم غايته يف مواقفهم من  ثم 
ومل  إليه  أوحي  أنَّه  بعضهم  عي  يدَّ فقد  الكذب،  اهلل  عىل  يفرتون  من  فمنهم  الوحي: 
﴿ھےےۓۓڭ﴾  وغرور:  بطيٍش  يقول  من  ومنهم  شيئًا.  إليه  -تعاىل-  اهلل  يوِح 
 ]األنعام: 93[". ومنهم من يستكربون عن آيات اهلل بغري احلق، يقول جلَّ شأنه: ﴿ڎ

ڎڈڈژژڑڑککککگگ﴾ ]األعراف: 46)[.

سل، ورّد سائر شبهات اجلاحدين يبنيِّ للناس  إنَّ بيان حقيقة الوحي وصدق الرُّ
يتوجه  فتزيل كلَّ ريب  إليه سبحانه،  الرسالة وحجيَّتها وصحة نسبتها  صدق مصدر 
إىل مصدرها، ويقطع دابر كل شبهة بحيث ال حيتاج الوحي -بعد ذلك- إىل االنشغال 

يته.  بالدفاع عن كل أمر جاء به وبيان صدقه وحجَّ
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النَّجم التاسع: يف تفصيل معاين األلوهّية والربوبّية واالستدالل عليها بدليل 
اخللق ودليل العناية

ٿ ٿ 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
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
ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ
 ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇ
ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ
ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ
 ییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختٱٻٻٻٻپپ
ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ
 ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ
ژ﴾  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

]األنعام: 05-95)[.

البرش  وتعريف  والربوبّية«،  »األلوهّية  قضّية  بعرض  الكريمة  اآليات  هذه  تبدأ 
القرآن  يعرض  التي  الطرق  من  أخرى  طريقة  بتقرير  شأنه-  -جّل  ورهبم  بإهلهم 
املجيد هبا دلييل اخللق والعناية، وهي تّتسم بأهّنا تستقطب قوى الوعي اإلنسايّن كّلها 
والثاين:  ر،  املسخَّ والكون  الطبيعة  حمور  األول:  حمورين:  بني  الدائم  للرتّدد  وتشّدها 
املحورين؛  بني  دائبة  حركة  يف  هذه  الوعي  قوى  القرآن  ويضع  نفسه.  اإلنسان  حمور 
ليوّصل اإلنسان املخرّي بتلك احلركات الدائمة -بني الكون املسّخر واإلنسان املخرّي- 
املوت  خلق  وتعاىل-  -تبارك  فاهلل  خمرّي،  هو  وملا  مسرّي  هو  ملا  املدّبر  اهلل  معرفة  إىل 
واحلياة، وقّدم ذكر املوت عىل ذكر احلياة؛ ألّنه األصل للحياة، واملنطلق الذي تنطلق 
يتداوالن اإلنسان والطبيعة، وبداية وهناية كل  منه احلياة، وكالمها -املوت واحلياة- 
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احِلنطة  من  فاحلَبُّ  جتاهله.  أو  إلنكاره  جمال  فال  ويالمسه،  اإلنسان  يشهده  مما  منهام 
رة وسواها تبدأ حياهتا بـ»فلق احلبة« وفتحها؛ لتتحول إىل نبتة قد ُتنبت  والشعري والذُّ
التي كانت  احلبة األصل،  تلك  ِمْثل  مائة حبة،  سبع سنابل، وقد يكون يف كل سنبلة 
حّبة واحدة، ففلقها اهلل وناّمها لتصبح سبعة سنابل حتمل سبعامئة حّبة. كل منها يمكن 
أن تدخل دورة حياتّية، لتقّدم لكم نوعًا واحدًا من أنواع الطعام الذي تقوم حياتكم 
ويف  نسمكم؛  وبارئ  وخالقكم  وإهلكم  ربكم  اهلل  هو  احلّبة  هذه  فلق  الذي  إّن  عليه. 
األيامن ُيقسم احلالفون بقوهلم: "ال والذي فلق احلّبة وبرأ النسمة". والنَّوى مثل »نواة 
التمر«، فهذه النخلة الباسقة أصلها نواة فلقها اهلل لتصبح بعد حني نخلة، حتمل عددًا 
كبريًا من حّبات التمر الذي تأكلونه مستمتعني بحالوته وما فيه من غذاء لكم. وحني 
وخيرج  املّيت،  من  احلّي  اهلل  خيرج  كيف  تشاهدون  واحلياة  املوت  دورات  تالحظون 

املّيت من احلي، وكيف جيري تداول املوت واحلياة!

وفيام تكون قوى الوعي مشدودة كّلها إىل تلك العملّيات اهلائلة يف دورات املوت 
بتلك  احلّي  من  واملّيت  املّيت  من  احلّي  وخيرج  والنَّوى،  احلب  ينفلق  حيث  واحلياة، 
احلركات الدائبة التي ال تتوقف، يصبح عدم اكتشاف اإلنسان »آيات اهلل« يف ذلك كله 
-عندما ينظر يف صنع اهلل الذي أتقن كل يشء فال يرى يد اهلل فيه- أمرًا يف غاية الغرابة، 
ويبدو لكلٍّ ذلك املوقف الغريب من أهل الرشك والكفر، موقف االنرصاف عن اهلل 
اإلنسان  يسرتد  أن  وقبل  اإلنكار.  والرشك وظلامت  اجلهل  غياهب  إىل  املجهول،  إىل 
أنفاسه الالهثة يلفت القرآن املجيد نظره بشّدة نحو الكون الفسيح والظواهر الطبيعّية 
وسنن الكون، وكأّنه يقول له بغلظة تالئم املوقف: "أمل تعرف ربك بعد؟!"، دعك من 
احلب والنّوى، وغذائك اليومّي الذي تتوقف حياتك عليه، أنت حتيا حياتك وتعيش 
الليل الدامس؟ وهل راقبت  ليلك وهنارك، هل الحظت كيف يفلق اإلصباُح ظالَم 
الشمس والقمر، وكيف  النهار؟ وهل رأيت  الليل إىل معاش  كيف خترج من سبات 
جتري الشمس ملستقرٍّ هلا؟ وكيف قّدر القمر منازل، وأنت تتابع حركة كل منهام لتعلم 
عدد السنني واحلساب؟ هل ساءلت نفسك: َمْن الذي خلقهام؟ وَمْن الذي قّدر لكل 
منهام مسرية ودورة؟ لتدرك أنَّ اهلل رّبك ورّب آبائك األوّلني هو من خلق كاًل منهام، 



391 سورة  األنعام

الليل والنهار خلفة، وجعل يف  وهو الذي جعل الشمس نورًا والقمر ضياًء، وجعل 
السامء بروجًا، وجعل فيها رساجًا وقمرًا منريًا... هل وصلت إليه؟ وهل عرفته؟.

ويواصل القرآن املجيد تفصيل اآليات، فيشّد قوى وعي اإلنسان إىل نجوم معّينة 
يسافر  إنسان  فام من  والبوادي،  والقرى واألرياف  املدن  القاطنون يف  العرب  يعرفها 
إىل أّية وجهة أو اجّتاه إال وتشتد حاجته إىل معرفة تلك النجوم ليهتدي هبا يف ظلامت 
جعلها  ومن  خلقها؟  َمْن  النجوم،  هذه  والضياع،  بالتيه  فسيهلك  وإاّل  والبحر،  الرّب 
الرّب  ظلامت  يف  االهتداء  رضورة  أهلمكم  وَمْن  للشياطني؟  ورجومًا  للسامء  مصابيح 
والبحر هبا؟ إّنه اهلل خالق كّل يشء. وبعد تفصيل كل ما يتعّلق بالكون نبدأ بتفصيل ما 
يتعّلق هبذا اإلنسان اجلامد املتصّلب، املعّطل لقوى وعيه: هل لك أهّيا اإلنسان املغرور 
أن تتفكر يف نفسك أنت؟ فأنت مل تكن شيئًا مذكورًا قبل سنوات، وها قد رصت شيئًا 
وعدّونا  عدّوك  فينا  وتطيع  أوامرنا،  عىل  وتتمّرد  ورسلنا،  أنبياءنا  فينا  جتادل  مذكورًا 
الشيطان! لو تساءلت نفسك: كيف ُوجدَت وَمْن الذي أوجدك؟، وتفّكرت قلياًل يف 
ذلك، لوجدت أّن الذي أنشأك من َعَدم هو اهلل رّبك وإهلك، ال ربَّ لك غريه، وال إله 
لك سواه، خلقك من نفس واحدة، وَمنَّ عليك باألرض، وجعلها مهادًا لك وجعل 
فيها ُسباًل، وجعلها مستقّرًا ومستودعًا إىل األجل املسّمى، فهي مستقر لكم ومستودع 
 ،]55 ]طه:  ﴿ڇڇڇڇڍڍڌڌڎ﴾  إذ  حتتاجونه؛  ما  لكل 
وقّدرنا فيها أقواهتا لتتمكنوا من احلياة فوقها، ولو تدّبرَت أهّيا اإلنسان الغافل املغرور 

دورة حياتك عليها الستطعت معرفتنا واالهتداء إلينا.

ننّزله عليكم من  ثم انظر أهيا اإلنسان املغرور يف ظاهرة أخرى. هذا املاء الذي 
به  األرض  مستودع  من  لكم  ونخرج  حّي،  يشء  كل  منه  وجعلنا  السامء،  من  أعىل، 
نبات كل يشء، نخرج منه نباتًا أخرض، نخرج منه َحّبًا مرتاكبًا بعضه فوق بعض. وقد 
فّصلنا لكم كيف نفلق احلب والنَّوى، لنخرج منه النخيل »ذات األكامم«، وما خُترج 
من َثَمرات من قران أكاممها، هذه النواة التي فلقناها وحفظنا لكم ثامرها بـ»األكامم« 
صنعناها ألداء هذا الغرض، وجعلنا »الطَّلع النضيد« منّضدًا بعناية عىل تلك الشامريخ 
بعد ذلك رطبًا جنيًا،  به  لتستمعوا  البداية  الطلع من  بذلك  التي حتمله، واعتنينا لكم 
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لكم  وجعلنا  التناول،  سهلة  بثامر  حمّملة  أعوادًا  دانيًة،  قنوانًا  الطَّلع  ذلك  من  وجعلنا 
مان متشاهبًا، يشبه بعضه بعضًا، وغري متشابه، انظروا  جنّات من أعناب والزيتون والرُّ
يف  ومنظرًا،  فاكهة  به  لتستمتعوا  ونضج،  أينع  إذا  وينِعه  بداياته،  يف  أثمر  إذا  ثمره  إىل 
حدائق ذات هبجة، تدخل إىل نفوسكم السور، وتشعركم باالكتفاء واالطمئنان إىل 
املستقبل بعد احلارض. يف ذلكم الذي ذكرنا كّله آيات لقوم يؤمنون باهلل واليوم اآلخر، 

تزيدهم هدى، ويقينًا، وطمأنينة باإليامن.

إىل  يسارعوا  أن  من  فبدالً  كّلها؟  األدلة  تلك  املرشكون  هؤالء  واجه  فكيف 
عىل  يطلق  واجلّن  »اجلن«،  رشكاء  هلل  جيعلون  هبم  إذا  اليقني،  إىل  ويبادروا  اإليامن، 
كل ما استرت عن العيون، فيشمل اجلن واملالئكة والشياطني؛ ولذلك قال جّل شأنه: 

 ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ
 ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ﴾ ]سبأ: 40- )4[ ﴿ٿٿٹٹ
﴿ۆئۈئۈئېئېئ  ](58 ]الصافات:   ٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾ 
ېئىئىئىئییییجئحئمئ﴾ ]الصافات: )5)-53)[ متجاهلني 
ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا  َ كوهنم بعض من خلق اهلل، واختلقوا له بنني كاملسيح: ﴿اختَّ
َعامَّ  ُسْبَحاَنُه   ۚ ُهَو  إاِلَّ  إَِلَٰه  الَّ   ۖ َواِحًدا  ا  إهَِلًٰ لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  َوما  َمْرَيَم  اْبَن  َوامْلَِسيَح  اهللَِّ  ُدوِن  ن  مِّ

كاملالئكة: ﴿ٹٹڤڤڤڤڦڦ وبنات   ]3( ]التوبة:  ڭ﴾  ُكونَ  ُيرْشِ

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

﴾ ]النحل: 57-59[، ﴿ٿ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ
﴾ ]اإلرساء: 40[ ﴿ککگ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ
ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ
 ڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭ
ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ

ېېېېىىائائەئەئوئوئۇئ﴾ ]الزخرف: 6)-20[. 
ورة فقد جعلوا هلل رشكاء من اجلن وخرقوا له بنني وبنات، كأهّنم بذلك  أّما يف هذه السُّ

َك باهلل: ﴿ېېىىائائ  حياولون أن يسّوغوا ألنفسهم رفَض التوحيِد والرشِّ
ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ﴾ ]األنعام: 00)[.
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جبحبخبمبىب ىئيئ مئ  قوله تعاىل: ﴿ېئىئىئىئییییجئحئ
يبجتحتخت﴾ ]األنعام: )0)[، قوله: ﴿ېئىئىئىئ﴾ ]األنعام: )0)[، أي الذي 
خلقهام وكل ما فيهام عىل غري مثال سابق. فـ»اإلبداع«: لغة، عبارة عن عدم النظري، ويف 
االصطالح: هو إخراج ما يف اإلمكان والعدم إىل الوجوب والوجود، قيل: هو أعّم 
﴿ٻٻٻ﴾  ](0( ]األنعام:  ﴿ېئىئىئىئ﴾  بدليل:  اخللق،  من 
الليس  عن  األيس  إجياد  »اإلبداع«:  وقيل:  اإلنسان«.  »بديع  يقل:  ومل   ،](64 ]البقرة: 

والوجود عن كتم العدم واإلجياد. واالخرتاع: إفاضة الصور عىل املواد القابلة، ومنه 
جعل املوجود الذهني خارجًا. وقال بعضهم: »اإلبداع«: إجياد يشء غري مسبوق بامدة 
وال زمان؛ كالعقول، فُيقابل التكوين لكونه مسبوقًا باملادة، واإلحداث لكونه مسبوقًا 
و»اإلنشاء«:  القدرة،  ُيناسب  و»االخرتاع«  احلكمة،  ُيناسب  و»اإلبداع«  بالزمان. 
إخراج ما يف اليشء بالقوة إىل الفعل، وأكثر ما ُيقال ذلك يف احليوان، قال اهلل تعاىل: 

﴿ڎڈڈ﴾ ]األنعام: 98[، ﴿ۓڭڭڭڭ﴾ ]املؤمنون: 4)[.

وقوله: ﴿یییی﴾ ]األنعام: )0)[ أي كيف يكون له ولد، ولو كنتم عىل يشء 
أّما  بالولد وتضعه؛  التي حتمل  الصاحبة  له -أوالً- وجود  أو عقل ألثبتم  منطق  من 
تام  ففيه جتاهل  الصاحبة  إثبات وجود  أنفسكم  تكّلفوا  أن  الولد دون  نسبة  إىل  القفز 
ملنطقكم املفلوج وأوهامكم. إّنه -سبحانه- الغنّي، خلق كلَّ يشء، لو كانت به حاجة 
إىل ولد الصطفى مما خيلق ما يشاء، ولكنّه منّزه عن ذلك سبحانه. لقد بلغ غباء هؤالء 
وجهلهم وضالهلم آخر َمداه حني قلبوا األمور، فبدالً من أن جيعلوا التفّرد باأللوهّية 
والربوبّية دلياًل عىل عدم وجود الولد والرشيك -ألّن »الوحدانّية« حُتّتم عدم وجود 

ك، فتعاىل اهلل عاّم يصفون.  يشء من ذلك- جعلوا من الوحدانّية دلياًل عىل الرشِّ

ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ 
ربكم  خلق  هو  يذكر-  مل  وما  ذكر  ما  -كل  اخللق  هذا   ](02 ]األنعام:  ٿٿ﴾ 
أحاطتكم  َمن  وهو  ومربيكم،  بكم  اللطيف  فهو  وتعظيمكم،  لعبادتكم  املستحق 
الدنيا،  احلياة  هذه  يف  لذلك  ُتَعّد  مل  ا  ألهنَّ تدركه؛  ال  أبصاركم  وباطنة،  ظاهرة  نعمه 
بالرفق  اللطيف اخلبري، الذي يعاملكم  فإّنه ُيدرك األبصار وهو  أّما هو -جّل شأنه- 
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رسوله  عىل  أنزل  ورحته-  بكم  رفقه  متام  -من  فإنَّه  ولذلك  بكم؛  ويتلطف  والرحة 
مشاهدتكم  موضع  لكم  ذكرناه  الذي  اخللق  كان  كام  لقلوبكم،  بصائر  ليكون  كتابه 
إخراج  إىل  اإلصباح،  فلق  إىل  والنّوى،  احلبة  فلق  من  به؛  أبصاركم  واستمتاع 
من  أنتم  خلقكم  إىل  والنجوم،  والقمر  الشمس  خلق  إىل  األموات،  من  األحياء 
كل  نبات  وإخراج  املوات،  األرايض  إلحياء  السامء  من  املاء  إنزال  إىل  واحدة،  نفس 
أو  لعّدها  التي ال آخر هلا، وال طاقة بكم  نعمه  يشء من مستودع األرض...إلخ من 
إحصائها، فللبصائر القلبّية جوالهتا يف فِقه وتفسري املبرصات التي تشاهدها أبصاركم 

 وتدركها أعينكم، ﴿ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ
ڇڍ﴾ ]األنعام: 04)[؛ أي: لست املسؤول عن منعكم -إكراهًا- عن الوقوع فيام 
الشيطان  وساوس  أبعد  أن  أستطيع  ولن  البالغ(،  إال  عيّل  )إْن  ضالل،  من  فيه  أنتم 
عنكم بالقوة، بل ذلك ما ينبغي أن تقوموا به بأنفسكم، ولو آمنتم واّتصفتم بالتقوى 

﴿ڈژژڑڑککککگگ ألبرصتم  هبا   وحتصنتم 
گگڳڳڳڳڱڱڱڱ﴾ ]األعراف: )20- 202[.

﴿ڍڌڌڎڎڈڈژژ﴾  تعاىل:  قوله 
لنا  يأيت  أن  أي  ف«.  ُنرصِّ »كذلك  معنى:  يف  الشعراوّي  الشيخ  يقول   ،](05 ]األنعام: 

باحلال بعد احلال ويكرر ويعيد، وتأيت احلادثة من احلوادث وينزل فيها ترشيع، ويرقق 
سل، ومواقف أممهم منهم حتى نصادف يف كل حال قلبًا  قلوهبم، ويأيت بنامذج من الرُّ
مستقباًل؛ ألنه إن قال مرة واحدة وسكت، وكان هناك أناس قلوهبم منرصفة، فعندما 
وتستوعب  لإليامن  قلوهبم  ترق  فقد  واملواعظ  الترشيع  فيها  وينزل  األحداث  يكرر 

القلوب اهلداية.

يطم  حني  تتدخل  السامء  أن  نعلم  إننا   ](05 ]األنعام:  ﴿ڎڎ﴾  ومعنى: 
َمنَاعة للنفس ووقاية هلا.  لّوامة فهي  الذات اإلنسانية نفس  الفساد، لكن إن ُوجد يف 
فإن فعل اإلنسان ذنبًا تلومه نفسه فريجع، وإن اختفت النفس اللّوامة وصارت النفس 
أن  ذلك  فمعنى  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  املجتمع  يف  امتنع  بالسوء،  أّمارة 
الفساد  إن  جديدة.  ومعجزة  جديد  ببيان  وتأيت  السامء،  تتدخل  وهنا  طّم.  قد  الفساد 
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من  بالفساد هم  ُيطحنون  والذين  تطحن يف طبقات،  إال من وجود طبقات  يتأبى  ال 
يستقبلون املنهج بشوق، لكن الطاحن املستفيد من الفساد هو الذي يعارض املنهج؛ 
سل هم من الطاحنني للناس، لكنَّ املطحونني إنام  الرُّ ولذلك فإن كل مجاعة حاربت 

يريدون من ينقذهم.

مل  السامء  ألن  املجرمني؛  من  عدوًا  له  اهلل  جعل  ساموية  دعوة  صاحب  فكلُّ  إذًا 
تتدخل إال حني صار اإلجرام ال مقاوم له. وهكذا جيعل اهلل لكل نبي ورسول عدوًا 
من املجرمني، وهذا العدو يفتن به الناس، ويميل له ضعاف العقائد. واحلق يرصف 
اآليات حاالً بعد حال حتى ال يثبت مع الداعي احلق إال املؤمنون الصادقون؛ ولذلك 
جتد أن اإلسالم قد جاء وغربل األمور؛ فمثاًل تأيت حادثة اإلرساء فمن كان إيامنه مهتّزًا 
بد ويبقى من حيمل الدعوة بمنهج احلق.  ينكر اإلرساء، وذلك من أجل أن يذهب الزَّ
 أما من كان إيامنه ضعيفًا أو كان يعبد اهلل عىل َحْرف فاإلسالم ال يرغبه ﴿ۆۈۈ
لينرص  اآليات  رّصف  قد    فاحلق  إذًا   .]47 ]التوبة:  ٴۇۋۋۅ﴾ 
قاعدًا  كان  أنه  واّدعوا  درسَت،  قالوا:  ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قال  وحينام  املطحونني، 

﴿ٱٻٻٻ يقول:  احلق  نجد  ولذلك  أعجمي.  من  وتعّلم  اجلبل،   يف 
ٻپپپ﴾ ]النحل: 03)[.)))

النَّجم العارش: يف بيان كذب دعاوى املرشكني، وتوجيه التعامل معهم
ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿ 
ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ
ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ
ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى
جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی  ی
ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خت  حت
ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ

)))  الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج3)، ص8224، تفسري اآلية 03) من سورة النحل.
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ڍ ڍ ڇ ڇ 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
 گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ
ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ
 ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ

ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ﴾ ]األنعام: 06)-7))[.

فافرتق  اآليات،  اهلل  رّصف  وقد   � الكريم  للنبي  العلوي  األمر  يصدر  هنا 
فال  املرشكني،  عن  ُيعرض  وأن  إليه،  أوحي  ما  يتبع  أن  فريقني:  مواجهتها  يف  الناس 
حيفل هبم وال حيفل بام يقولون من قول متهافت، وال يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم 
وجلاجهم. فإنام سبيله أن يتبع ما أوحي إليه من ربه؛ فيصوغ حياته كلها عىل أساسه؛ 
اهلل،  وحي  يّتبع  هو  فإنام  املرشكني؛  من  عليه  وال  كذلك.  أتباعه  نفوس  ويصوغ 

﴿ڑڑککککگگگگڳڳ العبيد؟!  من  عليه  فامذا  هو،  إال  إله  ال   الذي 
ڳڳڱڱ﴾ ]األنعام: 06)[.

﴿ھھےےۓۓڭڭڭڭۇ شأنه-:  -جل  يقوله   ثم 
 .](08 ]األنعام:  ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې﴾ 
تم، وذكر اإلنسان بام ُيسيئه، وقد هنى القرآن -يف هذه اآلية الكريمة-  : هو الشَّ بُّ السَّ
املؤمنني عن اهلبوط عن املستوى األخالقي العايل -الذي وضعهم فيه- واحرتام اآلخر 
اهلل  سّب  إىل  يدفعهم  سوف  ذلك  فإّن  اهلل،  دون  من  يدعون  والذين  املرشكني  بسبِّ 
ورسوله واملؤمنني، وليسوا سواء، فإّن ذلك سوف يؤدي إىل سباب غري متكافئ؛ فأين 
اهلل -تبارك وتعاىل- من آهلتم التي يزعمون، ومن أصنام وأوثان وأموات وما إىل ذلك.

يكون  أن  يصلح  الكريمة  اآلية  هذه  يف  عاليًا  أدبًا  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  ويعلمنا 
ك الذي  أساسًا للتسامح وقبول اآلخر وحسن التعامل معه، بل واحرتامه. فهذا الرشِّ
إطار  حتت  اآلية  تضعه  منه،  جُيرينا  أن  اهلل  ونسأل  أشكاله،  بكل  ونرفضه  نستنكره 
]األنعام: 08)[، فكأن اآلية الكريمة -وهي تعمل  ۆۈۈٴۇۋ﴾  التزيني: ﴿ 
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له  السباب- تقول  عىل تطهري اإلنسان املسلم وتزكيته ومنعه من السقوط يف مهاوي 
-ليخفف من غلوائه يف رفض الذين يدعون من دون اهلل- إهّنم ُأومهوا من الشيطان 
مل  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  زّين هلم؛ وألّن  فالشيطان  وأهّنم عىل صواب،  بأهّنم عىل حق 
حيفظهم، ومل حيل بني الشياطني وبني التزيني هلم، فإّنه -جّل شأنه- نسب ذلك التزيني 
لنفسه ليقّدم مزيدًا من اإلشارات إىل املؤمنني بأن يبتعدوا عن سّبهم، أو يعتربوهم قد 
-جّل  كان  وإذا  أنفسهم،  عند  من  جمرد  واختيار  وقصد  تصميم  عن  الكفر  يف  وقعوا 
ٿٿ  ﴿ احلقيقة:  هي  فتلك  أخرى  آيات  يف  للشيطان  التزيني  نسب  قد   شأنه- 
اآلية  هذه  يف  ولكنّه   ]24 ]النمل:  ٹٹٹٹڤڤڤڤڦ﴾ 
إىل  الدعوة  أمر  وحتويل  الّسباب  جتنب  عىل  املسلمني  حل  معرض  يف  وهو  الكريمة، 
نبهنا  الذي  املعنى  إليه جّل شأنه، عىل ذلك  التزيني  مبارشة، نسب  خصومة شخصّية 
إليه، فكأّنه يريد أّنه إذا كان اهلل قد هداكم لإليامن فأصبحتم بنعمته مؤمنني مسلمني، 
فإّن اخلذالن قد أصاب آخرين، فال ينبغي أن تسّبوهم عىل ذلك. وألّن سّبهم وسّب 
الشيطان عىل سّب اهلل جّل شأنه،  يثري حيتهم، وحيملهم  رشكائهم وأصنامهم سوف 
ك والضالل، فعليكم إال ُتعينوا  وذلك سيزيد يف ضالهلم وانحرافهم وإمعاهنم يف الرشِّ
مع  التعامل  يف  بليغًا  درسًا  لنا  تقّدم  واآلية  ذلك.  إىل  وتدفعوهم  عليهم،  الشيطان 
اآلخر، ويف العدل معه يف القول والعمل، وأن نبتعد عن اهلبوط إىل مستوى اخلصومة 
فإّنام  شيئًا  بغضنا  فإذا  ومعتقد،  دين  يف  اختالف  معهم  فاختالفنا  املبارشة،  اإلنسانّية 
فإّن  برشًا،  وبوصفهم  هم،  أّما  ذلك،  من  شيئًا  نقبل  وال  ورشكهم،  أعامهلم  نبغض 
كفرهم وإرشاكهم ال جيعلنا نستبيح حتقريهم أو استعالءنا عليهم ومقتنا هلم بصفتهم 
البرشية، أو اإلنسانّية املجردة، فُبْغض عمل اإلنسان يشء وُبْغض ذاته يشء آخر، وال 
بّد من التفريق بني االثنني، فأنت تدعوه للهداية وتدعو له هبا ألّنك حتبه، وتريد اخلري 

له، وتريد أن خترجه من الظلامت إىل النور.

يضمنون  الذين  املساجد  بعض  خطباء  فإّن  واحدًا؛  شكاًل  يأخذ  ال  والّسباب 
غنيمة  ونساءهم  وأمواهلم  واجعلهم  بددًا  وأهلكهم  عددًا  »أحصهم  نحو  أدعيتهم 
للمسلمني« يقومون بعملية سباب يف إطار دعاء يف غري وقته ويف غري مناسبته، فإذا دعا 
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رسول اهلل وأصحابه اهللَ -جّل شأنه- بمثل ذلك وهم خيوضون املعركة، أو يتهيأون 
األوقات،  هذه  ويف  األدعية،  هذه  بمثل  خطيب  يدعو  أن  أّما  مفهوم،  أمر  فذلك  هلا، 
فإّنه يدفعهم إىل كراهية املسلمني واستباحة دمائهم وأعراضهم، وإذا احتج عليهم أي 
حمتج فيقولون: "إّن هؤالء لو متّكنوا منا فذلك ما سيفعلونه فينا، اسمعوا إىل خطبائهم 
هذا  من  وكذا..."  كذا  يقولون  إهّنم  يكتبون،  ماذا  وانظروا  يقولون،  ماذا  اجلمعة  يف 
مراحل  من  املرحلة  هذه  الشديد  لألسف  بلغوا  -وقد  اليوم  واملسلمون  الّسباب. 
النظر يف كثري من هذه األمور، وأاّل يكونوا كمثل  ُيعيدوا  الضعف- يف حاجة إىل أن 
صاحب  األحق  هذا  أفاد  الذي  ما  إذ  باإلبل«!  وراحوا  شتاًم،  »أشبعتهم  قال:  الذي 

اإلبل من الشتم والّسباب الذي قاله ملن استاقوا إبله واغتصبوا أمواله؟!.

 ،]4 ]النمل:  ﴿ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾  شأنه:  جّل  قال 
يزّينها  وال  بالفحشاء  يأمر  ال    اهلل  ألّن  تعاىل؛  اهلل  من  ال  الشيطان  من  فالتزيني 
عنهم  وأسقط  بينهام،  خىلَّ  الشيطان  سبيل  اختيار  منهم  علم  أن  بعد  لكنّه  ألحد، 
له  التزيني  نسبة  يسوغ  ما  الشياطني وحفظه هلم من وساوسها، وذلك  حايته هلم من 
وخيتاره  للضالل  يتعرض  من  ضالل  يف  تتغرّي  ال  ثابتة  سنن  -تعاىل-  فلله  سبحانه، 

 سبياًل له، وهداية من يتشّوف إىل اهلداية ويطلبها ويتطّلع إليها: ﴿ڑڑکک
 ککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں﴾ ]األنعام: 39[، و: ﴿ڌ
 ڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگ
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  ہ
ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ
 ېېېىىائائەئەئوئ﴾ ]اإلرساء: )6-65[، و: ﴿ڄڄ
ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ
ہ ہ ہ ہ  ڎڈڈژژڑڑ﴾ ]مريم: )8-83[ و: ﴿ۀ
،]53 ]احلج:   ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ
ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  واآلية: ﴿گ
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 ڻڻۀۀہہہہھھھ﴾ ]فّصلت: 25[ واآلية: ﴿ۈۈٴۇ
وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ

ۇئۇئۆئۆئۈئ﴾ ]الصف: 5[.

ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ﴿ 
ىئىئ یییی﴾ ]األنعام: 09)[ وهؤالء يعمون عندما حُيرجون، وال يبقى بني 
م  أهنَّ عىل  األيامن  ويقسمون  جديدة،  ومعجزات  آيات  لطلب  للشغب  سبيل  أيدهيم 
سوف يؤمنون إذا جاءهتم آية جديدة كام طلبوا، ويكشف اهلل -تعاىل- نواياهم، ويبنّي 
يتهم، وأهّنم يريدون إيامنًا وإسالمًا ودينًا مفّصاًل عىل أهوائهم، وتّتسع لكل  عدم جدِّ
املؤمنون بمزاعم هؤالء، وال تسألوا رسلكم كام  أهّيا  رغباهتم وشهواهتم، فال تغرّتوا 

 ُسئل موسى من قبل تومهًا منكم أهّنم صادقون بوعدهم باإليامن لو جاءهتم آية: ﴿ہ
ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ
ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ
﴿ىىائائەئەئوئ  ،](5-(( ]احلجر:   ەئوئوئۇئۇئۆئ﴾ 
حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ
ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ  مئ
ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ

ٹٹ﴾ ]األنعام: 09)-)))[.

﴿ٹڤڤڤ﴾ إّن نزعة معاداة األنبياء التي يشرتكون فيها هم وشياطني 
الصدق  وبني  بينها  ليس  التي  والطلبات  املقرتحات  تلك  عىل  حتملهم  التي  هي  اجلن 
واجِلّد نسب، بل هي مزخرفات كالمّية يتبادل شياطني اإلنس واجلن اإلحياء إىل بعضهم 
بعضًا هبا، غرورًا منهم واستهزاًء بالنبيِّني، ولو شاء اهلل منع هؤالء األعداء من فعل ذلك 
كرهًا ملنعهم اهلل، فال يقف يشء يف وجه قدرة اهلل -تعاىل- فذرهم وما يفرتون، وذرهم 
يف طغياهنم يعمهون ويرتّددون يف عذابات الضالل واحلرية يف احلياة الدنيا وعذاب النار 
ال  الذين  أفئدة  إليه  متيل  غرورًا  القول  بزخرف  واإلحياء  العداوة  تلك  إنَّ  اآلخرة.  يف 

يؤمنون باآلخرة ويرضونه، فلريتكبوا من اإلثم ويقرتفوا من اجلرائم ما هم مقرتفون.
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يذهب شياطني اجلن إىل أوليائهم من شياطني اإلنس ليجادلوا يف ذلك وليقولوا: 
إنَّه ال فرق بني ما ُذكر اسم اهلل عليه وما مل يذكر اسم اهلل عليه يف حقيقة الذبح واللحم؛ 
ليصدوا أولياءهم، وكلُّهم متمردون أرشار، سواٌء أكانوا من اإلنس أو اجلن، يوحون يف 
خفاء، ويوسوس بعضهم لبعض من زخارف األقوال ما جيادلونكم فيه، وإن أطعتموهم 

يف ما يدعونكم إليه وجيادلوكم فيه إّنكم ملرشكون.

غري  من  االسترياد  عىل  تعتمد  التي  املسلمة  للشعوب  الوعيد  فيه  هذا  ولعّل 
املسلمني يف طعامها ورشاهبا، وال تفّرق بني ما ُذكر اسم اهلل عليه، وما مل يذكر اسم اهلل 
عليه، وجتادل عن ذلك، فإنَّ اآلية الكريمة جتعل األكل مما مل يذكر اسم اهلل عليه دائرًا 
ك، وما الذي جيعل البلدان املسلمة -عربّية أو غري عربّية- تعتمد اليوم  بني الفسق والرشِّ
يف أكلها -كاًل أو بعضًا- عىل ما يستورد من غريهم؟! ويتناسون ويتجاهلون ما حّرم 
م، ومنه ما مل يذكر اسم اهلل عليه. إّن  اهلل -جّل شأنه- يف هذا املجال، وقد فّصل لنا ما ُحرِّ
عدم حترز املسلمني وتقصريهم يف حتقيق األمن الغذائي فسق دينّي، وخطر حقيقّي عىل 
ة، إضافة إىل الصحة وحتقيق األمن الغذائي واالعتامد عىل  البلد والتدين أو الدين واألمَّ
النفس يف أمر ال يمكن االعتامد فيه عىل الغري، فغري املسلمني لو أرادوا الضغظ عىل أي 
بلد مسلم وفرض رشوطهم عليه فإنَّ ذلك ميّسٌ متامًا لعدم توافر األمن الغذائي يف أي 

بلد مسلم، فإّنا هلل وإّنا إليه راجعون.

أهّيا  أبتغي وأطلب َحَكاًم حيكم بيني وبينكم  ثم ينادي رسول اهلل فيهم: أفغري اهلل 
اًل  الكتاب مفصَّ إليكم  أنزل  الذي  به من مرشكني وكتابينّي، وهو  املدعّوون إىل اإليامن 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ احلكم:  له   ليكون 
ٺٺٺٿٿٿٿ﴾ ]آل عمران: 23[. وأهل الكتاب يعرفون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من  تكوَنّن  فال  باحلق،  ربك  من  منّزل  الكتاب  هذا  أنَّ  ويعلمون  أبناءهم،  يعرفون  كام 
الشاكني بأهّنم ال يعلمون، أو أهّنم قد جيهلون ذلك، فتجهد نفسك يف تعليمهم ودعوهتم.

ناسخ وال  لكلامته، وال  مبّدل  القرآن صدقًا وعدالً، ال  كلمة ربك يف هذا  ومتت 
؛ ال عىل مستوى األلفاظ؛ ألّن اهلل سميع ويسمع كل ما حياولون إحداثه، وحيول  مغريِّ
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بينهم وبني التمّكن منه، وال عىل مستوى املعاين؛ ألّنه سبحانه عليم، ولن يمنح هؤالء 
القدرة عىل حتقيق ذلك، فاستمسك بالذي أوحي إليك من كتاب ربك صدقًا كّله وعدالً 
كّله، وال تبديل لكلامته. وال تغرّنك كثرة أهل الباطل والّدعاة إىل الزيع، فإّن أكثر أهل 

 األرض عىل ضالل؛ ألهّنم يّتبعون الظنون، ال الصدق والعدل الذين جئتهم به: ﴿ۆۆ
 ﴾ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

]األنعام: 6))[، خيّمنون ختمينًا ال يستند إىل دليل، ويفتقر إىل ما يسنده.

بكثري  يشكل  وهذا  يقني،  فهو  القرآن  يف  »ظن«  كل  الظن:  معنى  يف  جماهد  يقول 
حيث  أّنه  أحدمها:  القرآن؛  يف  ضابطان  بينهام  للفرق  الزركيش:  وقال  اآليات.  من 
عليه  متوّعدًا  مذمومًا  ُوجد  وحيث  اليقني،  فهو  عليه  ُمثابًا  حممودًا  »الظّن«  ُوجد 
نحو:  شك،  فهو  املخّففة  »أن«  به  يتصل  ظّن  كّل  أّن  والثاين:  الشك،  فهو  بالعذاب 
﴿ڳڳڳڳڱڱ﴾ ]الفتح: 2)[، وكل »ظّن« يتصل به »أّن« املشّددة فهو يقني، 
املشّددة  أن  ذلك  يف  واملعنى   ،]20 ]احلاقة:  ﴿ڻڻۀۀہہ﴾  تعاىل:  كقوله 
لتأكيد، فدخلت يف اليقني، واملخففة بخالفها فدخلت يف الشك.))) والقرآن املجيد قد 
وللظّن  ومفهومه،  ألفاظه  فلليقني  مفاهيم كربى  القرآن  فألفاظ  اخللط،  هذا  أغنانا عن 
ألفاظه ومفاهيمه، فال داعي يدعو إلجياد هذا التداخل الذي ذكره والتعميم الذي حاولوه. 
ونحن مأمورون بتدبر القرآن والنظر يف سياقاته، وستغنينا عن االحتياج هلذا التداخل 
الذي ذكروه. وقد قال -جل شأنه- مفّرقًا بينهام: ﴿جسحسخسمسحصمصجضحض﴾ 
]اجلاثية: 32[، ومن ثمَّ فالسياق هو الذي حيدد املراد من األلفاظ، وينّبه إىل القصد اإلهلّي 

 من وراء ذلك ﴿ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ﴾ ]األنعام: 7))[،
احلق،  هو  ربك  من  إليك  ُأنزل  ما  وأّن  املبني،  احلق  عىل  بأّنك  لك  يشهد  أّنه  ويكفيك 
وأّنك عىل هدى وعىل رصاط مستقيم. فيؤّكد تعاىل بعد كل ما ذكر أّنه أعلم بَمن ضّل 

عن سبيله، واتبع هواه، وهو كذلك أعلم بَمن اهتدى بآياته وصّدق به.

)))  الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي )تويف: 094)ه(، الكليات؛ معجم يف املصطلحات 
والفروق اللغوية، حتقيق: عدنان درويش وحممد املرصي، بريوت: مؤسسة الرسالة، )1419ه/1998م(، 

ج)، ص928، فصل الظاء، مادة )الظلامت(.
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النَّجم احلادي عرش: يف بيان أحكام األطعمة والذبائح
پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ﴿ 
ڤ ڤ ڤ 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
ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

کککگگگگڳ﴾ ]األنعام: 8))-)2)[.

 ((5(( رقم:  اآلية  حتى  ستليها  التي  واآليات  األنعام  سورة  من  اآليات  هذه 
وهو  الفقهّية،  أو  الرشعّية  األمور  عرض  يف  الكريم  القرآن  أسلوب  فيها  يربز  تقريبًا، 
أسلوب يّتسم بام ييل: أوالً ليس فيه ترابط موضوعّي كالذي نجده يف كتب الفقه، من 
تقسيمه إىل كتاب طهارة، وصالة، وزكاة...إلخ، لكّن فيه عرضًا لقضّية احلالل واحلرام 
تفاصيل  عىل  وانعكاساهتا  وعالقتها  الكلّية،  والرؤية  العقيدة  وهي:  بأمور،  مرتبطة 
احلياة؛ وإبراز اآلثار املرتبة عىل ذلك الترشيع يف احلياة الدنيا وقضّية اجلزاء يف اآلخرة؛ 

و»احلاكمّية اإلهلّية« املتجلّية يف »حاكمّية القرآن املجيد« وانحصار سلطة الترشيع فيه.

خيتلقها  التي  والترشيعات  ترشيعاته  بني  املقارنة  من  نوعًا  أحيانًا  القرآن  وجيري 
العباد، ويبنّي ضآلتها وضحالتها، وكثريًا من ثغورها؛ ليتبنّي القارئ عظمة الترشيعات 
القرآنّية الكونّية ودقتها، ومتّيزها وتفوقها عىل ما عداها، ثم جيمع بني عّدة أمور قد ال 
يتضح  لكن  املوضوع،  فيها وحدة  تتضح  فقد ال  مبارش،  بشكل  بينها  الروابط  تتضح 
هبا ذلك االرتباط الوثيق بني الرشيعة والعقيدة واحلياة الطّيبة يف الدنيا واجلزاء احلسن 

يف اآلخرة.

بعد هذه اجلولة الطويلة يف دالئل الربوبيَّة واأللوهّية مع دالئل اخللق واإلبداع 
والتسخري، وبيان حقيقة العبودّية والنِّعم التي أنعم اهلل عىل عباده هبا وأتاحها هلم، ال 
توجد نتيجة أنسب من أن يدعو اخللق إىل األكل مما ُذكر اسم اهلل عليه، فذكر اسم اهلل 
عليه عند الذبح هو املفتاح الذي يفتح مغاليق الرزق املستودع، وُيعطيكم إذن اخلالق
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من  عليكم  املحّرم  شأنه-  -جّل  اخلالق  فّصل  لقد  مريئًا.  هنيئًا  بتناوله  املالك  الرازق 
املائدة  سورة  يف  اهلل  فّصلها  -التي  املحّرمات  تلك  جتنَّب  فَمْن  والذبائح،  األطعمة 
وغريها- وذكر اسم اهلل عىل ما َذبح، فقد ُأبيح له أن يأكل منها إال ما حّرم. إنَّ ذكر اهلل 
-تعاىل- بالبسملة والتكبري عند الذبح إعالن لربوبّية الرّب وعبودّية العبد، ليس ذلك 
تكون  أن  جيب  األطعمة  بأّن  ولآلكل  وللجّزار  األنعام  ملالك  تذكري  إّنه  بل  فحسب، 
»النعمة والشكر واحلمد«  إّن اسم اهلل عظيم ويستدعي مبدأ  إذ  طيبة حسّيًا ومعنوّيًا؛ 
واخلالق الذي ذلَّل هذه األنعام ورزقها اإلنسان، ويصبح األكل آنذاك عبادة وسبياًل 
إليها، ولعل سيدنا رسول اهلل � كان ينّبه إىل هذه املعاين وهو يقول: »َوَلْسَت بِنَافٍِق 
َعُلَها يِف يِف اْمَرَأتَِك«،))) فمشاعر  ْقَمَة جَتْ َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَا َوْجَه اهلل إال آَجَرَك اهللُ ِبَا َحتَّى اللُّ
الربوبّية والعبودّية هي التي هتيمن عىل أدّق ما يف احلياة من ُنُظم، ومنها نظام األطعمة، 
وحينام يذكر سائُر ذوي العالقة اهللَ يف هذا املوقع، ويسّمون باسمه، ويكّبونه -جّل 
شأنه- فذلك يساعدهم عىل استحضار مفهوم التقوى، ومع استحضار مفهوم التقوى 
وحياته،  اإلنسان  صحة  حساب  عىل  ولو  الكسب،  يف  والرغبة  واجلشع  الغش  ينتفي 
فتختفي الظواهر السلبّية التي -بعد أن طال علينا األمد وقست منا القلوب- برزت، 
نظام  نعاين من مشكالت يف  ما  إىل ظهور سائر  وأّدت  هيمنت عىل حياتنا مجيعًا،  بل 

احلياة، واإلرضار بصحة اإلنسان.

وحينام يبدأ اآلكل تناول طعامه بالبسملة فذلك توكيد أّنه يأكل من طعام صنعه 
وأعّده ورزقه إّياه رب العاملني، اخلالق املالك، فهو -وحده- رّبه وإهله وخالقه ورازقه، 
وما دام قد ُذكر اسم اهلل عليه، ومل يكن ممّا ُأدرج فيام ُفّصل حتريمه، فكلوا منه، بل هناك 

حّض منه -جّل شأنه- عىل األكل منه: 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]األنعام: 9))[، ال يشء 

}ٱ ٻ ٻ  يمنعكم من ذلك، ويف تفصيل ما حّرم عليكم يف سورة املائدة: 

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اللهم امض  مناقب األنصار، باب  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب   (((
ألصحايب هجرهتم، حديث رقم )3936) ص.748
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
]املائدة: 3[ جرى استثناء ما  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ{ 

اضُطررتم إليه أيضًا.

}ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ{ ]األنعام: 9))[، 
بغري  فيضلون  علم،  بغري  أهواءهم  التباعهم  وُيضلُّون  يضلون  الناس  من  كثرٌي  هناك 
علم وُيضّلون غريهم وفقًا لتلك األهواء، ويف ذلك يعتدون عىل أنفسهم وعىل غريهم 
وعىل سلطان اهلل -جّل شأنه- ويعلن -سبحانه- انحصار عملية التحليل والتحريم 
أي:  20)[؛  ]األنعام:   } ڃ ڄ ڄ  ڄ  }ڄ  شأنه:  جّل  يقول  ثم  شأنه،  جّل  به 
اتركوه ودعوه، وظاهر اإلثم هي املنكرات التي تفعلها اجلوارح؛ ِمْن: رضب وسّب 
كاحلسد  القلب؛  يف  تقع  التي  الذنوب  فهو  اإلثم  باطن  أّما  إليها.  وما  وزنا  ورسقة 
والنوايا السّيئة. ويف اآلية التالية يف ذكر املحّرمات ُقّسمت الفواحش إىل ما ظهر منها 
الباطن  أو  الظاهر  اإلثم  يكسبون  فالذين  أعلم.  واهلل  املعنى..  هذا  واملراد  بطن،  وما 
َسُيْجزون بام كانوا يفرتون ويرتكبون من تلك اجلرائم، ثم ينهى -جّل شأنه- عن أكل 
ما مل ُيذكر اسم اهلل عليه، وَيُعّده فسقًا، والفسق: هو اخلروج عن إطار الرشع، والفسق 
بأحكام  بااللتزام  أخّل  إذا  املؤمن  عىل  وُتطلق  والكثري،  الذنوب  من  بالقليل  يقع 
عن  خرج  ألّنه  عليه  ُتطلق  فإّنام  الكافر  عىل  أطلقت  وإذا  ببعضها،  أو  كلها  الرشع 
العقل واألحكام التي ُيلزم العقل با، وتقتضيها الفطرة. وقد كثر ورود هذا املفهوم 
 ،](6 ]اإلرساء:  ېئ{  }ېئ   ،]50 ]الكهف:  ھھ{  ہ  ہ  }ہ  املجيد:  القرآن  يف 
}ڱ ں ںڻ{ ]النور:  4[، }ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{ ]السجدة: 8)[، 
يبجت{ ىب  مب  خب  }حب   ،]55 گگ{]النور:  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ 
ىب  مب  خب  }حب   ،]67 ۆۈ{]التوبة:  ۆ  ۇ  08)[،}ۇ  ]املائدة: 

يب جت حت{ ]يونس: 33[، فالفاسق أعّم من الكافر، يشمله ويشمل سواه، وتسمية 
أّنه خروٌج عن االلتزام بطاعة  بأّنه فسق يعني  ُيذكر اسم اهلل عليه  القرآن األكل مما مل 

اهلل تبارك وتعاىل، وهذا النوع من الفسق كثريًا ما يقع بإحياء الشياطني إىل أوليائهم.
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النَّجم الثاين عرش: عوٌد إىل بيان قدرة اهلل املطلقة الداعية للتفّكر وإخالص 
الوجه له

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

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]األنعام: 22)- 35)[.

}ڳ  بتساؤل:  ليقارن  ورة األساس،  السُّ الّسياق مرة أخرى إىل عمود  ويعود 
إيامن  الذي ال  فالكافر  الكفر،  ميتًا يف حالة  كان  أي:   ](22 ]األنعام:  ڱ{  ڳ  ڳ 
االستخالف،  دائرة  من  وخرج  اهلل،  مع  عهده  مات  قد  ألنَّه  احلقيقة؛  يف  ميٌت  له 
يزال  يوجد، وال  ُيلق ومل  مل  فكأنَّه  االبتالء،  اختبار  اإلهلّية، وفشل يف  باألمانة  وفّرط 
يعيش  له  نورًا  القرآن  وجعلنا  باإليامن  فأحييناه  األموات،  من  ميتًا  العدم  غيابات  يف 
مثله يف ظلامت  أن يكون كمن  الناس. هل يمكن  بأنواره يف  يف ضوء هدايته، ويسري 
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ك ليس بخارج منها }ھ ھ ھ ھ ے ےۓ{ ]األنعام:  اجلهل والرشِّ
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  أعامهلم،  وأولياؤهم  شياطينهم  هلم  فزين   ](22

األكابر  يكون  أن  يغلب  كبرية  وقرية  مدينة عظيمة  ففي كل   ](23 ]األنعام:   ۇ{ 
نن االجتامعّية أّن »التـرف« قرين  واملتحكمون واملتأمّرون فيها هم املتطرفون. ومن السُّ
بينه  ما حيول  إيامنه وتقواه  له من  بالنِّعم، وليس  اإلنسان ويسبح  يتـرف  الفسق، فحني 
والوعيد  القول  عليه  حيق  ممّن  جيعله  ذلك  وإّن  الفسق،  نحو  ينرصف  فإنَّه  ذلك،  وبني 
يتوقع  ال  املجرمني،  أكابر  وصاروا  وأترفوا،  فسقوا  الذين  وهؤالء  به،  اهلل  هّدده  الذي 
يت{  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  }حب  استقامة:  وال  توبة  منهم 
]يونس: 33[، }ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت{ 

]اإلرساء: 7)[، وهؤالء الفسقة إذا جاءهتم آية من آيات اهلل قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى 

مثل ما أويت رسل اهلل استكبارًا منهم وغرورًا: }ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
استكبوا   ،]2( ]الفرقان:  ٿٹ{  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
أن  وطلبوا  والطغيان،  الظلم  يف  احلد  فتجاوزوا  املأل،  وأضّلهم  واغرتوا  أنفسهم  يف 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿٿ  شأنه:  جّل  ويقول  اهلل،  رسل  أويت  ما  مثل  يؤتوا 
ڤڤ{ ]املدثر: 52[، منشورة غري مطوية وغري مغلقة، كي يقرأها متى ما يشاء هذا 
َمْن يتارهم  سل رسله، وهو  الرُّ بأّن  يرد -جّل شأنه- عليهم  والغرور هلم،  الطغيان 
يف  يامرسونه  -الذي  االستكبار  هذا  وأّن  رسالته،  جيعل  أين  أعلم  وهو  ويصطفيهم، 

هذه احلياة- يتحول إىل َصَغار وذّل وهوان يف اآلخرة وعذاب شديد.

ثم ُيبني -جّل شأنه- أّن َمْن أراد اهلل له اهلداية يرشح صدره لإلسالم، وَمْن يرد 
الّرجس.  السامء، كذلك جيعل اهلل  أن ُيضّله جيعل صدره ضيقًا حرجًا كأّنام يّصعد يف 
البقرة )59( رجزًا، وكذلك يف سورة األعراف اآلية )34)(، لكنّه  وتقّدم يف سورة 
وكالمها  »رجس«،  ني  بالسِّ جاءت  املائدة  سورة  من   )90( اآلية  ويف  اآلية  هذه  يف 
والنفاق  الكفر  مثل  معنى  أو  واخلمر،  كامليتة  حّسًا،  باملستقذر  القرآن  يف  ُيستعمالن 
عليه  ُيطلق  ذلك  فكل  واملعايص،  الكفر  عىل  املرتتب  والعذاب  الشيطان  ووسوسة 
فهو  الرشع.  أو  العقل  أو  منه  الطبع  ينفر  ما  عىل  ُيطلق  قد  جز  والرِّ رجز.  أو  رجٌس 
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دائٌر بني ذلك املستقذر طبعًا أو حّسًا أو رشعًا أو عقاًل، ويكون حسّيًا ومعنويًا. وقد 
يأيت بدالً من كليهام نجٌس، كام يف قوله: }ٿ ٿ ٿ{ ]التوبة: 28[، }ۆ 
ۆۈ{ ]املدثر: 5[؛ أي: كل ما يندرج حتت رجز أو رجس جيب هجره بصفٍة عامة، 

وهذا الرجز يصيب الذين ال يؤمنون.

ڃچ{  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  }ڦ  شأنه:  جّل  يقول  ثم 
بحسب  كلها  مستوياهتم  يف  الناس  لينتفع  القرآن  آيات  يف  نوعنا  أي:  26)[؛  ]األنعام: 

دار  هلم  املؤمنون  وهؤالء  وليتدبروا،  ليتذكروا  استعداد  لدهيم  كان  إذا  استعداداهتم 
السالم عنده، وهو وليهم بام كانوا يعملون.

أعلمنا  لقد   ،](28 ]األنعام:  ک{  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  }ژ  تعاىل:  قوله 
بأّن اهلل -تبارك وتعاىل- قد خلق خلقًا وأممًا ساّمها اجلن، وخلق خلقًا  القرآن املجيد 
ساّمه املالئكة، وخلق الدواب واألنعام والشجر وما إليه، وما من دابة يف األرض وال 
طائر يطري بجناحيه إال أمم أمثالنا، واجلن -كام جاء يف كتاب اهلل- خلٌق مثُل اإلنسان 
من حيث وجود قوى وعي لديه؛ من سمع وبرص وقوة عاقلة وما إىل ذلك؛ ولذلك 
�، فكان منهم من استجابوا  الكريم  النبي  املجيد، ونودوا الّتباع  بالقرآن  خوطبوا 

ې  }ې  اخلطاب:  يقبل  ومل  وكفر  متّرد  من  ومنهم  اخلطاب،  وقبلوا  وللرسول  هلل 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ{ ]اجلن: ))[ وقال املؤمنون منهم الذين استجابوا 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  }ڃ  وللرسول:  هلل 
ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  }ڀ ڀ  ]األحقاف: )3[، وقالوا:  ڎڎ{ 
أو بكترييا يصادم ما جاء  أّنم مكروبات  اّدعى  َمْن  ]اجلن: )-2[  فادعاء  ٹٹ{  ٹ 
عنهم يف كتاب اهلل، وَمْن ذهب إىل ذلك الرأي، ال بدَّ له من توبة ورجوع إىل ما جاء 
الرواة واملفرسون والقصاصون والوّعاظ  أو نقص، وما أضافه  به دون زيادة  القرآن 
يف تراثنا من حكايات عن اجلن، وزواج اإلنس باجلن، وإمكانيات ذلك، زائد عىل ما 
يف القرآن الكريم، وما ارتبط به، وما جاء تأوياًل له من سنّة نبوّية، كله تزّيد ال ينبغي 
فإّنه  القرآن داللة عليه  فام كان يف  املجيد.  القرآن  فيه إال وعينه عىل  ينظر  أن  للمؤمن 
يقبل، وما مل يكن فال بدَّ من احلذر الشديد منه. ولقد كان للثقافة الشفوّية السائدة يف 
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أثٌر  أشاعوه يف احلجاز وغريها،  الكتاب وما  أهل  بمرويات  واملتأثرة  العرب،  جزيرة 
إىل  وتداوهلا  باإلنس  وعالقتهم  اجلن  عن  القصص  رواية  يف  الناس  تساهل  يف  كبرٌي 
أيامنا هذه. ولو أّن الناس التزموا بام ورد يف كتاب اهلل -تبارك وتعاىل- ووقفوا عنده 
دون تزّيد ملا شاعت تلك األفكار اخلطرية وبلغت ما بلغته حتى أفسدت عىل املؤمنني 
قلوبم  يف  القرآن  بناه  ما  وخّربت  الغيب،  لعامل  تصوراهتم  عليهم  وأفسدت  إيامنم، 
من حتّرر من اخلوف من الطبيعة واملخلوقات الغيبّية وما إىل ذلك، بحيث صار الناس 
َمْن  أّن  ادعت  َمْن  عن  الزنا  حّد  ودرء  والعكس،  باجلن  اإلنس  زواج  عن  يتحدثون 
ُيْدرء احلد با. وبلغ الناس يف هذا األمر ما  إّنام كان جنّّيًا، باعتبار ذلك شبهة  أحبلها 

بلغوه، حتى كادوا يفقدون -مع سالمة اإليامن وصحته- عقوهلم كذلك. 

لقد أراد القرآن املجيد أن ُيبنّي لنا أّن هناك خملوقات أخرى غرينا؛ منها ما يتمتع 
لكن ذلك  ُكّلفنا،  كام  وُكّلف  الكريم كام خوطبنا،  بالقرآن  بقوى وعي، وقد خوطب 
ال يعني إلغاء الفوارق وهدم الفواصل بيننا وبني تلك العوامل، فاهلل قد جعل املالئكة 
بحكمته مسّخرين لطاعته، ُيسّبحون الليل والنهار ال يفرتون، ال يعصون اهلل -تعاىل- 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ وجعل اإلنس خلفاء يف األرض، ومنها خلقهم وإليها 
واستعدادات  للخري  استعدادات  فيهم  وجعل  أخرى،  تارة  يرجهم  ومنها  يعيدهم 
للرش، وجعلهم من عامل الشهادة؛ ألّن مهمتهم تتعلق بذا العامل، وتنحرص فيه؛ وخلق 
جّل  قدرته  لُيبنّي  نار،  من  أصلهم  كان  وإن  مماثلة،  استعدادات  فيهم  وأوجد  اجلن، 
شأنه، وخاطبهم بذا القرآن الكريم، وأرسل هلم رسول اهلل � ولن يرجهم كونم 
جزءًا  كونم  من  اخلامتة-  الرسالة   ،� اهلل  عبد  بن  حممد  رسالة  -هي  رسالة  تلقوا 
من عامل الغيب، ال يّتصل بنا، وال نتصل بم، وال يؤثر فينا وال نؤثر فيه، وعالقاهتم 
باإلنس ال تتجاوز عالقة الوسوسة بطريق اإلحياء والرتغيب والتزيني اخلفي، وليس 
ألي منهم سلطان جيعله قادرًا عىل التأثري يف اإلنيس فيام عدا ذلك، فال يتجاوز األمر 
إرث  هو  الشفوّية  الثقافة  مداخل  من  دخلنا  ما  وكلُّ  وحالتها.  الوسوسة  مستوى 
إرسائييل، نجم عن انفتاح النسق اإلرسائييل عىل ذلك الغيب حلكمة أرادها اهلل -جّل 
شأنه- فأعطى سليامن ذلك السلطان الذي ذكره القرآن، كام أعطى موسى تسع آيات 



409 سورة  األنعام

ُترج  مل  أمور  فتلك  والطري،  معه  تؤّوب  اجلبال  احلديد، وجعل  لداود  بّينات، وأالن 
جرى  الذي  املحدود  االتصال  وذلك  الغيبي،  العامل  من  جزءًا  كونم  من  اجلّن  أيضًا 
بينهم وبني سليامن هو اتصال جرى بحكمة اهلل جّل شأنه، ورسالة حممد � أعادت 
التي  السنن والقوانني اإلهلية  األمور إىل نصابا، فهي رسالة جتاوزت موضوع خرق 
دابة هو آخذ  للكون والطيبعة ولالنسان واجلان واملالئكة والشياطني، وكل  وضعها 
بناصيتها، ولسائر األمم التي خلقها، ذلك األمر كله قد انتهى وتوقف، فسليامن حني 
دعا أن ُتَسّخر له الريح والشياطني واجلن قال: }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ{ ]ص: 35[ 
وقد استجاب اهلل لدعوته، فال ينبغي أن نتجاوز تلك احلدود إال إذا نّص القرآن عىل 
كام  املكروبات  أو  البكرتيا  بكونا  اجلن  تأويل  إىل  نحتاج  ال  أّننا  كام  ذلك،  من  يشء 
أقدارهم،  عىل  الكبار  وهفوات  رضا،  رشيد  الشيخ  وتابعه  عبده  حممد  الشيخ  فعل 
فاجلن خلق ال نعلم عنه إال ما وصفه القرآن به، وال ينبغي أن نتزّيد فيه، ال بثقافة أهل 
الكتاب وال بثقافة اجلاهلّية، وال بثقافة من تأثروا بالرتاث اجلاهيل وآدابه وما ورد فيها 

من شعر ونثر ووصف للجن والشياطني وما إىل ذلك.))) 

ونحن نقول: إّن القرآن حّجة عىل كل انسان، وليس هناك إنسان ُيَعدُّ قوله حّجة 
عىل القرآن املجيد، فإذا َقرَص القرآن عالقتهم بناء عىل هذين األمرين؛ يروننا من حيث 
ال نراهم: }ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ{ ]األعراف: 27[، وأّن بعضهم ُيوحي إىل 

ڦ  ڦ  }ڦ  القول:  زخرف  اإلنس  من  واالنحراف  املعصية  يف  يامثله  َمْن 
بطرق  يتم  اإلحياء  ذلك  وأّن   ،]((2 ]األنعام:  ڃڃ{  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
خفّية وليس بطريق مبارش الخرتاق النفس اإلنسانّية، فذلك يعني أّن عملهم وتأثريهم 
وُيقبل  يستحسنها  أو  منها،  وينفر  أشياء  يستقبح  اإلنسان  جلعل  الوسوسة  يتجاوز  ال 
الوجداين،  والتقبيح  والتحسني  التزيني  عملّيات  تتجاوز  ال  الوسوسة  ألّن  عليها، 

)))  عفا اهلل عن ابن تيمية V حينام تأثر ببعض املرويات التي وردت بام ال يتفق مع القرآن الكريم، وُقبلت 
لدى بعض أهل العلم إلطالقهم القول يف حجّية خب الواحد، دون تفصيل بني ما يصدق القرآن عليه 
وهييمن، وما ال يصدق القرآن عليه من تلك األخبار، َفنُِسَب إليه أن جنّّيًا قد سخر له، وأّنه كان يتمثل به، 
وأحيانًا ينوب عنه يف وعظ السلطان وأمره ونيه، يف حني يكون ابن تيمية يف السجن مل يغادر؛ ولذلك تأّثر 

كثريون بام ورد لدى ابن تيمية يف هذا األمر.



تفسري القرآن بالقرآن410

]النمل:   }ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{  التي دّل القرآن عليها:  وهذه هي 
24[ وهذه كلها ال داللة فيها عىل فكرة اخرتاق اجلّن والشياطني لإلنسان وسكونم يف 

ڱ  ڱ  ڱ   { إناثًا،  أو  أبنائه، ذكرانًا من اجلّن  أو  آدم  ببنات  جسده، واستمتاعهم 
فالغواية مدخل من مداخل   ،]42 ]احلجر:  ۀ{  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ 
القرآن املجيد بذكر ذلك  الوسوسة والتزيني؛ ألّنا استعداد لذلك؛ ولذلك فقد جاء 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  البليغ:  املعجز  املشهد 
فسلطانه   ،]22 ]إبراهيم:  ڻۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
قد انحرص يف دعوته بطريق الوسوسة اخلفي واإلحياء اخلفي كذلك، وتكون االستجابة 

إذا كان االنسان من الغواة أو َمْن يف إيامنم رشك: }ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ{ ]إبراهيم: 22[، وقد ذكر اهلل -تبارك وتعاىل- لنا ما 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  }ٺ  قريش:  بمرشكي  الشيطان  فعل 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
فهو   ،]48  -47 ]األنفال:  ڳڱ{  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
بالرغم من معصيته هلل، وعدم سجوده آلدم، ونفيه من اجلنة، وإعالن تليده يف النار، 
هذا  العتاة  والعصاة  املرشكون  يتجاوز  حني  يف   ،]48 ]األنفال:  گڳ{  گ  }گ  قال: 
املستوى، مع أّنه ال ُييأس من رمحة اهلل، فذلك الشيطان الذي مقته اهلل، وجعل مصريه 
اخللود يف النار؛ ال ينكر أّنه ياف اهلل، وقد ينتهي من الوسوسة ثم يفارق َمْن وسوس 
إال  البّينات،  اآليات  إياه، ومع ذلك، ومع كل هذه  بأي وعد وعدهم  يفي  هلم، وال 
ال  وآثار  بمرويات  وأخذوا  لغريه،  وانرصفوا  الكريم  القرآن  هجروا  قد  املسلمني  أّن 
يصدق القرآن عليها، دون نظر إىل هيمنته ورضورة إخضاع كل يشء لوجهته؛ ولذلك 
وجدنا هذه القضّية موضع استغالل شديد منذ تراجعنا، فمّرة ُنْسَتْدَرج لتأويالت ال 
يتقبلها كتاب اهلل، ومرة ننفي أمورًا قد تؤدي إىل الكفر ونفي ما جاء القرآن به؛ كام فعل 
كثري من امللحدين وَمْن تأثروا بم، وِمنَّا َمْن يؤمن بتأثري للجن يتجاوز أقدار اهلل -جّل 
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شأنه- ويرتق سننه وقوانينه مثل االدعاء بجواز أن يتزوج اجلني من اإلنسّية وجواز 
أمره  قد  اجلن  أّن  يّدعي  صار  وبعضهم  ذلك.  الفقهاء  من  كثري  ويقبل  منه،  حَتِمل  أن 
بالرسقة، وبالرشوة، وقد بلغ ِمْن جتاوز الناس لكتاب اهلل واهتاممهم بمرويات ال تلو 
من شذوذ وعلل قادحة، ويف أسانيدها ومتونا مشكالت كثرية، فضاًل عن أنا مل ُتفهم 
عىل وجهها، أو مل تنكشف هلم عللها يف أسانيدها ومتونا، أن صار أولئك العّرافون 
ُسمي  ما  يستعملون  الذين  الّرقاة،  فئة  إىل  أنفسهم  ينسبون  الذين  من  اجلُدد  والكهنة 
قية إىل املحاكم، ليستنطقهم قضاة اتذوا كتاب اهلل وراءهم ظهرّيًا وهجروه، ومل  بالرُّ

يأبوا بتصديقه وال هيمنته.

إّننا نعتقد أّن الذين ُيشيعون هذه األمور ويعززونا، وجيعلون منها حقائق واقعّية، 
 � املصطفى  سنن  وجتاوزوا  القرآن  جتاوزوا  وسفهاء،  ومدمرون  خمّربون  هم  إّنام 
باّتباعه والتمسك به، وانرصفوا وراء اخلرافة بوحي من شياطني اإلنس من أعداء هذه 
ثرواهتا ومتزيق كيانا وتدمري مقوماهتا، وجعلها  لنهب  ليل نار  يعملون  الذين  األمة 
جالني؛ ليسهل االستبداد بشؤونا، حتى  ًة من املجانني واملخّرفني واملشعوذين والدَّ ُأمَّ
تصبح دولة بني إرسائيل ال من النيل إىل الفرات فقط، ولكن من املحيط حتى اخلليج. 
فإّن ُأّمة يبلغ بُقضاهتا وحماكمها األمر هذا املستوى ال يمكن أن تكون هلا فاعلية، وال 
ة من السوائم، ُتسرّيها جمموعة  يمكن أن هتتم برشعّية أو رشيعة أو قيم أو دين، إّنا ُأمَّ
واإلفساد،  الفساد  عنارص  ومن  والرغبات،  الشهوات  ومن  اجلن  ومن  الشياطني  من 

أعاذنا اهلل الكريم من ذلك.

]األنعام:  ک ک{  ک  ک  ڑ  ڑ  }ژ  يقول:  حني   E اهلل  إّن 
الوسوسة هلم وإضالهلم وإبعادهم عن سبيل اهلل، فجعلتم  استكثرتم من  28)[، أي: 

أن  شأنه-  -جّل  يريد  االستقامة،  أهل  من  أكثر  والفاسقني  واملنحرفني  الفاسدين 
يقيم عىل الفريقني -فريق شياطني اإلنس وفريق شياطني اجلن- احلّجة قبل إدخاهلم 
النار، فهو حوار مثل احلوارات التي جاءت بني الذين استضعفوا والذين استكبوا: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   }ی 
ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ 
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ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]سبأ: )33-3[. 

}گ گ گ گ ڳ ڳ{]األنعام: 28)[، وهذا االستمتاع ليس باملعنى 
عىل  حممولة  هذه  بل  با،  ومتتعه  اإلنسّية  إىل  اجلني  بدخول  القائلون  إليه  ذهب  الذي 
يتجاوز  ال  الذي  اجلن،  وشياطني  اإلنس  شياطني  بني  التوّل  ذلك  وعىل  الوسوسة، 
إنسان إال ويف داخله  ما من  أّنه  ليؤكد  البعض  لقد جتّرأ  بل  أبدًا.  إليه  القرآن  ما أشار 
� من ذلك. وحينام  اهلل  يستثنوا سيدنا رسول  ومل  ذلك،  إىل  ما  أو  أو جني  شيطان 
رأوا ذلك كثريًا قالوا -بعد أن ذكروا اعرتافًا لرسول اهلل � بأّن له شيطانًا مثل غريه- 
أّنه أسلم"؛ أي: أقل رّشًا من شياطينكم، ويف رواية )أسلم(:  أّنه قال: "إاّل  رووا عنه 
دخل اإلسالم، وحاشاه � أن حيدث له ذلك أو أن يقول ذلك، وهو يتمّتع بالعصمة 
اإلهلّية من الناس واجلن والشياطني. فليتِق اهللَ اخلائضون يف هذه األمور، واملرّوجون 
حصونا،  آخر  تفقد  أن  األّمة  هلذه  تريد  األرض  يف  الرش  قوى  كانت  إذا  فإّنه  هلا، 
وتنغمس يف اخلرافة وظلامهتا، فإّن هناك دارًا آخرة يسأل اهلل -تعاىل- فيها الناس عن 

إيامنم وعن اهتدائهم وضالهلم، فليتقوا اهلل وليقولوا قوالً سديدًا.

فُيقال لألرشار  القيامة، حني يقف اخللق بني يدي اهلل،  فهذا مشهد من مشاهد 
من  أي   ،](28 ]األنعام:    } ک ک  ک  ک  ڑ  { منهم:  املردة  والكفرة  اجلّن  من 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  }ژ  إغوائهم، وقال -جّل شأنه- يف سورة يس: 
گ گ{ ]يس:  62[ ، يف مجاعة كثرية، وكأّنا لكثرهتا تشبه اجلبل يف الثبات أو العظمة 

أو الضخامة، فيقول هلم؛ أي لرشار اجلن: }ڑ ک ک ک ک{ ]األنعام: 28)[؛ أي 
من إغوائهم وإضالهلم، فيقول أولياؤهم من اإلنس كاملعتذرين: }ڳ ڳ ڳ 
ڳ{ ]األنعام: 28)[، فاجلن قد استمتعوا بقيادة اإلنس وإغوائهم، وكأّنم استمتعوا 
بنرشة الزعامة بالقدرة عىل اإلغواء واإلضالل، أّما أولياؤهم من اإلنس فقد استمتعوا 

بالشهوات التي قادوهم إليهام وزّينوها هلم. 

القيامة-  اليوم -يوم  ]األنعام: 28)[ وها نحن يف هذا  ںں{  ڱ  ڱ  ڱ  }ڱ 
بني يديك، واهلل -تبارك وتعاىل- مل يذكر لنا احلوارات واجلدل الكثري الذي ذكره يف 
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كثرية  آياٍت  من  ُعلم  قد  ذلك  ألّن  اآلخر؛  من  منهم  كلٌّ  يتبأ  حيث  أخرى،  أماكن 
مّرت يف سورة البقرة، وستأيت يف سور أخرى، مثل سورة إبراهيم وغريها. بل كأّنه 
وأولياؤكم،  أنتم  مجيعًا،  أي:  28)[؛  ڻ{]األنعام:  ڻ  }ڻ  النار:  إىل  بم  عّجل 
نعوذ  العذاب،  يتوقف  أن  يعني  ال  هنا  اهلل  شاء  وما  اهلل،  شاء  ما  إىل  فيها  خالدين 
باهلل، بل إّن فيها معنى االستهزاء بم، وقد يقصد با تلك الفرتات التي َألِف الناس 

ڑ  التي وردت يف نحو قوله تعاىل: }ڑ  توُقفًا، فكأنا استثنيت، وهي  ها  َيُعدُّ أن 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
]الصافات: 62-67[، فكأّن هناك انتقاالً من النار إىل مكان أكثر، فيه طعاٌم  ۓڭ{ 

ورشاب من هذا النوع؛ ولذلك قال يف سورة الرمحن: }ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ{ ]الرمحن: 43-44[، فذلك هو االستثناء إال ما شاء اهلل؛ 
أي اللحظات االستثنائّية أللوان الطعام والرشاب، الذي هو نوع آخر من العذاب. 
أنم  اعتقدوا  فهم   ](29 ]األنعام:  ۇ{  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  }ے 
أخذوا شيئًا من وراء اهلل وخلصوا به. نقول: ال، فربك سيحاسبك ثوابًا أو عقابًا، 

وذلك بام قدمت يداك من سيئات أو حسنات.)))

ئهم عىل حتكيم أنفسهم من دون  النَّجم الثالث عرش: يف بيان ضالالت املرشكني وجترُّ
اهلل يف بيان احلالل واحلرام

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

)))   الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج7، ص 2742، تفسري اآلية 29) من سورة األنعام.
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڱ ڱڱ{ ]األنعام: 36)-40)[.

]األنعام: 36)[  }ک ک ک ک گ گ گ گ{  حتدثت اآلية: 
واألنعام  احلرث  يف  واحلرام  احلالل  يف  احلكم  مسؤولّية  أنفسهم  املرشكني  منح  عن 
كل  ويف  كله،  واإلباحة  واملنع  والتحريم  بالتحليل  احلُكم  أمَر  أّن  وجتاهلوا  وغريها، 
بإجياب  إال  العبد يشء  إِِن احلكم إال هلل، فال جيب عىل   .E باهلل  يشء منوط 
اهلل، وال حُيرم عليه يشء إال ما حّرم اهلل. وقد فّصل اهلل -تبارك وتعاىل- ذلك كله، وما 
الطريقة  فيها بذه  التحكيم  يتجّرؤون  نسّيًا. لكّن رعونة املرشكني جعلتهم  كان رّبك 
وافتقاده  منطقّيته،  وانعدام  حكمهم  فساد  وبنّي  منهم،  القرآن  َسِخر  ولذلك  اجلائرة؛ 

التام إىل احلكمة ومعرفة املقصد واهلدف والغاية واآلثار وما إىل ذلك.

ثّم عّقب عليه بأّنه حكم يّسء، فقال تعاىل: }ڱ ں ں ڻ ڻ 
ےۓ{  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
العقلّية  وسذاجة  ك  الرشِّ َسفه  عن  شأنه-  -جّل  حتّدث  اآلية  هذه  ففي   ،](36 ]األنعام: 

الرشكّية وأوهامها الكثرية التي جعلتها تضع أصنامها ورشكاءها يف مقابلة اهلل -تبارك 
وتعاىل- الذي خلق كل يشء واستخلف البرشّية: }ک ک ک ک{]األنعام: 36)[ 
مالكون  وكأّنم   ،](36 ]األنعام:  گ{  گ  گ  }گ  خلق،  أي: 
وأنعامهم  زرعهم  أّن  مع  هلل  أّنه  زعموا  والتقسيم،  التوزيع  حّق  يملكون  حقيقّيون 
وكل ما يف الساموات واألرض َخلُق اهلل وملكه، وهم ال يتجاوزون كونم مستخلفني 
اإلنسان  خلق  بيان  إطار  يف  األنعام  إنزال  اهلل  يذكر  الزمر«  »سورة  آية  ويف  فيه. 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  شأنه:  جّل  فيقول  واستخالفه. 
وذلك   ]6 ]الزمر:  ڀ{  ڀ  ڀ  }پ  بلفظ  فجاءت   ]6 ]الزمر:  ٺٺ{  ڀ  ڀ 
للربط بني هبوط اإلنسان إىل األرض من اجلنّة وهبوط عدّوه الشيطان معه، ويذّكره 
بأّنه أنزل له من األنعام ثامنية أزواج أيضًا. ويف »سورة يس« يمتّن -جّل شأنه- عىل 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وتذليلها:  األنعام  بخلق  آدم  بني 
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ڀڀ{ ]يس: )7[ وجعل خلقها -جّل شأنه- منوطًا بيده الكريمة لبيان مزيد من 
يتجاوز  املستخَلف  فإذا بذا  النعمة،  ليدرك مكانة هذه  اإلنسان  التي حيتاجها  العناية 
كل صالحّياته وحدوده، ليخّصص للاملك احلقيقّي -الذي استخلفه- نصيبًا يسرتّده 
هلم  -املخّصص  املزعومني  الرشكاء  نصيب  وجعل  اختلقهم،  الذين  الرشكاء  لصالح 
بذلك التحكم اليّسء الذي ال عدل فيه وال إنصاف- يذهب إليهم، ويذهب معه ما 

زعموا أّنه نصيب اهلل.

واتذوها  صنعوها  التي  األرباب  أو  الرشكاء  أولئك  آثار  إىل  السياق  ينتقل  ثّم 
أربابًا من دون اهلل؛ لُيبنّي ما جيلبه هؤالء األرباب املتفرقون عىل مؤهّليهم من انحرافات 
وباليا ومصائب؛ منها حتريضهم عىل قتل أبنائهم، لينّبه إىل فساد تلك العقلّية، وفساد 
كارثة  هلا  »احلاكمّية«  إسناد  جمّرد  جتعل  فاسدة،  باطلة  أحكام  من  عنها  يصدر  ما  كل 
ضّد اإلنسانّية، بل تدمريًا واغتياالً هلا. فتلك العقلّية هي التي مكنّت أولئك الرشكاء 
اجلريمة  بتلك  ليهلكوهم  أوالدهم؛  قتل  املرشكني  من  لكثري  يزّينوا  أن  من  املزعومني 
إىل  هيدي  وال  خري،  إىل  يقود  ال  عجيبًا  خليطًا  جيعلوه  بل  دينهم،  عليهم  وليلبسوا 
والقربان  فوق كل يشء،  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  مشيئة  يبني حياة. وألّن  استقامة، وال 
البرشّي من أخطر ما ابتليت به البرشّية، بل هي أعظم جريمة وسوس شياطني اجلّن 
النكراء،  اجلريمة  البرشّية هذه  لُيشيعوا يف  أمثاهلم؛  اإلنسان  الكهنة، وشياطني  إىل  با 
تفنّنت  وقد  لعظيم.  فداء  أو  ملك  أو  وثن  أو  لصنم  بإنسان  بالتضحية  وتتلخص 
وقّربت  والنامء،  اخلصب  آلهلة  فقّربت  البرشّية،  القرابني  من  النوع  هذا  يف  الشعوب 
يغضب  لِئال  للنيل  يقربون  الفراعنة  كان  كام  لألنار؛  ُتقّرب  وأحيانًا  إهلًا،  زعمته  ملن 
ُرزق  إذا  اإلنسان  ينذر  بأن  وذلك  النذور،  وهناك  مياهه.  تنقص  أو  ويدّمر  فيفيض 
بيشء ما يريده أن يذبح ولده قربانًا لكذا. وبقيت قضّية عروس النيل وتقديمها قربانًا 
 I له يف موسم حمدد إىل أن أنعم اهلل عىل مرص باإلسالم، فكتب عمر بن اخلطاب
كّية. واستمر العرب يف جاهليتهم  رسالته املشهورة إليه، وأمر بإيقاف تلك العادة الرشِّ
أبناءهم آلهلتهم، ويئدون بناهتم حتى جاء اإلسالم. ومن القصص املشهورة  ُيقربون 
اهلل  رزقه  إذا  نذر  قد  كان  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  عبد  بن  حممد  النبي  جّد  املطلب  عبد  قصة 
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بعرشة أبناء ذكور أن يضحي بالعارش ويذبحه قربانًا لآلهلة، وذلك كان عبد اهلل والد 
ري يطلقون عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحيانًا اسم »ابن  السِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولذلك فإّن أصحاب 

الذبيحني«؛ أي اسامعيل وعبد اهلل. 

للقضاء عىل هذه  -تبارك وتعاىل-  وقد كان سيدنا إبراهيم قد اختاره اهلل 
كّية، حني أراه يف املنام أّنه يذبح ولده إسامعيل، وجاءت قصته يف »سورة  العادة الرشِّ

الصافات »وغريها: }ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ېئ 
جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج{ ]الصافات: 99-02)[ فهي مثل قضّية سيدنا 
بنفسه وسيلة  -تبارك وتعاىل-  حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف القضاء عىل جاهلّية التَّبنِّي بأن جعله اهلل 

إلناء هذه احلالة: }ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ{ ]األحزاب: 37[ .فام جاء يف قضّية سيدنا إسامعيل كان رؤيا منام، وليس هناك 
أي حكم رشعي أمر اهللُ نبّيًا أو رسوالً بفعله أو تطبيقه أو دعوة الناس إليه بمجرد رؤية 
املنام، فاألحكام الرشعّية التي ينقلها رسول اهلل وأنبياؤه  إىل البرش ال بّد أن 
ُتوحى إليهم بيقظة، وُتْبَلغ للمكلَّفني بيقظة كذلك، فلو قام أي إنسان ببيع أو رشاء أو 
طالق أو نكاح أو سوى ذلك يف املنام ال يمكن أن ُيثَبت بذلك حكٌم أو ُيبنَى عىل املنام 
صحة ترّصف، ولكنّه E أراد أن ُيَبنّي َسفه املرشكني وكهنتهم وأصنامهم 
بذه الطريقة .وذكر لنا قصة إبراهيم وإسامعيل ليتصّور الناس بشاعة قتل الولد بتلك 
األسباب، ولعّلهم ينتهون ويتوقفون عن تلك اجلريمة، فإّن اهلل ال يأمر بالفحشاء، وال 
ك والكفر من قتل األوالد، وانتقاده  يأمر وال ُيزين لعباده ما يأمر أو ُيزين أهل الرشِّ
-جّل شأنه -هلؤالء املرشكني جيعل ذلك االحتامل منفّيًا متامًا، وجيعل املراد لفت أنظار 
البرشّية كلها إىل بشاعة تلك اجلريمة التي تنسب إىل األديان وتربط باآلهلة واألوثان؛ 
ولذلك فإّن االعتقاد بأّن اهللE قد أمر إبراهيم بقتل ولده ثم تراجع عن ذلك 
عطفًا عىل الذبيح- كام تشري التوراة وبعض نسخ العهد اجلديد وبعض الرشوح- 
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تدل عىل أّن هؤالء ال يرون عصمة األنبياء وال حفظ اهلل هلم من ارتكاب الكبائر أو 
اإلرصار عىل الصغائر .وتلك قضّية أخرى ال بّد لنا من إصالحها والوقوف عندها 
وأّما تشبيهها لذلك بقضّية التَّبنِّي والقضاء  عندما يأيت ما يناسب ذلك إن شاء اهلل. 
-جّل  عليه واستئصاله التي ُكّلف به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فإّنه أمٌر ظاهر أّن من سنن اهلل 
شأنه- أن جيعل أنبياءه ورسله قدوة يقتدي الناس بم، ويتأسون بم، فإذا كانت هناك 
انحرافات متأّصلة وّثنتها املجتمعات وتشّبثت با، وحتّولت إىل جزء من ثقافتها، فإّنه 
َأمٌر ظاهٌر أّن من سنن اهلل -جّل شأنه- أّن من أنبيائه وُرسله من جيعله طرفًا يف قضّية 
تؤدي إىل تعليم البرشّية مدى سوء ذلك الفعل وبشاعته، ورضورة اإلقالع عنه .وقد 
-قضّية قتل األوالد واتاذهم قرابني برشّية-  اختار اهلل سيدنا إبراهيم هلذه القضّية 
وكذلك اختار سيدنا حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص لتخليص البرشّية من عادة التبنّي .واآلية تنّبه بوضوح 

إىل هذا الذي استنبطناه، ووفقنا اهلل إليه يف فهم منام سيدنا إبراهيم ...واهلل أعلم.

هؤالء الرشكاء ال يملكون ألنفسهم وال ملّتبعيهم رضًا وال نفعًا، وأّكد أّنه لو شاء 
بالقوة لفعل؛ ألّنه صاحب املشيئة املطلقة املهيمنة، ومع ذلك  منعهم من ذلك الفعل 

}ې ې  فهم أناس قد ُيستحسن أن هُيملوا الفرتاءاهتم وأكاذيبهم، قال تعاىل: 
ېى{ ]األنعام: 37)[.

أحكامهم  إىل  أخرى  مرة  السياق  يعود  ورة  السُّ من   )(37( اآلية  تنتهي  وحني 
السّيئة يف احلرث واألنعام والزروع والبهائم، فذكر -تعاىل- أّنم عزلوا أنعامًا وحرثًا 
ومنعوها من الناس، واّدعوا أّنم بذلك احلجر أو املنع جيعلونا متاحة فقط ملن يشاء 
للكهانة  املتصّدرون  أولئك  فيأكلها  منها،  شيئًا  يصيب  أن  زعمهم-  -بحسب  اهلل 
أّن اهلل مّكنهم من ذلك، وأّنه لو مل يشأ أن  والرتويج للرشكاء والدجالني، ويزعمون 
يطعموا تلك األنعام واحلرث ملنعهم من ذلك. كام أخذوا نصيبًا آخر من تلك األنعام، 
وزعموا أّنه حرام ركوبا، أنعاٌم أخرى زعموا أّن عليهم ااّل يذكروا اسم اهلل عليها عند 
أّية  فيها  تبدو  التي ال  التحكمّية  السخيفة  أّن تلك األهواء واألحكام  ذبحها، واّدعوا 
ِحكمة هي أحكام ورثوها، وأّن اهلل أمرهم با افرتاًء عليه -تعاىل- متجاهلني اجلزاء 

الذي ينتظرهم عىل افرتاءاهتم تلك.



تفسري القرآن بالقرآن418

من  النوع  هذا  عن   )(39( رقم  اآلية  يف  آخر  مثاًل   E لنا  يرضب  ثم 
التوحيد،  عن  وابتعادهم  ك  الرشِّ نتيجة  أحكامهم  تضطرب  وكيف  املرشكني،  البرش 
ويتخذون من أهوائهم آهلًة وُرساًل حيكمون باسمها عىل األشياء، وذلك يف قوله تعاىل: 

}ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ{ ]األنعام: 39)[ فكأن هذه 
التقسيامت جمرد أوصاف مبتكرة ال قيمة حقيقّية هلا بحيث ترقى إىل مستوى األحكام. 
يف  واختلقوها  افرتوها  التي  األحكام  وقضّية   )(37  -  (36( بني  الّسياق  ربط  وكام 
احلَرث واألنعام، فقادهتم إىل استباحة قتل أوالدهم بتزيني من رشكائهم وشياطينهم 
الذين يريدون إهالكهم وتدمري دينهم، وجعله خليطًا من رغباهتم وشهواهتم وتريب 
يف  مما  مواقفهم  تناولت  التي   )(39( اآلية  من  الّسياق  يقودنا  ذلك.  إىل  وما  دنياهم 
بطون تلك األنعام، وأوصافهم السّيئة التحكمّية التي ال تبدو فيها حكمة وال يظهر هلا 
هدف وال غاية، ليبنّي أن ما زّينه للمرشكني رشكاؤهم فيام مّر -من قتل أبنائهم- حتّول 

إىل ممارسة حقيقّية فقال يف اآلية: }ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ{ ]األنعام: 40)[.

النَّجم الرابع عرش: يف بيان نَِعم وأصناف األنعام التي امتّن اهلل تعاىل هبا عىل عباده

}ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ 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 
ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ{ ]األنعام: )4)-48)[.

ثم ينتقل الّسياق إىل بيان حقيقة احلَرث ومنشئه وخالقه وجاعله أصنافًا وأنواعًا، 
الذي هو صاحب احلق وحده يف إعطائه األحكام املناسبة واملالئمة، والتي مل جيعل فيها 
برمحته أكثر من أن يأكلوا منها بإباحة منه جّل شأنه، وأن يذكروا اسم اهلل عليها توكيدًا 
لعبودّية اإلنسان له والتزامه برشعه، وأن يقوموا بأمٍر مهٍم هو إيتاء حقه يوم حصاده 
ملن ال يستطيعون أن يكون هلم زرع وال رضع من الفقراء. وناهم عن واحدة، وهي 
أن يرسفوا يف استعامله؛ ألّن كل يشء خلقناه بقدر، فاهلل قّدر يف هذه األرض أقواهتا، 

وفعل -جّل شأنه- مثل ذلك يف األنعام مبّينًا فوائدها.

إّن القران املجيد قد بنّي لنا امتنان اهلل -تعاىل- علينا وعىل العامل كله بام أنشأ من 
التي ال حُتىص  النِّعم  تلك  وفواكه وطعام ورشاب، وجعل  وثمر  معروشات،  جنّات 
وسيلة حلّض الناس عىل اإليامن باهلل الذي أنعم عليهم بكل تلك النِّعم، ودعاهم إىل 
به  ُيرشك  ال  وإهلًا،  رّبًا  له،  التوحيد  وإخالص  اخلريات  تلك  واستثامر  با  االستمتاع 
غريه وال ُيعبد سواه. وذلك يعني أّننا مطالبون باالستفادة بذه النِّعم بإحياء األرض 
خرياهتا  من  به  علينا  اهلل  َمّن  ما  واستخراج  وزراعتها،  هلا،  املياه  وتوفري  موهتا،  بعد 

واالستمتاع با.

والتَّخلف -حني حيول بني اإلنسان وبني ذلك- يصبح ذنبًا من الذنوب، وظلاًم 
لألرض وما فيها وَمْن عليها، وظلاًم لإلنسان نفسه، فام خلق اهلل -سبحانه- هذه األشياء 
بل التي تؤدي إىل االستفادة  إال لُيستفاد بام فيها، فقد خلقها لإلنسان، وذّلل له كل السُّ
نِعم اهلل  البرشّية من الوصول إىل  با، فإذا عّطلها ومل يستفد با فقد حرم نفسه وحرم 
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واالستمتاع واالستفادة با؛ ولذلك كان العمل بالزراعة أو الصناعة أو سوامها عبادة 
باهلدى،  وااللتزام  واإليامن  بالنّية  اقرتن  إذا  شأنه-  -جّل  اهلل  إىل  املقربة  العبادات  من 
فكأّنه  به،  يستفد  ومل  ذلك،  اإلنسان  عّطل  فإذا  الظلم،  ونبذ  احلّق  إقامة  عىل  والعمل 

رفض نعمة اهلل، فحرم نفسه وحرم غريه، ويف ذلك ظلم كبري للنَّفس وللغري.

ال  الترشيع-  ومقاصد  وعمران  وتزكية  توحيد  -من  القرآن  مقاصد  سائر  إّن 
ونفع  فيها،  اهلل  أودعه  ما  كل  واستثمر  األرض  اإلنسان  أحيا  إذا  إال  حتّققها  يمكن 
نفسه وغريه بخرياهتا، فذلك هو العمران املحقق ألهم أهداف االستخالف وغاياته 
وتركوا  األرض،  إحياء  عىل  وعملوا  ذلك،  األوائل  املسلمون  أدرك  وقد  ومقاصده. 
أحكامًا كثرية وفِقهًا غنيًا خصبًا فيام يتعلق باألرض وأحكام إحيائها، وتداول االنتفاع 

با، وما إىل ذلك.

ومن املؤسف أّن املسلمني قد أساؤوا فهم فرائض األّمة، أو فروض الكفايات، 
وإعطاء  الصيد،  أو  الزراعة  أو  السكن  يف  واستثامرها  األرض،  موات  إحياء  ومنها 

ۇ  ڭ  }ڭ  عليها:  القائمني  البرش  بجهود  األرض  تنتجه  فيام  حقوقهم  الفقراء 
ۇۆ{ ]األنعام: )4)[ وحني عّطل املسلمون هذه الفرائض وأساؤوا فهمها وتوقفوا 
عن االلتزام با أصابم اجلوع والفقر واملرض، وفقدوا األمن، وعادت أيدهيم سفىل 
تعيش  األّمة  وصارت  من كل جانب،  املشكالت  وأحاطت بم  عليا،  كانت  أن  بعد 
يف زمن تستورد فيه ما تأكل من خصومها وأعدائها واجلشعني من مكتنزي األموال، 
وحمتكري السلع واملرابني، الذين صار هلم سبيل عىل هذه األّمة، يستطيعون إجاعتها 
إن شاؤوا، وإيقاعها يف الُعري لو أرادوا، ومحلها عىل معاناة العطش متى رغبوا. وأّمة 
الوسطّية، فضاًل عن أن تقوم بمهام وأعباء  مثل هذه يستحيل أن تتصف باخلريّية أو 

الشهادة عىل الناس.

تغافلت  أو  إال ألّنا غفلت  األمم كل يشء، وما ذلك  تتسول من  اليوم  فاألمة 
لقد  بل  الغذائي،  األمن  عليه  يطلق  الذي صار  ذلك  األّمة، وعن حتقيق  فروض  عن 
اعتمدت عىل اآلخرين -ومنهم خصومها وأعداؤها- يف صناعة ما تغذي به األرض 
وتصبها من أسمدة، ورصنا نقرأ ونسمع ونعاين من أسمدة مرسطنة وأطعمة ملوثة، 
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وصدق  ذلك،  إىل  وما  فاسدة...  وأدوية  واملصائب،  لألمراض  ناقلة  مدمرة  وأغذية 
اهلل يف قوله جّل شأنه: }وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
تغّص  مستشفياتنا  نرى  نحن  وها   ،]53 ]فصلت:  حئمئ{  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
باملرىض، ونرى أنفسنا فقراء يف كل يشء، ومنه املاء الذي مل نحسن يف سبل االحتفاظ 
به أو إنامئه، أو تكثري موارده التي َمّن اهلل علينا با، وها نحن نجد الدراسات الكثرية 
التي هتدد بأّن األربع سنوات القادمة سوف يشهد عاملنا فيها فقرًا يف املياه قد يؤدي إىل 
تعطيل تلك الزراعات البسيطة املتبقية لنا، والقضاء عىل ما بقي لنا ممّا ترك السابقون 

من نخيل وأشجار مثمرة.

واآليات الكريمة لو تدبرها املسلمون اليوم، وأدركوا معانيها، وعرفوا أّن ما ال 
بذلك حّق  للمكلَّف، فهو واجب، وقاموا  به، وكان مقدورًا  إال  املطلق  الواجب  يتم 
القيام، لتجنبوا هذه املخاطر وجتاوزوا هذه التهديدات، واحتفظو بكرامتهم، وحّرروا 
أسلحتهم  عن  فضاًل  ولباسهم،  ورشابم  طعامهم  عىل  اآلخرين  سيطرة  من  أنفسهم 

وما إليها.

الرضوريات،  هذه  يف  سواهم  عىل  يعتمدوا  مل  كله-  تاريهم  -يف  املسلمني  إّن 
لإلنسان  ُمِذّل  واللباس  والرشاب  الطعام  يف  اآلخرين  عىل  االعتامد  أّن  يرون  وكانوا 
مهني لكرامته، مدمر إلرادته؛ ولذلك فقد كانت تسودهم أفكار وقيم االستغناء عاّم 
يف أيدي اآلخرين، وتوفري ما حيتاجون بأيدهيم وجهودهم. أّما اليوم فإّنم جياع عراة 
صدقات  يستقبلون  وهم  يأنفون  وال  التسول،  موقف  العامل  بقّية  من  يقفون  فقراء، 
األّمة  بفروض  جلهلهم  وسواها،  وُذرة  وأرز  قمح  من  أمواهلا  وفضالت  الشعوب 
يتطّهر  أو  يرشبه  الذي  واملاء  وكساءه  غذاءه  حُيرر  مل  ومن  وخصائصها،  ومقّوماهتا 
عّزة وكرامة وقدرة عىل  ذا  إنسانًا  يكون  أن  له  فأّنى  به مزروعاته؛  يسقي  أو  ويغتسل 
الكفاح واجلهاد والنضال وحترير األرض، وصيانة العرض؛ ولذلك فإّننا نتمنى عىل 
هذه  إىل  يلتفتوا  أن  اإلسالمي  الداخل  يف  اخلطاب  وصائغي  واملسؤولني  الرأي  قادة 
اهلل عىل  يطمس  أن  قبل  با،  الناس  توعية  العمل عىل  إىل  ويسارعو  الغائبة،  الفريضة 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک  الوجوه: 
ں ں ڻڻ{ ]النساء: 47[.
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ى  ى  }ې  وإباحتها   ](42 ]األنعام:  ې{  ې  ې  ۉ  }ۉ 
ائ{ ]األنعام: 42)[، والتحريم باهلوى واألوصاف املختلفة، والتحكم يف تلك األمور 
عداوته  ومن  منه  اهلل  حّذر  الذي  الشيطان  خلطوات  اتباع  هو  إّنام  به،  اهلل  يأذن  مل  بام 

واتباعه منذ البداية: }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ{ ]األنعام: 42)[.

فُيورد  وشهواهتم،  أهوائهم  من  انطالقًا  يرّشعون  وهو  بيان سفههم  يزيد يف  ثم 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  فيها:  ويقول  األنعام،  لتلك  عقلّية  قسمة 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
يف  وللزيادة  هذا،  من  أكثر  تقبل  ال  هنا  العقلّية  فالقسمة   ](43 ]األنعام:  ڤڤ{ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ  آرائهم أو شهواهتم قال:  تفنيد 
بنّي  العقلّية  القسمة  بنفس   ،](44 ]األنعام:  چچ{  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

سفههم وضالل حكمهم الذي ال حيمل أّي منطق أو دليل يشهد هلم.

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ  يسأهلم:  ثم 
ليبنّي   ](44 ]األنعام:  ڳڳ{  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
أّن عملّية احلكم  الدنيا واآلخرة، وينّبه إىل  كذبم وافرتاءاهتم وعاقبة ذلك عليهم يف 
عىل األشياء هي عملّية يف غاية اخلطورة، ال ينبغي أن متارس إال بعلم، وَمْن مارسها 

بغري علم فقد دخل يف سلك الظاملني.

منحوا  حينام  ضالهلم  مدى  سريهم-  سار  -وَمْن  املرشكني  ألولئك  بنّي  ثم 
يوسعون  بذلك سوف  أّنم  من ظنونم  كاذبًا  وظنًّا  منهم  َومْهًا  الترشيع  أنفسهم حق 
عىل أنفسهم إذا منحوا أنفسهم صالحية الترشيع، وإذا بم بدالً من ذلك قد ضّيقوا 
عليها. وليبنّي اهلل هلم ضالهلم وانحرافهم واستقامة ترشيعاته -جّل شأنه- أمر رسول 
التي وضعوها -بزعمهم- افرتاء عىل اهلل، ووصفوا  بأن ينفي سائر األحكام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

با بعض ما أنعم اهلل به عليهم وصفًا َحَرمهم من االستفادة با، فقال جّل شأنه: }ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ{ ]األنعام: 45)[، 

فكّله مباح إال ما استثنى، وهو قليل جّدًا.



423 سورة  األنعام

اجلوانب،  بعض  يف  املرشكني  شابوا  الذين  اليهود  إىل  اآلية  هذه  بعد  والتفت 
وحّرموا عىل أنفسهم بعض األمور، وأباحوا هلا بعضًا آخر بافرتاءات نسبوها إىل أبيهم 

ٿ  ٿ  }ٿ  يف:  ذلك  عليهم  اهلل  ورّد  وبتانًا،  زورًا  األنبياء  من  غريه  أو  إرسائيل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ذكر -جّل  فقد  التوراة  نزلت  أن  بعد  أّما  ]آل عمران: 93[  چ{  چ  ڃ چ  ڃ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  }ۉ  فقال:  عليهم،  حّرم  ما  شأنه- 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  }ۓ   ](46 ]األنعام:  مئ{  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ   ](60 ]النساء:  ۋۋ{  ٴۇ  ۈ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱں{ ]طه: )8-82[ ثم قال معّقبًا عىل التحريم: "وإنَّا لصاِدقون"، فهنا يبنّي ألُمتنا 
نعمته البالغة السابغة يف أّن منطلق الترشيع فيها هو منطلق الترشيف والرمحة والتخفيف 
ورفع احلرج ودفع اإلرص واألغالل، يف حني أّن منطلق التحريم يف رشيعة بني إرسائيل 
كان التأديب واجلزاء املعّجل بناًء عىل اختالف النَسقني اإلسالمّي واليهودّي، واعتب 

حتريم هذه األمور جزاًء منه -جّل شأنه- هلم ببغيهم وجتاوزهم حدود ما أنزل اهلل.

فيام ذكرت هلم  ]األنعام: 47)[  ٻ{  }ٱ  لتقول:  ثّم جاءت اآلية )47)( 
من رشيعتهم التي حيرصون عىل إخفائها }ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀٺ{ ]األنعام: 47)[، فقل: ربكم ذو رمحة واسعة، ومع سعة رمحته فإّنه 

ال ُيرد بأسه عن القوم املجرمني.

النَّجم اخلامس عرش: يف الدعوة إىل اإليامن بحّجة اهلل البالغة يف منح اإلنسان 
حرية االختيار وائتامنه عليها، وأنه ال جرب

}ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ی جئ حئ مئ ىئ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ{ ]األنعام: 48)-53)[.

ثم ينتقل الّسياق بنا إىل نوع آخر من أنواع املجادلة التي أتقنها أولئك املرشكون 
E حني  وحلفاؤهم من أهل الكتاب لتبئة أنفسهم من اإلجرام يف حق اهلل 
فيام  احتجاجًا ألنفسهم  يدور يف أوساطهم  ما  احلاكمّية والترشيع، ويسّجل  ينازعونه 
يزعمون، وتبئة هلا، وإلقاء للمسؤولّية يف خروجهم عىل أحكام اهلل، ومنازعته -جّل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  }ٺ  فيقول:  وتعاىل-  -تبارك  سلطانه  شأنه- 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ك  الرشِّ فال   ،](48 ]األنعام:  ڎ{  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

الرغبات  بحسب  األحكام  يف  الترصف  وال  ومنبعها-  املشاكل  أساس  هو  -الذي 
أنفسهم  ليخدعوا  -تعاىل-  اهلل  إىل  كله  ذلك  ينسبون  بل  بفعله،  يعرتفون  واهلوى 
اهلل  به  يأذن  مل  ما  يرّشعون  وهم  بأّنم  ويومهوهم  الناس،  من  والبسطاء  ومجاهريهم 
يفعل  مل  دام  وما  ذلك،  من  واإلكراه  باجلب  ملنعهم  شاء  لو  إذ  مشيئته؛  عن  يرجوا  مل 
ذلك فهذا يعني أّنه عنهم راٍض!! وهم يتالعبون هنا يف قضّية »األمانة«، أمانة احلرّية 
واالختيار اإلنسايّن، وحيتّجون بـ»اجلبّية« واجلب والقدر عىل ما يفعلون من جرائم، 
ويريدون أن يفحموا املصلحني ويقولوا هلم بأّننا ما خرجنا عن دائرة املشيئة اإلهلّية يف 
كل ما ارتكبناه من جرائم ومعاٍص، بل ما نزال بداخلها. ويرّد اهلل -تبارك وتعاىل- 
عليهم بالِعلم ال بالَوهم، ويسائلهم: قل هل عندكم من علم بام تّدعون فتخرجوه لنا 
لنقتنع بام تّدعون وتقولون؟! ومن املعلوم أّنم ال يملكون غري األوهام، وإْن هم إال 
بّد أن تعجزوا عن تقديم أّي  يرصون. فيقول هلم جّل شأنه: أما وقد عجزتم -وال 
علٍم أو أثارٍة من علم- فقد ثبت أّنكم ال تّتبعون إال ظنونكم السيئة وأوهامكم املريضة 
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وتّرصاتكم، أّما اهلل -تبارك وتعاىل- فله احلُجة البالغة، وله الباهني الساطعة، والِعلم 
الذي أحاط بكل يشء، فلو تعّلقت مشيئته بام تفعلون، وصادر حرّياتكم، ألصبحتم 
من املسّخرات التي تتحرك وتترصف بقوانني مودعة فيها. وآنذاك فاملعقول واملالئم 
إكراهكم عىل  أي:  فلو شاء؛  اهلداية،  لسبيل  يكرهكم ويسخركم  أن  اإلهلّية  للحكمة 
يشء، ومعاملتكم مثل املسّخرات بقوانني عامة صارمة جبّية ال تقاوم ألكرهكم عىل 
اهلداية؛ ألّنه -جّل شأنه- ال يرىض لعباده الكفر، وال يرىض هلم اّتباع اهلوى والشيطان 
فيام حُيّلون وحُيّرمون. وبعد أن حُيبط هذه احلّجة يطالبهم بيشء أقل من ذلك، فيدعوهم 
ألن يأتوا بشهدائهم -إن كانوا يعرفون شهودًا- يشهدون هلم أّن اهلل حّرم هذه األشياء 
التي حّرموها عىل أنفسهم!! فإن افرتوا كعادهتم، واختلقوا شهداء، أو شهد بعضهم 
معك  مغاير،  موقفك  ألّن  معهم؛  تشهد  فال  واملنافقني،  الكفار  عادة  هي  كام  لبعض 

ۀ  ڻ  ور وال الشهادات املختلقة املفبكة: }ڻ  علم يقينّي ال تزيله شهادات الزُّ
{ ]األنعام: 50)[  ے ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

أّنم جعلوا رشكاءهم يف  املهالك  ارتكبوه وقادهم إىل تلك  الذي  وكأّن اخلطأ األول 
يشبهه  وال  يشء  يعدله  ال  وهو  شأنه،  جّل  له  معادلني  وجعلوهم  تعاىل،  اهلل  مقابلة 
يشء من تلك املختَلقات. كام أّن عدم إيامنم باآلخرة أعطاهم اجلرأة عىل اتباع اهلوى 
قائاًل:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  اهلل  يأمر  ثم  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  إىل  ونسبتها  األحكام  واختالق 
"ُقْل"؛ أي هلم، }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]األنعام: )5)[، وهو صاحب 
الترشيع-  -صالحّية  الصالحّية  هذه  إّن  بل  والتحليل.  والتحريم  الترشيع  يف  احلق 

ك الذي يتمّرغون فيه: }ۆ ۈ ۈ  منحرصة فيه -جّل شأنه- فيذكر هلم أوالً: الرشِّ
اإلحسان  ثم  االنحرافات،  ومنطلق  البالء  أساس  هو  ك  فالرشِّ  .](5( ]األنعام:  ٴۇۋ{ 

َوَوَضع  قاطعًا.  حترياًم  ذلك  وحتريم  منهام،  بأيٍّ  اإلرضار  عن  والنهي  الوالدين  إىل 
ك مبارشًة؛ تنبيهًا  هذه اجلريمة، جريمة اإلساءة إىل أيٍّ من الوالدين بعد جريمة الرشِّ
الذي  وَمْن  احلياة،  إىل هذه  تذّكر كيف جاؤوا  إىل هؤالء بوجوب  الكريم  القرآن  من 
بعد أن مل يكن أحد منهم شيئًا  خلقهم وأنشأهم ورّباهم، وجعل منهم شيئًا مذكورًا 
كانوا  -مما  حيّرمها  ثالثة  بجريمة  يردفها  ثم   ،]83 ]البقرة:  ۅ{  }ۅ  مذكورًا: 
يامرسون- وهي جريمة قتل األوالد ووأدهم خوفًا من اجلوع واإلمالق لعدم إيامنم 
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باهلل تعاىل، فيقول: }ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ{ ]األنعام: )5)[ 
ما  وكل  خلقهم،  عن  مسؤولني  تكونوا  مل  أّنكم  كام  أرزاقهم،  عن  املسؤولني  فلستم 
هو لكم يف هذا األمر أّنكم سبب طبيعيٌّ جعله اهلل إلجياد هؤالء األوالد. والتناسب 
النهي  عىل  املشتمل  للوالدين،  باإلحسان  واألمر  ك  الرشِّ عن  بالنهي  البدء  بني  معجٌز 
عن اإلساءة أليٍّ منهام، واألمر بحامية األوالد وعدم قتلهم أو التخّلص منهم خشية 
ۆئۈئ{  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  }ەئ  ُكلّية:  بقاعدة  يأيت  ثم  الرزق،  ضيق 
]األنعام: )5)[ والفواحش مجع فاحشة، وهي السّيئة املجاوزة حلدود اليّسء، فكأّنا سّيئة 

به  اتصف  الذي  والتصميم  بالقصد  أو  ارتكابا  بطريقة  إّما  تضاعفت حتى فحشت، 
فاعلها، بحيث جعلها جماوزة حلدود السّيئة، فتصبح بحيث ال يمكن االعتذار عنها أو 
القول بأّنه ارتكبها مغلوبًا عىل أمره، أو بناًء عىل إكراه. وفيها إملاح إىل مراتب السّيئات 
والذنوب؛ فهناك ذنوب وسيئات قد يقع اإلنسان فيها حماطًا بظروٍف خمففة، يصعب 
معها أن يوصف فعله بأّنه قد فحش؛ أي جاوز احلدود كلها، أو أن يكون الذنب حماطًا 
والتصميم  القصد  عىل  يشتمل  بأن  اليوم؛  القانون  لغة  يف  نسميه  كام  مشّددة  بظروٍف 
وسبق اإلرصار والرتّصد، وما شاكل ذلك مما ُيَعدُّ -يف قوانني اجلرائم- من الظروف 
املشّددة، فكأّنه -جّل شأنه- باستعامل هذا اللفظ املعجز أراد أن ُينّبه أّن هناك ذنوبًا قد 
ال تبلغ حّد الفحش؛ ألّنا مل تتجاوز حدودها العرفّية، وتلك ذنوب قد يتوب اإلنسان 
منها أو يرجع عنها أو يستغفر فيغفر اهلل له. لكّن هناك ذنوبًا أخرى تتجاوز احلدود، 
فتتحول إىل فاحشة تستحق املقت اإلهلّي، وقد تؤدي بالفاعل هلا إىل نوٍع من اإلدمان 
يتوب بعض  قد  الزنا، كام  أّن مجعها ال حيرصها بجريمة  املداومة واالستمرار، كام  أو 
أو  السلوك  أو  املال  يف  أكان  -سواء  فاحشة  إىل  يتحول  أن  يمكن  ذنٍب  فأّي  العباد. 
سوامها- إذا جاوز به صاحبه احلّد، واقرتن بام جيعل منه فاحشة. وبام أّن الذنوب منها 
العقيدة، فقد  للناس ومنها ما قد يكون يف باطن اإلنسان وقلبه؛ مثل قضايا  ما يظهر 

مجعها، ثم قّسمها إىل نوعني: ما ظهر منها وما بطن.

القرآن عضني،  الذين يقرؤون  وهذه األفهام اخلاطئة ليست جديدة عىل هؤالء 
فإذا  متليها عليهم شياطينهم ورغباهتم،  التي  الفوارق  أنواع  بشتى  آياته  بني  ويفّرقون 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  }ٺ  هو:  عام  بعذر  اعتذروا  سبق-  -فيام  املرشكون  كان 
اعتذاراهتم بشكل  يرّتبون  ]األنعام: 48)[، فهؤالء  ڤڤ{  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

املفاهيم  يف  واالنحراف  باللغة  الترّصف  من  إليها؛  أرشنا  التي  كاملسّوغات  آخر، 
ورّبه  اإلنسان  بني  يشء  جمرد  إىل  الزنا  حتويل  من  وظاهر  باملصطلحات.  والتالعب 
-ليس للجامعة دخٌل فيه إال إذا أعلن- نرى فيه متهيدًا للتقليل من أمهّية هذه اجلريمة 
تدمري  ذلك  ويف  الفاعلني،  لرغبات  يضع  شخيّص  شأن  إىل  وحتويلها  وخطورهتا، 
لألرسة وللمجتمع واحلضارة واملدنّية، أعاذنا اهلل من االنحراف بكل أنواعه وأشكاله.

}ۈئ  عنها:  املنهي  اخلامسة  اجلريمة  وهي  النَّفس،  لقتل  اآلية  تتعرض  ثم 
التي بنّي اهلل ُحْرمتها ومكانتها  ]األنعام: )5)[؛ أي:  ىئ یی{  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

مئىئ{  حئ  جئ  ی  }ی  شأنه:  جّل  قال  ومحايتها،  احرتامها  ووجوب 
]األنعام: )5)[، ليس املراد به النزول بذه القضايا، أو بأحكام هذه القضايا، إىل مستوى 

التوصية غري امللزمة، بل يفيد ارتباطها بأّنا مما وّص اهلل به، بمعنى االستمرار والدوام 
وعدم قبول التغيري أو النسخ، فهي أموٌر كلّية ما ينبغي التهاون فيها وال التنازل عنها 

بأّي حال من األحوال.

النهي  عىل  دليل  ذلك  يف  منه،  االقرتاب  جمرد  عن  النهي  إىل  اآليات  تنتقل  ثم 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  عنه كذلك:  والنهي  إليه،  يؤدي  قد  وما  مقّدماته  عن 
اليتيم وال تؤدي إىل  ]األنعام: 52)[؛ أي بأي طريقة وأضمن طريقة حتفظ مال  پ{ 

التفريط به أو االعتداء عليه.

الناس  بخس  وعدم  وامليزان،  بالكيل  بالوفاء  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  يأمر  ثم 
جتاوز  إىل  يؤدي  أن  يمكن  يشء  أي  وجتنّب  املعامالت،  يف  العدل  والتزام  حقوقهم، 
حالة العدل والقسط، وتؤدي إىل الدخول يف اجلور، وُيبنّي -تبارك وتعاىل- أّن طبيعة 
تكليفاته -جّل شأنه- وأوامره ونواهيه منسجمٌة مع طاقات اإلنسان وقدراته، ليس 
وسع  يف  داخل  ذلك  بأّن  -تعاىل-  اهلل  علم  ولوال  أغالل،  وال  إرص  وال  حرٌج  فيها 

اإلنسان واستطاعته ملا كّلفه به.
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ثم ينتقل إىل األمر بالعدل يف القول؛ فالعدل ال يتعّلق باألفعال وحدها، بل يف 
األقوال كذلك، فيقول جّل شأنه: }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ{ ]األنعام: 52)[، 
فال ينبغي أن حتمل اإلنساَن عواطُفه ومشاعره عىل جمانبة سبيل العدل واخلروج عنه، 
ال يف القول وال يف العمل وال يف أي يشء آخر، }ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]األنعام: 52)[ فبعد 
أن فّصل ما تقّدم أّكد عىل أّن ذلك كله مندرج حتت عهد اهلل تبارك وتعاىل، وأّنه من 

ڃ  ڄ  }ڄ  بالعهد بني اهلل واإلنسان. وتأيت فاصلة اآلية:  الوفاء  مقتضيات 
اهلل معكم، وهذه  دوام عهد  دائمة مستمرة  توصية   ](52 ]األنعام:  ڃڃ{  ڃ 

التوصيات هي التي تذكركم بذلك العهد اإلهلّي.

صلواتكم:  يف  فرُتّددون  ميرّس،  أمر  هو  تقّدم  بام  االلتزام  أّن  بيان  إىل  ينتقل  ثم 
چچ  }چ  املستقيم:  الرصاط  فهذا هو   ،]6 ]الفاحتة:  ڤ{  ٹ  ٹ  }ٹ 
چڇڇڇڇڍڍڌڌڎ ڎڈڈژژڑڑ{ 
]األنعام: 53)[؛ أي: لتهتدوا ولتتقوا ولتنجحوا وتفوزوا يف اختبار االبتالء، وأن أّية سبل 

التقوى  أردتم  فإذا  الضياع،  إىل  وتوصلكم  سبيله،  عن  بكم  ستتفرق  تتبعونا  أخرى 
بالتزامه  به، وأمرتم  الكريم  الكتاب  الذي جاء  املستقيم  الرصاط  بالتزام هذا  فعليكم 

وعدم السري يف سواه، لتتحققوا بالتقوى وتتحلوا بالتزكية، وتكونوا من املهتدين.

ثّم ُيبنّي -جّل شأنه- أّن هذا الذي وّصاكم به قد وّص به أممًا سبقتكم، وجاء به 
األنبياء قبل نبّيكم، ونزل يف كتب أنزلت عليهم، ولقد رّد اهلل -سبحانه- عىل املرشكني 

كل ما افرتوه بذه اآليات الثالث: }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]األنعام: )5)-53)[، وقوله: }ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
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ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى 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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڻ ڻ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ے{  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

36)-50)[ جاءت هذه اآليات ترد عىل املرشكني مجلة وتفصياًل، وتعلن إعادة  ]األنعام: 

احلاكمّية يف هذه األمور وغريها إىل اهلل رّب العاملني، الذي فّصل يف كتابه الكريم كل 
-سبحانه- مخسة نواٍه ومخسة أوامر، وكّرر األمر بالوصّية ثالث مّرات،  يشء، فذكر 



تفسري القرآن بالقرآن430

حتى عّد العلامء هذه اآليات الثالثة أّنا »الوصايا العرش«. ودعوته هلم للحضور إليه 
واستامع ما يتلوه توكيد لسلب حق الترشيع منهم وِمن سواهم. وقد بدأ -سبحانه- 
»أن« التفسريّية    كلمة أدغمت فيها  »أاّل»   ](5( بقوله: }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ{ ]األنعام: 
ك رأس كل تلك املعايص واملنطلق  »بال» الناهية؛ ألّن جتاوز التوحيد واللجوء إىل الرشِّ
-تعاىل- رّبًا ووّحدوه ألدركوا أّن التحريم والتحليل شأن يتص  هلا، ولو آمنوا باهلل 
به جّل جالله، ومجهرة العلامء أكدوا عىل أّن األمر باليشء ني عن ضّده .كام أّن النهي 
عن اليشء أمر بضده، ففي األوامر اخلمسة والنواهي اخلمسة تالحظ األضداد كذلك.

النَّجم السادس عرش: يف إنزال الكتب وعاقبة اإليامن أو الكفر هبا
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڑ{  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]األنعام: 54)-59)[.

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک  تعاىل:  قوله 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں{ ]األنعام: 54)[، }ڻ ڻ ڻ ڻۀ 
عليهم  أقام  قد  بذلك  شأنه-  -جّل  أّنه  بنّي   ،](55 ]األنعام:  ہ{  ہ  ہ  ۀ 
فقال جّل شأنه:  بأّي يشء،  عليه  أن حيتّجوا  وبني  بينهم  وألزمهم با، وحال  احلّجة، 
}ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ{ ]األنعام: 56)[ 
]األنعام: 57)[؛  ۉۉ{  ۅ  ۅ  ۋ ۋ  ۈ ٴۇ  }ۆ ۆ ۈ  اليهود والنصارى،  هم 
أي يف هذا الكتاب املبارك الذي أنزلناه إليكم هدى ورمحة، وبذلك يتضح لكم شناعة 
وقبح َمْن كّذب بآيات اهلل وانحرف عنها، والعدل يف جمازاته بسوء العذاب، ويورده 
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ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  }ەئ  -جّل شأنه- يف معرض سؤال: 
ممّن  ظلاًم  أكثر  فَمْن   ،](57 ]األنعام:  یی{  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
كّذب بآيات اهلل املنّزلة وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب 

بام كانوا يصدفون.

ويتساءل بعدها: هل ينظرون أو ينتظرون لكي يتخّلوا عن تلك الكبياء الفارغة 
التي محلتهم عىل أن يصدفوا عن آيات اهلل، وينحرفوا عنها: }ٻ ٻ ٻ پ پ 
االختيار  وأمد  مىض،  قد  الوقت  يكون   ](58 ]األنعام:  ٺ{  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿ  وآنذاك:  وىّل،  قد  احلياة  هذه  يف 
ا  أهيُّ تنتظرونه  ما  هو  ذلك  كان  فإذا   ،E اهلل  فّصل  مما   ](58 ]األنعام:  ڄڄ{ 
ستؤولون  التي  السّيئة  العاقبة  لنرى  معكم،  منتظرون  إّنا  فانتظروا  لتؤمنوا  املرشكون 
السبل  اتباع  من   E اهلل  وإذ حّذر  علينا با.  اهلل  التي سيمّن  إليها، واحلسنى 
غري الرصاط املستقيم، ونى عن سلوكها، منّبهًا إىل أّنا ستؤدي إىل تفّرقهم عن سبيل 
بل ففّرقوا دينهم، وحتولوا إىل شيع وأحزاب  اهلل، وبنّي أّن هناك أناسًا سلكوا تلك السُّ
القيامة،  يوم  إىل  والبغضاء  العداوة  بينهم  وأغرى  ببعض،  بعضهم  قلوب  اهلل  رضب 
قرابات  كانت  مهام  أّي صالت  أو  تشابه  أّي  وبينهم  بيننا  يكون  أن  ينبغي  وهؤالء ال 
يتوىل  الذي  اهلل، فهو -وحده-  إىل  أمرهم موكول  إّنام  أو اجلوار،  املصالح  أو  النسب 
جزاءهم ثم ينبئهم بشناعة ما فعلوا واستحقاقهم كل أنواع العذاب بام كانوا يفعلون.

من  ورة  السُّ موضوعات  أهم  تلخيص  يف  ورة  السُّ خامتة  عرش:  السابع  النَّجم 
إثبات للرسالة واأللوهّية، ودحض سائر دعاوى املرشكني
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حسخس{ ]األنعام: 65)-60)[.
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ثم يعقب اهلل E ذلك ببيان عدله بقوله: }ک ک ک ک گ گگ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں{ ]األنعام: 60)[، فال تضاعف السيئات وال 
ُيزاد فيها، بل يقترص عليها كام هي. فإذا رغب العبد يف التخلص منها ومن آثارها ومن 
عقابا فإّن السبيل مفتوح أمامه لذلك؛ بحيث ُيعفى من اجلزاء بمثلها، إال وهو سبيل 
»التوبة« واإلنابة إىل اهلل، واستغفاره والرجوع إليه برشوطها الواردة يف آيات أخرى، 

منها آيات »سورة النساء«.

وإمامهم:  املهتدين  سيد  أّنه  للجميع  يعلن  بأن  والسالم-  الصالة  -عليه  يؤمر  ثم 
ۓۓ{  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ 
املستقيم مل يكن بدعًا وال خاصًا بسيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛  ]األنعام: )6)[، وهذا الرصاط 

S، وإبراهيم كان حنيفًا مائاًل عن كل  إبراهيم  ملّلة  امتداد  إّنه دين قّيم، هو  بل 
كان  لذلك  املستقيم؛  الرصاط  وهو  اهلداية  سبيل  إىل  بل  السُّ سائر  متنّكبًا  األديان، 
صاحب دين قّيم، وكان حنيفًا مسلاًم وما كان من املرشكني. وبعد اإلعالن عن االلتزام 
بـ»املّلة اإلبرامهّية« والرصاط املستقيم والدين القّيم يعلن عن إخالصه يف ذلك كّله، 

}ڭ  وحُيّرم:  حُيّل  ما  بيان  ويف  ويدع،  يأخذ  ما  كل  يف  وتعاىل-  -تبارك  هلل  إخالصه 
القاعدة  ليؤكد عىل  ]األنعام: 62)[ وذلك  ۈۈ{  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
القرآنّية والرؤية الكلّية التي أّكدت عليها كل الرشائع، فهي أساسها ودعامتها. ويؤمر 
ُيثري  أن  يريد  الذي  املتعجب،  املستغرب  تساؤَل  مجيعًا  أولئك  وُيسائل  يتساءل  أن 

}ې ى ى ائ ائ ەئ   :O التعّجب يف نفس َمْن يسمعه، فُيؤمر أن يقول 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
يئ جب حبخب{ ]األنعام: 64)[ وكيف أفعل وهو رّب كل يشء، وال رّب ألي يشء 

سواه، وال إله ألّي يشء غريه، وال خالق وال بارئ وال مصّور إال هو.

وما  اإلنسان  يكتسبه  فام  عليها،  إال  نفس  كلُّ  تكسب  ال  أّنه  األخرى  والدعامة 
اهلل جّل شأنه، ومن عدله كذلك  له وعليه، وذلك من عدل  فإّنه  أو رّش  يفعله من خري 
إال حيمل أحد وزر أحد: }ېئ ىئ ىئ ىئ یی{ ]األنعام: 64)[، فال صنم وال شفيع وال 
َمْن تتخذونه إهلًا -بضاللكم- حيمل من أوزاركم شيئًا يوم القيامة، بل سيحمل أولئك 
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أوزارهم وأوزارًا  أوزاركم-  أّنم سيحملون عنكم بعض  تومهتم  أو  أومهوكم  -الذين 
مع أوزارهم يوم القيامة، لُيكّبوا يف النار، ويراهم أولئك الذين اغرّتوا بم وانخدعوا بم 
ك وعاقبة أولئك الذين اتذوهم رشكاء وجعلوهم  وأرشكوهم بربم؛ لريوا عاقبة الرشِّ
جمال  يف  سواء   ،](64 ]األنعام:  خب{  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  }ی  آهلة: 
ألّنه:  وذلك  آخر؛  يشء  أي  أو  واملعامالت  والسلوك  األخالق  أو  الرشيعة  أو  العقيدة 
}مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىثيثحجمج{ ]األنعام: 
العهد  من  حلياتكم  وضعت  التي  املنظومة  ولترتابط  واالختبار،  االبتالء  ليحقق  65)[؛ 

حتى اجلزاء، فتختبون فيام أوتيتم، وجتازون بأعاملكم، فَمْن يعمل مثقال ذرة خريًا يره، 
]األنعام: 65)[،  حسخس{  جس  مخ  حخ  جخ  مح  }جح  يره:  وَمْن يعمل مثقال ذرة رشًا 
ك أو الظلم أو الوقوع يف املحّرمات أّنه سُيفلت من  فال يذهب وهُم أحد من أهل الرشِّ
عقاب اهلل، أو أّن اهلل -تبارك وتعاىل- قد يغفل عنه، فهو رسيع العقاب، فمثل هؤالء ال 
يفلت أحد منهم من عقابه، وإّنه لغفور رحيم للذين تابوا وأنابوا واتقوا وأحسنوا، وإذا 
هلل  خالصة  نصوحًا  توبة  يتوبون-  -حني  ويتوبون  تذكروا،  الشيطان  من  طائف  مّسهم 

تبارك وتعاىل.

 الدروس املستنبطة: 
نتبنّي  أن  ونحاول  ورة،  السُّ هذه  يف  الواردة  الكريمة  اآليات  هذه  ندرس  حينام 
أسلوب القرآن الكريم يف عرض قضايا احلالل واحلرام، واألساليب التي اتذناها فيام 

بعد لعرض هذه القضايا يف كتب الفقه واألصول، نجد ما ييل: 

موضوعّية  بأطر  التزمت  وتدوينها-  وضعها  بدأ  -حينام  الفقهّية  كتبنا  إّن  أوالً: 
السياق، ووضعها  أّيًا كان ذلك  اقتطاع اآلية من سياقها،  تعتمد -أحيانًا كثرية- عىل 
القرآن  أّما  ذلك.  إىل  وما  الصالة  وكتاب  الطَّهارة  كتاب  مثل  موضوعي،  إطار  يف 
املجيد فإّنه جيمع دائاًم بني األشباه والنظائر يف إطار من التذكري بالعقيدة، وبصفات اهلل 
القرآن وقوهتا ومتانتها، مع  ملا يعرض، وببيان سالمة ترشيعات  E املالئمة 
بعض اإلشارات إىل ترشيعات املخالفني، والشوائب الكثرية التي تشوبا انطالقًا من 
اهلوى والرغبات وما إىل ذلك، فللترشيع قواعد ودعائم ُيقام عليها ال تضع لرغبات 
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العدل واملساواة والعموم والشمول،  قواعد  االعتبار  بنظر  تأخذ  الرشائع  أفراد؛ ألّن 
عقله  وهيّيء  كلها،  كينونته  يف  اإلنسان  ياطب  القرآن  يف  واحلرام  احلالل  فخطاب 
وتبنّيه  عليه،  واإلقبال  القرآين  الترشيع  لقبول  -كلها-  ومشاعره  ووجدانه  ونفسه 
والتخفيف  والسعة  املرونة  عوامل  من  كثري  مع  وتطبيقه،  تنفيذه  وحسن  بارتياح، 
القانويّن  التأليف  والرمحة والتيسري ورفع احلرج، فتفارق آيات األحكام آنذاك طبيعة 
تأيت  وآنذاك  به.  املجيد  القرآن  يتسم  ال  ومجود،  رصامة  من  به  تّتسم  وما  والفقهّي، 
أنزله اهلل فسوف يؤدي، ال  ُيتبنّى كام  أّن ذلك اخلطاب حني  إىل  لتنّبه  فواصل اآليات 
واألمم  والشعوب  واجلامعات  األفراد  خالص  إىل  بل  وحده،  الفردّي  اخلالص  إىل 
واجلنس البرشّي كّله، ومتكينه -أي اجلنس البرشّي- من ممارسة احلياة الدنيا بصفتها 

حياة طيبة، وعند املآل إىل اآلخرة تكون العاقبة رىض اهلل واجلنة.

فتبتعد  الترشيعات بمآالهتا ونتائجها،  ُتربط  القرآين  الترشيعي  ثانيًا: يف اخلطاب 
ال  ومآالهتا،  آثارها  عن  وأشكاهلا  وهيئاهتا  األعامل  بصور  واالنشغال  الشكلّية  عن 
العقيدة  جيعل  الكريم  القرآن  يف  الفقهّي  واخلطاب  كذلك،  اآلخرة  يف  بل  الدنيا،  يف 
حارضة باستمرار يف كل يشء، ويف كل شأن ترشيعّي، كام جيعل املآل -يف الدنيا ويف 
بالصور وتنايس  أو  بالشكلّية  املكّلفني، فيصعب االنغامس  أنظار  أمام  اآلخرة- ماثاًل 

أو جتاهل احلقائق واملآالت.

هلل  »التوحيد  أمهها:  أساسّية،  بكلّيات  الترشيعي  القرآين  اخلطاب  هيتّم  ثالثًا: 
تعاىل«، و»التزكية لإلنسان«، و»العمران للكون«.

احلادة -التي  الفواصل  بتلك  القرآن-  الترشيعّي -يف  رابعًا: ال يفصل اخلطاب 
عرفتها كتب الفقه والقانون- بني »فِْقه الفرد« و»فِْقه اجلامعة« و»فِْقه األمة«، بل جيمع 

بينها، بحيث جيعل كاًل منها يشّد عضد اآلخر.

والتنشئة واحلكمة  النفسّية  الرتبية  بني  الترشيعي  القرآين  اخلطاب  يربط  خامسًا: 
يف التنزيل عىل الواقع بمنهج متامسك، جيعل من الصعب إجياد الفواصل بينها، كتلك 

الفواصل التي عرفتها األساليب القانونّية والفقهّية يف هذا املجال.
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يمكن  ما  إىل  الفقيه  املتدّبر  القارئ  ينّبه  القرآن  يف  الترشيعي  اخلطاب  سادسًا: 
تعطي  مفتوحة،  بداية  بمثابة  القرآن  ذكره  ما  يكون  بحيث  الزمان،  عب  به  يمتّد  أن 
هلذا  مثاًل  نرضب  أن  ويمكن  غايتها،  إىل  با  للبلوغ  الفرصة  املتدّبرين  للمجتهدين 
مقدور  كان يف  مما  ذلك  إىل  وما  الزوجات،  وتعدد  الرّق  بقضايا  املتعلقة  بالترشيعات 
تسميته  يمكن  وما  الرشيعة  بخصائص  باالستفادة  غايته  إىل  به  االمتداد  املجتهدين 

الترشيع«. بـ»فلسفة 

سابعًا: اخلطاب الترشيعي يف القرآن ال يقترص عىل بيان تقييمه للفعل اإلنساين، 
كثريًا من  ُيبنّي  لكنّه  به،  املأمور  أو  عنه  املنهي  أو  الواجب  أو  احلرام  دائرة  ووضعه يف 
جوانب عالقته بتحقيق احلياة الطّيبة يف احلياة الدنيا والعاقبة احلسنة يف الدار اآلخرة، 
مع إشارات -ال تفى عىل املتدبر- ملا قد ُيصيب أولئك الذين يالفون أمره أو يقعون 
يف ممارسة نواهيه، وذلك إضافة إىل »مبدأ االلتزام« الذي ال يمكن أن حيققه يشء بمثل 

ما يفعل القرآن املجيد.

حينام ندرس الكتاب الفقهّي نفتقد اجلزء الكبري من هذه األمور يف إطار تصنيفه 
بالطريقة التي صنف با. ومن ناحية يصبح البحث فيام يمكن أن نسميه »فِْقه القرآن 
الكريم« أمرًا يف غاية األمهية ال بّد من ممارسته وبناء أصوله وإقامة العملية التعليمية 

للِفقه واألصول خاصة عىل قواعده.

القرآن هي بمثابة »اصطالح إهلي ربايّن«، قد يمكن  املفردة يف  أو  الكلمة  ثامنًا: 
البرش يقوم عىل وجود سعة يف  اللغة من  التـرادف لدى أهل  أن تكون مرتادفة؛ ألّن 
األلفاظ وحمدودّية يف املعاين، فيرتادف لفظان أو ثالثة عىل معنى واحد، وهذا أمر ال 
يمكن أن ُينسب إىل االستعامل اإلهلّي للمفردة؛ ألّن اهلل -عّز وجّل- قد ضبط دالالت 
انضباطًا  أكثر  شأنه-  -جّل  وعلمُه  علمه،  عىل  الكتاب  وفّصل  املعاين،  عىل  األلفاظ 
من أّية لغة علمّية، فال زائد وال مشرتك وال مرتادف وال تورية، فاملفردة حمكمة يف آية 
القرآنّية  للكلمة  املعريّف  العائد  أو  واملدلول  حكيم،  كتاب  ويف  حمكمة  وسورة  حمكمة 
من  حصال  والتفصيل  واإلحكام  ثانيًا،  تفصيله  ثم  أوالً  إحكامه  تم  منضبط،  حمّدد 
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أن  الشاعر  عىل  فيه  الشعر  ورضورة  األوزان  تفرض  شعرًا  فليس  خبري،  حكيم  لدن 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  }ائ  أخرى:  مع  ألفاظًا  يرّشك  أو  ألفاظًا  ُيرادف 
ېئ ېئ ېئ{ ]يس: 69[، وعربّية القرآن مل تنزل به إىل مستوى لغة وهلجات األعراب 

اإلهلي  لالستعامل  قابلة  وجعلها  ورّشفها  العربّية  املجيد  القرآن  رفع  بل  والعرب، 
ائ  ى  ى  }ې  تبارك وتعاىل؛ ولذلك قال سبحانه:  بجعل وتيسري إهلّي منه 
ڻ  ں  }ں  قال:  حني  شـأنه-  -جّل  ويرّسه   ،]58 ]الدخان:  ەئ{  ائ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]القمر: 7)[، وقال: }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
]الزخرف: )-4[،  گ{  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
َمْن  ويف اجلعل إشارة إىل صريورة، فأصله حمفوظ لدى احلكيم العليم سبحانه، وهو 
صيغة  تتقيد  فال  بيشء  األمر  اهلل  أراد  فإذا  به،  ليخاطبكم  تنزياًل  ونّزله  تيسريًا،  يرّسه 
التحريم بـ»ال تفعل«، وهناك  تتقّيد صيغة  بـ»افعل«، وإذا أراد حتريم يشء فال  األمر 
فروق بني »اللمس« و»املس« و»العورة« و»السوءة« و»الفرج«، و»راعنا« و»انظرنا«، 

وكذلك سائر مفردات القرآن.

الكريمة  ورة  السُّ هذه  يف  نجد  ولذلك  و»التحريم«؛  »النهي«  بني  فرق  وهناك 
]األنعام: )5)[؛  ڭڭ{  ڭ  ڭ  }ۓ  استعامل اهلل -تبارك وتعاىل- لفظ »حّرم« يف: 
ألّن »التحريم« سلطة إهلّية ال رشيك هلل فيها، فحتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يملك شيئًا منها، 
بل هو منفذ لألمر بالتالوة عىل الناس. أّما »النهي« ففيه جمال لالجتهاد وملعرفة ما إذا 
بأصول  ُعرف  وما  فيه.  والظنّية  القطعّية  مستوى  بحسب  كراهية،  أو  حتريم  كان ني 
قواعد  إىل  ُيشار  ما  فكثريًا  فيه،  نًا  مضمَّ الترشيعي،  القرآين  اخلطاب  يف  نجده  الفقه 
أو  أو اإلنسان،  املكان  أو  الزمان  أكان يف  التكرار، سواء  أو  باالمتداد  أصولّية تسمح 

ُيشار إىل أّن املطلوب مرة واحدة.

واملدونات  الفقهّية  الكتابات  عىل  القرآين  الترشيعّي  اخلطاب  مزايا  ولنتبني 
وقفات  مع  الكريم،  الكتاب  آيات  لكل  املتتبعة  املتدبرة  القراءة  إىل  نحتاج  القانونّية 
طويلة عند اآليات التي اشتملت عىل ترشيعات كلّية أو جزئّية، وكذلك اآليات التي 
قّصت علينا أنباء األمم األخرى وخمالفاهتا أو موافقاهتا للترشيعات التي أنزلت فيها.
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ورة تقّدم لنا دروسًا يف »حركة التاريخ واألمم«، وعالقة ما ُيعرف »بنظرّية  والسُّ
احلضارة  وسيادة  وتراجعها،  األمم  نوض  بني  الربط  رضورة  وتبنّي  فيها،  التداول« 
والشعوب  األمم  بعض  تبتكرها  التي  اخلاّصة  القيم  ليس  القيم،  بمنظومات  وأفوهلا 
االستمرار  بعوامل  نفسها  تغذي  التي  هي  وترسخها  اإلنسانّية«  »القيم  بل  لنفسها، 
والبقاء، بل النمّو والدوام، وذلك مثل قيم العدل واحلرّية واملساواة وتكريم اإلنسان 
وصيانة رضورياته وحاجياته، بل وكاملّياته، فاألمم واحلضارات التي حتافظ عىل هذا 
نن االجتامعّية  القيم تكون قد وضعت نفسها عىل رصاط مستقيم من »السُّ النوع من 

والكونّية« التي متدها عىل الدوام باخلاليا املجّددة حلياهتا وحيويتها وفاعليتها.
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اخلامتة
التوحيد«  »سورة  إّنا  القول  يمكن  التي  ورة  السُّ األنعام«،  »سورة  فهذه  وبعد، 
أو »العقيدة«، ففيها تم تفصيل أركان وقواعد التوحيد، فلو مل ينزل من القرآن املجيد 
فقد  وشفت.  لكفت  ورة  السُّ هذه  إال  اإليامن-  وأركان  التوحيد،  عقيدة  عرض  -يف 
عرضت أركان »عقيدة التوحيد« إحكامًا وتفصياًل مع التدليل والتعليل، بحيث ُيدرك 
املؤمن حقيقة كل ركن من أركان التوحيد مع األدلة الدالة عليه، واحلكمة أو العّلة يف 
العقيدة«. فال ُتعرض  العقيدة، ففيها ما يمكن أن نسميه »عقلنة  التكليف به يف إطار 
حقائقها.  يف  نظر  أو  تدبر  دون  املؤمن  با  يؤمن  املعنى،  معقولة  غري  أركانًا  بوصفها 
حياة  يف  وتفصياًل-  -إحكامًا  وأركانا  العقيدة  آثار  ببيان  تكّفلت  قد  ورة  السُّ إّن  بل 
املكلفني العمليَّة، بحيث يتعلم املتدبر فيها كيف يمكن حتويل العقيدة إىل تصّور ورؤية 

ونظام حياة وخلق وسلوك يؤول إىل ثقافة مالحظة ومشاهدة.

اجلاف  التجريد  ذلك  عن  بعيدًا  وأدلته«  التوحيد  »عقيدة  ورة  السُّ فّصلت  لقد 
الذي تعرض كتب »علم الكالم والعقائد« القضايا االعتقادّية به، وبّينت ما جيب عىل 
املؤمن معرفته من صفات اهلل -تعاىل- وآياته، وتوّلت الرّد احلاسم عىل سائر الشبهات 
التي أثارها الكفار باهلدم، وألزمتهم احلّجة بعد األخرى بمصدر هذه العقيدة؛ القرآن 
دعوته،  يف  صدقه  بّينت  حيث  خبري،  حكيم  لدن  من  تلّقاه  الذي  والرسول  املجيد، 
وأمانته فيام بّلغه من رسالة رّبه، وحرصه عىل هداية الناس كافة دون متييز، وتأييد اهلل 
لئال  املستمر  الدائم  الطريقة، وحتذيره  بإقامته عىل  له، وعنايته -جّل شأنه-  -تعاىل- 
حيزنه ما يقوله املرشكون عنه وفيه، أو يعرض عن أولئك املقبلني عليه وعىل اإليامن به 
-من عامة الناس وفقرائهم ومساكينهم، الذين يدعون ربم بالغداة والعيش يريدون 
أولئك  لرغبات  استجابة  أو  أكابر،  أنفسهم  يدعون  الذين  بأولئك  انشغاالً  وجهه- 
يطلقون  الذين  يبعد هؤالء  أن  منه  أنفسهم عظامء، ويطلبون  يرون  الذين  املستكبين 
عليهم أراذل، ال ليشء إال ألّنم أقل منهم غنى أو عددًا، وال يملكون -يف ظّل قيم 
اجلاهلّية- ما يؤهلهم لالنخراط بني صفوف أولئك الذين يريدون علّوًا يف األرض، 
بأن  هلم  يسمح  ما  املؤهالت  من  يملكون  ال  وهم  وعظامء،  أكابر  أنفسهم  ويسّمون 

يسلكوا يف عداد األكابر أو العظامء.
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آياهتا  فدارت  وأركانا«،  »العقيدة  نحو  اجتهت  آياهتا-  -بجميع  ورة  السُّ إّن 
 S كّلها يف ذلك، وحني تناولت قصة سيدنا إبراهيم حرصت اهتاممها يف بحثه
ليكون  واألرض،  الساموات  فطر  للذي  وجهه  ليوّجه  بدليله،  واإليامن  التوحيد  عن 
من  املرشكني  قومه  عىل  احلّجة  اهلل  آتاه  وكيف  ومّلته،  ك  الرشِّ عن  بعيدًا  مسلاًم  حنيفًا 
القراءتني،  بني   S فيها  مجع  التي  البالغة  احلّجة  لتلك  له  بتوفيقه  األوثان،  أهل 
ليقدم لنا منهجًا يف اجلمع بني القراءتني يف إطار البحث عن العقيدة، فهو يبحث عن 
الكون ثم يتجه إىل اخلالق الذي خلقه؛ ليعينه يف بحثه، ويسأله ليسدد خطاه ويوصله 
نوح دون  ذريته وذرية  األنبياء من  فيها أسامء  املطلوبة، وذكر -سبحانه-  النتيجة  إىل 
اهلدى، وأّن عىل رسول  أّنم كانوا عىل  ببيان  اكتفى -جّل شأنه-  بل  ذكر قصصهم، 
سل، لكنّه حني ذكر سيدنا موسى  اهلل � أن هيتدي بداهم؛ ألّنه مل يكن بَِدعًا من الرُّ
ذكر الكتاب الذي أنزله عليه نورًا وهدى للناس، وكيف جعله قومه قراطيس ُيبدون 
بعضها ويفون أكثرها؛ لُيبنّي مدى انحراف قوم موسى عن رسالته ورشيعته، وفيها 
مثل  عضني،  وجتعله  القرآن  فُتجّزئ  سبيلهم،  مثل  تسلك  لئال   � حممد  ألُّمة  تنبيه 
إطار  يف  جاء  النبيني  من  ورة  السُّ يف  ُذكر  َمْن  ِذكر  أّن  كام  عنه،  منفصلة  جسد  أعضاء 
َمْن قّص  النبيني واملرسلني، سواء يف ذلك  تفصيل لرضورة إيامن املؤمنني كافة بسائر 

اهلل -سبحانه- علينا قصصهم وَمْن مل يقصص علينا قصصهم.

ورة الكريمة متامًا بأسلوب قرآين بليغ، جامع بني  وكل ذلك قد فّصلته هذه السُّ
أفعاله  بذكر  مرشوحة  مبّينة  اهلل  صفات  فيها  نجد  التأثري.  وطاقات  اإلقناع  قدرات 
جّل شأنه، وبيان سننه يف اخللق والتكوين والتقدير والتدبري، وعرض آياته يف النفس 
واآلفاق، بعيدًا عن كل ما ُيثري اجلدل أوآثاره -فيام ُعرف بعلم الكالم- حول الّتشابه 
والتشبيه والتعطيل والتأويل، وما إىل ذلك مما تنّزه القرآن عنه. ولو أّن كلّيات أصول 
الكتب  تلك  من  -بدالً  دّرست  العقائد  بتدريس  املعنّية  اإلسالمّية  واملدارس  الدين 
التوحيد والعقيدة، وطبائع  لتعليم  ورة  السُّ الشبهات- هذه  ُتثري  التي كثريًا ما  اجلوفاء 
توفيقًا؛ ولتبني  االجتامع، وملكات األخالق، لكان خريًا لإلسالم واملسلمني، وأكثر 
اجلزاء،  من  الدارين  يف  عليها  يرتتب  وما  األعامل،  يف  العقائد  تؤثر  كيف  للدارسني 



تفسري القرآن بالقرآن440

وكيف ُيورد القرآن حقائق االعتقاد، وُيستدعى َمْن يريد املناظرة أو اجلدال أو البحث 
العقول  إقناع  بني  اجلامع  القرآن  بأسلوب  بذلك؛ ولكن  للقيام  الفهم  أو  احلقيقة  عن 
بالقرآن؛  الفطرة وهتيئتها لالتصال  الوجدان، وإنعاش  القلوب، واستثارة  والتأثري يف 
جلنابه،  واإلخبات  واخلشوع  -تعاىل-  هلل  التعظيم  حب  مع  باإليامن  اليقني  ليقرتن 

واخلوف والرجاء منه.

والكفار  املرشكني  شبهات  يذكر  التوحيد-  عقيدة  عن  جيادل  -وهو  والقرآن 
منها، ويبز  والوجدان  والنفس  القلب  ويطّهر  وُيظهر عوارها،  فريّدها،  إليهم،  وَمْن 
ويعمل  أصحابا،  عىل  واحلّجة  الدليل  ويقيم  وبطالن،  وهتافت  قبح  من  فيها  ما 
وهتافتها،  ببطالنا  بأنفسهم  ليقروا  هلم؛  التقريرّية  األسئلة  وتوجيه  استنطاقهم،  عىل 
وتذكريهم بأّن سبب إعراضهم عن عقيدة التوحيد -كام جاء القرآن با- ليس خللل 
أباءهم وتقليدهم، وأّن  أنظارهم، واتباعهم  لفساد  بل  فيها،  اكتشفوه  لعيب  فيها وال 
القيامة، وهم  ذلك سوف يؤدي بم إىل أبشع مصري. وقد يعرض هلم بعض مشاهد 
ُيبدون الندم حيث ال ينفع الندم، ويظهرون احلرسة حيث ال ينفعهم يشء، وال يوقفوا 

من عجلة اجتاههم نحو النار والسقوط فيها، فلن ينفعهم كذبم وهم يقولون: }ۓ 
خس  حس  جس  }مخ  قوهلم:  نحو  ينفعهم  ولن   ،]23 ڭڭ{]األنعام:  ڭ  ڭ  ۓ 
وكانت  ذلك،  مصائرهم  من  ُيغري  ولن   ،]27 ]األنعام:  خض{  حض  جض  مص  حص  مس 
يدعون  الظلامت،  وُبكاًم يف  وُعميًا  ُصاّمً  كانوا  فهم  كله،  لذلك  الكاملة  الفرص  لدهيم 

من دون اهلل ما ال ينفعهم وال يرضهم.

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  }ى  قبل:  من  اهلل  عاهدوا  كانوا  قد  وهؤالء 
وجاءهم  الكتاب،  فيهم  ونزل  اآلية،  جاءهتم  حني  لكنّهم،   ،](09 ]األنعام:  وئۇئۇئ{ 
رسول من أنفسهم، لبث فيهم عمرًا من قبله، مل يلحظوا عليه ما يريب؛ ال يف جاهلّية وال 
إسالم، ومع ذلك، ومع قسمهم بأّنه لو جاءهتم آية كام جاءت األولني ليؤمنن با، فلم 
يؤمنوا، ومل يكونوا أهدى ممن سبقهم؛ بل كانوا أعتى وأضّل سبياًل. وظلوا يف طغيانم 
وعنادهم يعمهون، وماذا عليهم لو صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، وآمنوا باهلل ربًا، وآمنوا 
به إهلًا، ووّحدوه يف ربوبّيته، ويف ألوهّيته، والتفتوا إىل كل تلك اآليات والباهني التي 
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ساقها القرآن، إّنم قد أرشكوا يف األلوهّية ومل جيادلوا كثريًا يف الربوبّية، لكن التوحيد 
ال يمكن إال أن يكون كاماًل، فال يكون هناك رشك أو إرشاك؛ ال يف األلوهّية وال يف 

الربوبّية، فال ُيغني التوحيد يف الربوبّية عن التوحيد يف األلوهّية وال عكس.

ك والشفاعة  ورة ذلك بجالء، وتناولت اإليامن والتوحيد والرشِّ ولقد بّينت هذه السُّ
أو  وسعادهتم  وأمنهم  وخالصهم،  الناس  نجاة  وسبل  واجلزاء،  واأللوهّية  الربوبّية 
شقاءهم، وأّن ذلك كّله إّنام يكون بأعامهلم. وملزيد من التوضيح هلؤالء العرب الذين 
كانوا يزعمون أّنم عىل مّلة إبراهيم؛ ذكر هلم إبراهيم وجمادلته لقومه الذين كان رشكهم 
مغايرًا بعض اليشء عن رشك عرب اجلاهلّية، فقد كانوا يعبدون الكواكب، ويصّورون 
لكل كوكب صناًم، كأّنه جتسيد لذلك الكوكب أو نائب أريّض عنه؛ فيعبدونه، مسّوغني 
من  يقلل  أو  باهلل،  الرّشك  يسوغ  يشء  وال  املسوغات،  بشتى  العبادة  تلك  ألنفسهم 

خطورته عىل عقلّية اإلنسان ونفسّيته وقلبه وفطرته ورؤيته ووجهته.

ورة إىل الّركن الثاين من أركان العقيدة، أال وهو حجج الوحي  ثم تعّرضت السُّ
منهم  لرجل  اهلل  يوحي  أن  ويستكثرون  طمسها،  حياولون  كانوا  التي  والرسالة 
القرآن  نزول  وعىل  الوحي  عىل  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  ساقها  أدّلة  فهناك  دونم،  من 
�؛ إذ ساق أدلتها وحججها مع أدلة التوحيد، فجمع  -بالذات- عىل سيدنا حممد 
للتوحيد واالستدالل عليه، وبني االحتجاج  األدلة واحلجج بني االحتجاج  تلك  يف 
أّنه يوحى إليه، وصدقه -صلوات  � وصدقه فيام ذكر من  لصدق حممد يف رسالته 
ثم  القرآن،  بذلك  ولسواهم  هلم  حتديه  بل  عليه؛  القرآن  نزول  يف  عليه-  وسالمه  اهلل 
سل والنبيني من  ساق األدلة عىل صدقه وصدق َمْن سبقه من الرسل، وذكر أهم الرُّ
لطف  وهو  ريب،  َأمِر  ِمْن  هو  اإلهلي  الوحي  هذا  أّن  مبينًّا  إبراهيم،  وذرّية  نوح  ذرّية 
ورة  السُّ كثرية، حفلت  عليه  فاألدلة  ُيستبعد،  أو  ُينفى  أن  ينبغي  بعباده، ال  منه  ورمحة 
الوحي، واألدلة عليه، ووظائف  الرسالة، وموضوع  الكثري منها، وبّينت معنى  ببيان 
مثلهم،  برش  الرسول  أّن  وبنّي  هؤالء،  با  تشّدق  التي  الشبهات  ورّد  سل،  الرُّ أولئك 
ويغلب أن يتاره اهلل من بني قومه، ويعصمه من أن يعيص اهلل ما أمره، أو يون بتبليغ 
به عىل رسله علم  اهلل  يمّن  الذي  والعلم  منه،  أو حيذف  إليه  أو يضيف  به،  أرسل  ما 
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موحى منه -جّل شأنه- لطفًا منه، وتفّضاًل غري مكتسب؛ ولذلك فإّن النبّي ال ُيرّشح 
اهلل  يصطفيه  بل  لذلك،  يسعى  وال  اصطفاه،  قد  اهلل  أّن  النبّوة  قبل  يدري  وال  نفسه، 
يف  شأنه-  -جّل  اهلل  ذكرها  التي  الطرق  من  بواحد  يشاء،  ما  إليه  فُيوحي  اصطفاء، 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  }ىئىئ  قوله: 
]الشورى: )5[، ومهمته تعليم الناس ما يأمره اهلل بتعليمهم  جت حت خت مت ىتيت{ 

به،  إليه عليهم، وتزكيتهم  ُيوحى  ما  ليهتدوا وليميزوا بني اخلري والرش، وتالوة  إّياه؛ 
 � أقوامهم بذلك، وأّن حممدًا  سل عىل هداية  الرُّ فيه، ويعمل  وبيان ما قد يتلفون 
خاتم النبّيني واملرسلني، جاءهم وبعثه اهلل إىل الناس كافة باحلق من عند اهلل، وببصائر 
ُيْبرصها َمْن هداه اهلل، وأّن هذا القرآن كلمة اهلل؛ قد متّت صدقًا وعدالً، وأّن ما جاء 
به إّنام جاء به ال من عند نفسه، بل كان عىل بّينة من ربه، وجاءهم بام هيدي للتي هي 
 � اهلل  رسول  وأّن  املستقيم،  والرصاط  القّيم،  الّدين  هو  به  جاءهم  ما  وأّن  أقوم، 
هو أول املسلمني واملهتدين واملتبعني ملا جاء يف هذا الوحي، فلن يالفهم إىل ما كان 
ينهاهم عنه، وظّل يؤكد عليهم ذلك ليعلموا أّن هذا الكتاب منّزل من ربه باحلق، وأّن 
اهلل يقّص احلق وهو خري الفاصلني، وأنَّ املكّذب به إّنام يكذب باحلق، وهذه البصائر 
هلم مطلق احلرّية بأن يستفيدوا با أو يعموا عنها، فَمْن أبرص هذه البصائر واهتدى با 
قائمة عىل حجج  يقينّية؛  إىل معرفة  تؤدي  البصائر  فعليها، وهذه  وَمْن عمي  فلنفسه، 
نقلّية وعقلّية وعلمّية، تؤدي إىل الرمحة واهلداية والتقوى، فهو مبارك، جامع ألسباب 
اهلداية الدائمة، هدى اهلل رسوله به إىل رصاط مستقيم؛ دينًا قّياًم، وهو يريد أن هيديكم 
صدق  الكتاب  وهذا  إدراكها.  عىل  قادرين  وجيعلكم  البصائر،  هذه  ويشارككم  إليه، 
املرشكون؟  أهّيا  تريدون  فامذا  أخباره وحكمته، وعدل يف أحكامه،  كّله يف  كّله وحق 
والعدل  والصدق  باحلق  نزل  الذي  الكتاب  هذا  هداية  عن  معرضني  تذهبون  وأين 
معرفته،  إىل  بحاجة  أنتم  ما  كل  لكم  ويبني  أقوم،  هي  للتي  هيدي  والذي  والقيم، 
حيمله إليكم واحٌد منكم، كلكم متفقون عىل أّنه أكملكم عقاًل، وأحّدكم نظرًا، وفهاًم 
وفضاًل، ليس بجّبار وال مسيطر وال متعنّت، رؤوف بكم رحيم، عزيز عليه ما عنّتم، 
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النار،  حريص عليكم، يريد هدايتكم وإبعادكم عن الضاللة، واألخذ بحجزكم عن 
هو مبرّش ومنذر، لكنّه ال يملك لكم رّضًا وال نفعًا؛ إذ إّن الرّض والنفع حمصوران يف 
اهلل جّل شأنه، وال يملك لكم موتًا وال حياًة وال نشورًا، وال يعلم الغيب؛ إذ ال يعلم 
الغيب إال اهلل، وما هو بملك، ولن يستطيع أن يستجيب لكل ما تطلبونه منه، فأنتم 
تريدون منه ما هو فوق طاقته، وأكثر من قدرته؛ ألّنه ما هو إال برش مثلكم، فيام عدا 

اصطفاء اهلل له؛ حلمل الرسالة وأداء األمانة، والنصح لكم وللبرشّية مجعاء.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني...
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 هي سورة مكيَّة.

عدد آياهتا: مائة ومخس وثالثون.

وعدد كلامهتا: ألف وثالثامئة وإحدى وأربعون.

وعدد حروفها: مخسة آالف ومائتان واثنان وأربعون.

توّرمت  حّتى  الّليل   � اهلل  رسول  قام  أن  بعد  نزلت  ورة  السُّ هذه  إنَّ  قيل: 
ورة  السُّ إّن  املفرّسين-:  بعض  عنه  نقله  -فيام  جبري  بن  سعيد  قال  ولذلك  قدماه.))) 
 (2(  ،� أسامئه  من  اسم  "طه"  أّن  مرّجحًا   ،" اهلاديُّ الطَّاهر  "الّطيب  باسمه  افتتحت 
وقد يرّجح ذلك أّنا مل ترد بصيغة األحرف املقطعة ال كتابة وال قراءة، فلم ترد "طاء 
هاء" ومل توصل فيام بعدها، بل وردت كأّنا نداء ملنادى ذلك اسمه، وذهب بعضهم 
"أمل، وحم، وطس" ونحوها.  مثل:  فهي  اهلجاء"ط-ه"،  أّنا "حرفان من حروف  إىل 
وقال بعضهم: إّن "الّطاء" من الطُّهر، أراد -جلَّ شأنه- أن يقول له: "يا طاهرًا أو يا 
مطّهرًا" من الّذنوب، و"اهلاء" من اهلداية أي: يا هاديًا إىل عاّلم الغيوب.")3) ومهام قيل 
بعد،  يأيت  ما  إىل  لتنبيهه  له  وخطاب   � اهلل  لرسول  نداء  أّنا  يشبه  الّسياق  فإّن  فيها 
ا اسم من أسامء رسول اهلل �  وقد يرّجح ذلك ما نقلناه عن سعيد بن جبري آنفًا، أنَّ
قاء عن رسول اهلل � بذا القرآن الذي  وسلطانه، بوصفه اساًم مقرتنًا بنفي صفة الشَّ

يستحيل أن يكون مصدر شقاء له وما ينبغي له وما يستطيع أحد أن جيعله كذلك.

ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف  )))   الزيلعي، مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن حممد )تويف: 762ه(. 
تفسري الكشاف للزخمرشي، الرياض: دار ابن خزيمة، ط)، 4)4)ه، ج2، ص348.

)2)   الرازي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، مرجع سابق، ج22، ص3.
)3)   الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني )تويف: 393)ه(. أضواء البيان يف إيضاح 

القرآن بالقرآن، بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 995)م، ج4، ص400.
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الّتناسب بني سورة طه وسورة مريم التي سبقتها: 
ُختمت "سورة مريم" بقوله تعاىل: }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ{ 
به  املتَّقني وينذر  به  � ليبرش  القرآن بلسان رسول اهلل  ]مريم: 97-98[، فذكرت تيسري 

ذوي اللدد واخلصومة من الكفار واملرشكني ومن إليهم، وتؤكد عىل إهالك املعاندين 
الذين يرّصون عىل جحودهم ومجودهم، بحيث مل يعد أحد منهم يمكن أن حيس أو 
� الّشقاء به. فهذا الّربط  يسمع له صوت، ثّم تأيت سورة طه لتنفي عن رسول اهلل 
ما  إىل  وتؤدي  قبلها،  بام  تتصل  منها  فكل  بينها مجيعًا،  نلمسه  نكاد  الّسور  بني  الّدقيق 

بعدها بشكل يف غاية الّدقة والقوة.

عمود الّسورة: 
األنبياء  عىل  املنزل  بالّذكر  والّشقاء  الّسعادة  ارتباط  هو  السورة  هذه  عمود 
به  يؤمن  الّذكر  بذا  فعليه  الّسعادة  أراد  فمن  أمجعني،  عليهم  وسالمه  اهلل  صلوات 
، الذي يكون نصيبه املعيشة الّضنك، وحيرش يوم  ويتبعه، ومن أعرض عنه فهو الّشقيُّ

القيامة أعمى.

النَّجم األول: 
}ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ{ ]طه: )-8[.
ؤوف  الرَّ الطَّاهر  الطِّيب   � اهلل  رسول  أسامء  من  اسم   ]( ]طه:  }ڄڃ{ 

حناه فيام تقدم. حيم باملؤمنني، وهذا ما رجَّ الرَّ

الّتعب،  عىل  الّشقاء  العرب  ُيطلق   ]2 ]طه:  چ{  چ  چ  ڃ  ڃ  }ڃ 
إنَّ  وقيل:  مصاحلهم،  يف  تعبًا  أشّدهم  أي  أشقاهم")))  القوم  "سيد  يقولون:  وأحيانًا 

)))   ابن األزرق، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد )تويف: 896ه(. بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق: عيل 
سامي النشار، القاهرة: دار السالم للنرش والتوزيع، ط)، 2008م، ج)، ص)46.
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عن   � اهلل  رسول  فتنة  يف  منهم  طمعًا   � اهلل  رسول  زار  قريش  زعامء  من  وفدًا 
ملن  يكفي  ما  متلك  ال  فقري  أنت  فيها،  نفسك  أشقيت  لقد  حُممد  يا  له:  فقالوا  دعوته، 
ُتعيلهم من أهلك وبني عّمك، وأشقيت قومك بتفريق كلمتهم وتسفيه آرائهم وسّب 
تكون  بأن  وتسعد  الّشقاء؟  هذا  عن  بنفسك  تنأى  أن  بك  األجدر  كان  أَما  آبائهم، 
من  شئت  من  وتتزوج  أغناها،  جيعلك  ما  أمواهلا  كرائم  من  لك  جتمع  قريش،  أغنى 
نسائها، وتسود عىل قومك فال يقطعون أمرًا دونك، وجتنّب قومك ما هم فيه من فرقة 
واختالف، ))) فإن صّح ذلك فتكون اآلية نزلت يف سياق نفي الّشقاء الذي نسبوه إىل 

)))   عن حممد بن كعب، قال: "حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدًا حلياًم، قال ذات يوم وهو جالس يف نادي 
قريش، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جالس وحده يف املسجد: يا معرش قريش، أال أقوم إىل هذا فأكّلمه أمورًا لعله أن 
يقبل بعضها، فنعطيه أهيا شاء ويكّف عنا؟ وذلك حني أسلم محزة بن عبد املطلب، ورأوا أصحاب رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يزيدون ويكثرون، فقالوا: بىل يا أبا الوليد، فقم فكّلمه، فقام عتبُة حتى جلس إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
طة -املكانة- يف العشرية، واملكان يف النسب، وإنك  فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السِّ
هت به أحالمهم، وعبت به آهلتهم ودينهم، وكفرت  قد أتيت قومك بأمر عظيم، فّرقت به مجاعتهم، وسفَّ
من مىض من آبائهم، فاستمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها، لعلك أن تقبل منها بعضها، فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قل يا أبا الوليد أسمع، فقال: يا ابن أخي إن كنت إنام تريد بام جئت من هذا القول ماالً، مجعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت إنام تريد رشفًا رشفناك علينا حتى ال نقطع أمرًا دونك، وإن 
كنت تريد ملكًا ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه وال تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبئك منه، فإنه ربام غلب التابع عىل الرجل حتى يداوى منه، ولعل هذا 
الذي يأيت به شعر جاش به صدرك، فإنكم لعمري يا بني عبد املطلب تقدرون منه عىل ما ال يقدر عليه 
أحد، حتى إذا فرغ عتبة ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يستمع منه، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، 

قال: فاستمع مني، قال: أفعل، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : بسم اهلل الرمحن الرحيم }ٱٻٻ ٻ ٻ 
پپپ پ   ڀ ڀ ڀ{ ]فصلت: )-3[  فمىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤها عليه، فلام سمعها 
عتبة أنصت له وألقى بيده خلف ظهره معتمدًا عليها يستمع منه، حتى انتهى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل السجدة 
فسجد فيها، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، فقام عتبة إىل أصحابه، فقال بعضهم 
لبعض حيلف باهلل: لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به، فلام جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي أين واهلل قد سمعت قوالً ما سمعت ملثله قط، واهلل ما هو بالشعر وال بالسحر 
وال الكهانة يا معرش قريش، أطيعوين واجعلوها يب، خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوه، فواهلل 
العرب فملكه  العرب فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر عىل  نبأ، فإن تصبه  الذي سمعت  ليكونن لقوله 
ملككم، وعّزه عّزكم، كنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك واهلل يا أبا الوليد بلسانه، فقال: هذا رأي لكم 

فاصنعوا ما بدا لكم"، انظر: 
- ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي )تويف: )5)ه(. سرية ابن إسحاق، حتقيق: سهيل زكار، 

بريوت: دار الفكر، ط)، 978)م، ص208.
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ام ضمنّي هلم بأّنه إذا كان هناك من شقي بدعوة رسول اهلل  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عنه، وفيه اهتِّ
دَّ عن سبيل اهلل، وإيذاء رسول  م املرشكون الذين اختاروا رفض الّدعوة والصَّ ملسو هيلع هللا ىلص فإنَّ
الوفد؛  ذلك  ومنهم  املرشكني  من  فهم  الّشفقة  يستحق  من  هناك  كان  وإذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 

ولذلك فإّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان حيزنه ذلك حتى قال اهلل -جلَّ شأنه-: }ٿ ٿ 
]الكهف: 6[، وقال -جلَّ شأنه-:  ڦڦ{  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  }پ 
ٹڤ{ ]الشعراء: 3-4[، وقال تعاىل: }ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
 ،]8 ]فاطر:  ہہ{  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
الّدنيا  الذين جاءهم بخريي  املبني لقومه،  فإنَّه ذلك اخلرسان  فإذا كان هناك ما حيزنه 

واآلخرة فرفضوه واستكبوا وصدوا عن سبيل اهلل.

-جلَّ  فاهلل  به،  يليق  بام  يستقبلوه  أن  املفروض  وكان  القرآن،  هذا  هلم  محل  لقد 
{ ]األنبياء: 0)[، وقال  ى ى ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  شأنه- قال: }ۅ 
الّرسول  ]الزخرف: 44[، فكان مما حيزن  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ{  ۇ  }ڭ  تعاىل: 
النّبي � أن يتنّكر قومه هلذه النّعمة ويستهينوا با، وفيها ذكرهم ورشفهم، وهدايتهم 

وإخراجهم من الّظلامت إىل النّور أيضًا.

� فقد كان أسعد اخللق بنزول القرآن املجيد عىل قلبه، فكيف  ا رسول اهلل  أمَّ
يشقى بكتاب وضع حدًا حلريته، وأجاب عن مجيع أسئلته وما كان يدور يف ذهنه، فقد 
وجده ضاالً فهداه اهلل ورشح صدره به، ورفع له به ذكره، وبه وضع عنه وزره، وحني 

ڄ  ڄ  }ڄ  تعاىل:  قال  وغريها،  قريش  عن  فضله  من  أغناه  عائاًل  اهلل  وجده 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ{ ]الضحى: )-))[، وقال تعاىل: }ۀ ہ ہ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى{ ]الرشح: )-8[.

فيه من نور وهداية  بام  ة كّلها  البرشيَّ � ليسعده ويسعد  فالقرآن نزل عىل قلبه 
وموعظة وبصائر.
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}ې ى ى ائ ائ  ]طه: 3[ قال -جلَّ شأنه-:  }چ ڇ ڇ ڇ ڇ{ 
چ  }چ  وتعاىل-:  -تبارك  وقال   ،]((-9 ]األعىل:  ۆئ{  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ ]عبس: ))-4)[.

ُأنزل  من  ليس  األشقى  أنَّ  -سبحانه-  بنّي  األعىل  سورة  من   )((( اآلية  ففي 
الّتذكرة  هذه  عن  ُيعِرض  الذي  األشقى  بل  نذيرًا،  للعاملني  ليكون  قلبه  عىل  القرآن 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  }پ  تعاىل:  قال  ربه،  آيات  عن  ويستكب  ويتجنبها 
تعاىل:  وقال  الّشقاء،  أهل  هم  أولئك   ،]5(-49 ]املدثر:  ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
فهذا   ،](6-(4 ]الليل:  پ{  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  ۇئ  وئ  }وئ 
القرآن تذكرة ملن يشى اهلل ويتقيه، فلن يشقى به إاّل من يعرض عنه ويكفر به ويصد 
النّاس عنه. واخلشية خوف مشوب بالّتعظيم واإلجالل، وأكثر ما تكون اخلشية عندما 
تكون قائمة عىل علم صاحبها بمن يشاه وما يشاه منه، ولذلك ُخص العلامء با يف 

قوله تعاىل: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې{ ]فاطر: 28[، وقال تعاىل: }ڦ ڦ ڦ ڄ 
أّن  واعتب   .](( ]يس:  ۇ{  ۇ  ڭ  }ڭ  وقال:   ،]9-8 ]عبس:  ڃ{  ڄ  ڄ  ڄ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ  من يستحق أن ُيشى منه هو اهلل وحده يف قوله: 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې{ ]األحزاب: 39[، وندد E بقوم يشون 
النّاس كخشية اهلل أو أشد خشية، وخاطب عباده مجيعًا بقوله: }ھ ے ے{ 
]البقرة: 50)[ فهو شعور سام يمتزج فيه اإلحساس بعظمة من جتب خشيته وحبه ورجاء 

اخلري منه ودفع الرّض وخشيته كخشية اهلل، وبذلك تصبح اخلشية أداة تعليمية وتربوّية، 
فهي هتيئ قوى الوعي اإلنساين لالنفعال بام تاطب به، ويف الوقت نفسه جتعل ذلك 

االنفعال إجيابيًا يمكن االستفادة به تعليميًا وتربويًا، يقول جلَّ شأنه: }ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
هذا  يستخدموا  أن  واملربني  عاة  الدُّ نطالب  أن  نستطيع  فهل   .]23 ]الزمر:  چچ{  چ  ڃ 
عوة واالنفعال با قبل توجيه اخلطاب؟ إنَّ مجلة  املدخل لتهيئة قوى الوعي لقبول الدَّ
وجعل  اخلشية  هذه  إلجياد  عديدة  وسائل  الكريم  القرآن  ويف  ذلك،  إىل  تنبه  اآليات 

اإلنسان قادرا عىل أن يسلك يف عداد الذين هم من خشية ربم مشفقون.
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هؤالء  عىل  شأنه-  -جلَّ  يرّد   ]4 ]طه:  ڈ{  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  }ڤ  ترديدها:  يمّلون  ال  التي  فريَتهم  وحلفائهم  املرشكني 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ته احلقيقيَّة يف أنَّه كتاب اهلل وكلامته  ڍڍ{ ]الفرقان: 4-5[، فيؤكد القرآن أّن ُهويَّ
أنزهلا عىل رسوله ومصطفاه وخرَيته من خلقه تنزياًل، وأّن هذا القرآن ما كان حديثًا 
يفرتى، وال يمكن ألحد أن يأيت به إال اهلل الواحد األحد، ذو القدرة املطلقة، التي ال 
حتّدها حدود، وال تقيدها قيود، فهو منزل تنزياًل من الذي خلق األرض والّسموات 
نبّيه  قلب  الكتاب عىل  ينزل هذا  أن  أحد غريه -جلَّ شأنه-  مقدور  وليس يف  العىل، 
� ولو أّن اخللق -كّلهم- اجتمعوا عىل ذلك ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
وعدالً  صدقًا  وإمتامها  بكلامته  النّطق  عىل  القادر  وحده  األحد  الواحد  فاهلل  ظهريًا، 

بحيث يستحيل أن تبدل كلامته أو تغرّي أو يصاغ مثلها.

الكليلة  لعقوهلم  تنبيه  العىل،  والّساموات  األرض  خللق  شأنه-  -جلَّ  ذكره  ويف 
التي سّلمت بأّن اهلل خلق األرض والّساموات العىل، ومل تستطع هذه العقول أن ترقى 

إىل مستوى اإليامن بأّن هذا القرآن كالم اهلل تعاىل: }گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 
ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
أّن  املرشكني  بعض  اّدعى  وحني   ،](97-(92 ]الشعراء:  ڭ{  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
بمثله،  اإلتيان  األمّي؛ ولذلك فهم عاجزون عن  النّبي  الّرسول  أنزلته عىل  الّشياطني 

ھ  ہ ہ ہ ہ يرّد اهلل عليهم فريتهم هذه -أيضًا- فيقول -جلَّ شأنه-: }ۀ
{ ]الشعراء:  )223-22[،  ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
وسالمتها  ته  ُهويَّ ليبنّي  عليه  نزل  الذي  املتلقي  قلب  عن  املجيد  القرآن  يدافع  وهكذا 
عىل  حمالة  ال  قادر  العىل  والّساموات  األرض  خلق  عىل  والقادر   ،� متلقيه  وصدق 
أهّيا  إنَّكم  تعقلون،  أفال  تذهبون،  فأين   � الكريم  الّرسول  قلب  عىل  القرآن  تنزيل 
منها  أّنكم  تنكرون  وال  كّلها،  حياتكم  األرض  عىل  تعيشون  املكذبون  الّضالون 
با  الُعىل  والّساموات  ترجون،  القيامة  يوم  ومنها  تقبون،  موتكم  بعد  وفيها  خلقتم 
ألرضكم  جعلناها  وقد  إليها،  الوصول  أو  بلوغها  تستطيعون  ال  وأنتم  تستظلون، 
سقفًا حمفوظًا، وسّخرنا لكم فيها أمورًا تتجاوز كل طاقاتكم وقدراتكم، فسخرنا لكم 
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الّشمس والقمر دائبني، وسخرنا لكم الّليل والنّهار، فإذا كانت لكم َمْسَكة من عقول، 
وتفكرتم يف بعض ذلك فإنَّكم تستطيعون -آنذاك- أن تدركوا أنَّ رسول اهلل � قد 
جاءكم بالّصدق وصدق به، وأّن هذا القرآن }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ{ ]اإلرساء: 05)[، 
إذن.. أدركوا أنَّه قرآن عظيم، نازل من الّرمحن الّرحيم، عىل قلب نبّيه ورسوله وخريته 
ويعلمهم  النّاس،  عىل  يتلوه  ونذيرًا  وبشريًا  يشى،  ملن  تذكرة  ليكون   � خلقه  من 

منهج اتباعه، رسول كريم بشري ونذير، باملؤمنني رؤوف رحيم.

وبعد أن لفت أنظارهم إىل املسلَّم لدهيم واملحسوس عندهم من ظواهر األرض 
وأخرى  حسّية  أدلة  هلم  ليوفر  حمسوس،  غري  غيبّي  عامل  إىل  نّبههم  العىل،  والّساموات 
ليست حسّية، لعّلهم يتفكرون، فاألرض والّساموات العىل تتصل بدليل العناية اإلهلّية 
عىل  اهليمنة  مظاهر  من  مظهر  فهذا   ]5 ]طه:  ڑ{  ڑ  ژ  ژ  }ڈ  باإلنسان؛ 
الغيب، وغري املحسوس كذلك؛ ولذلك فإنه يفرتض فيمن يسمع ذلك كّله وينظر يف 
دالالت ما ذكر اهلل -تعاىل- أن ال يبقى يف صدره يشء من الّشك بأّن القرآن يستحيل 
الغيب  فهو عامل  أحد غريه -تعاىل-  إىل  ينسب  أن  يكون مصدر شقاء، ويستحيل  أن 

والّشهادة املهيمن عليهام مجيعًا بكل ما فيهام.

وِذْكر "االستواء عىل العرش" فيه حتّد لِِقوى الوعي اإلنسايّن مبارشة، فاهلل -تبارك 
فإن اإلنسان  وتعاىل- ليس كمثله يشء، وحني يذكر شيئًا كالعرش واالستواء عليه، 
مهام فّكر وقّدر فلن يستطيع أن يصل إىل تصور حقيقّي له، فيضطره أخريًا إىل أن يرجع 
بعقله وقلبه وقوى وعيه خاسئًا خائبًا ليدرك ضآلة عقله، وقّلة علمه، وقصور أدواته، 
واضطراره إىل أن يبحث عن العلم واملعرفة عند من أحاط بكل يشء علاًم، وهو اهلل 
-سبحانه-، وهذه اآلية ليست من املتشابات بمعنى الغامضات أو املبهامت، بل هي 
واألداتّية  اللغوّية  بوسائله  لإلنسان  املعلومة  ظواهرها  لكن  ظواهرها،  معلومة  آيات 
املحدودة ال تقبل يف حق الباري -سبحانه- إاّل بمعانيها التي استأثر با؛ ولذلك حني 
مقولته   V قال  العرش؟  عىل  محن  الرَّ استواء  معنى  عن  مالكًا  اإلمام  سائل  سأل 
الّشهرية: "االستواء معلوٌم والكيُف جمهوٌل واإليامن به واجب والّسؤال عنه بدعة."))) 

سيد  حتقيق: حممد  والنحل،  امللل  548ه(.  )تويف:  أمحد  بكر  أيب  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  الشهرستاين،    (((
كيالين، بريوت: دار املعرفة، ط2، 1975م، ج1، ص93.
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مما  االستواء  كيفّية  لكّن  اللغة،  من  اإلنسان  يعلمه  متداول  لغوّي  مفهوم  فاالستواء 
استأثر اهلل -تعاىل- بعلمه؛ ولذلك فإّن الّسؤال تزيُّد ال يليق بمؤمن أن يسمح لفضوله 
بأن جيّره إىل البحث عنه؛ ألّنه لن يعود عليه بطائل، ويكفيه أن يؤمن بالقدرة املطلقة 
خلالقه -جلَّ شأنه- وأّنه ال يشء يمكن أن يرج من دائرة هذه القدرة املطلقة، وإذا 
قاس اإلنسان ما جيهل فيام حوله إىل ما يعلم، فسيدرك أّن العلم الذي أوتيه قليل؛ ألّنه 

حيتاج إىل علم يستطيع العمل به أو االستفادة به يف شؤونه الدنيوّية أو األخروّية. 

فإنَّه  العىل-؛  والّساموات  األرض  خلق  بمن  -للتعريف  معنا  الذي  ياق  السِّ ويف 
}ڈ{ تعاىل:  قوله  يف  العىل  والّساموات  األرض  خلق  بمن  رصح  شأنه-  -جلَّ 

ليقدم شيئًا  ]طه: 5[،  }ژ ژ ڑڑ{  قوله:  إليها  ]طه: 5[ وأضاف -سبحانه- 

غيبّيًا جمهولة حقيقته لإلنسان، أال وهو العرش الذي قد يكون خلقه أعظم من األرض 
والّساموات وأوسع، ومع ذلك فهو ال يرج عن قهر اهلل -تعاىل- وجبوته، فالقادر عىل 
خلق ذلك كّله وإجياده واهليمنة عليه قادر عىل أن ينزل هذا القرآن عىل قلب نبّيه فيسعد 
به، وتسعد البرشّية كّلها بدايته. وما دام األمر كذلك، فإذن ليس ألحد أن يقول يف 
هذه اآلية وأمثاهلا إنا آيات متشابات بمعنى غامضات غري بّينات لعدم وضوح معنى 
االستواء، ألنَّ احلقائق التي استأثر اهلل بعلمها ليست دليل تشابه، وإنَّام هي يف إطار قوله 
]الشورى: ))[ وأنَّ اإلنسان ما أويت  }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ{  تعاىل 

من العلم إاّل القليل وما فاته منه فهو األكثر، فليتق اهلل وليعرف حدوده.

}ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ{ ]طه: 6[.

ة  كافَّ وللنّاس  لنبّيه  يذكر  وهو  املطلقة  وقدرته  عظمته  شأنه-  -جلَّ  بنّي  أن  بعد 
كّله،  ذلك  خلق  بعد  عليه  واستواءه  وللعرش،  الُعىل  وللّساموات  لألرض  َخْلَقه 
من  جلزء  -سبحانه-  أمهله  لو  وامللك  اخللق  فهذا  وعال-  -جلَّ  قيومّيته  صفة  تبز 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  }ہ  شأنه-:  -جلَّ  لكنّه  وسقط،  النار  اللحظة 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭڭۇ  ڭڭ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 
ی ی ی{ ]البقرة: 255[، فإنَّ عادة ملوك األرض -حني يستوون عىل عروشهم 
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بعد االستيالء عليها- ينامون ويغفلون، أّما اهلل الّرمحن الّرحيم فإّنه حّي قّيوم ال يغفل 
يزعمون  الذين  أولئك  عىل  رد  اآلية  هذه  ويف  وربوبيَّته،  أللوهيَّته  وملكه  خلقه  عن 
أّنه -سبحانه- ال ينشغل بتفاصيل اخللق وال باألمور اجلزئّية، فكأنَّه خلق الّساموات 
واألرض ولكن ما فيهام وما بينهام تفاصيل ال يلتفت إليها، وهو قول بعض مالحدة 

الفالسفة، لكن ما أكده القرآن الكريم: }ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث{ ]يونس: )6[. 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک  شأنه-:  -جلَّ  أنَّه  تبنيَّ  فاآلية 
ڳ ڱ{ ]طه: 6[، وما دامت خملوقة مملوكة له فهي جزٌء من خلقه، وهو -سبحانه- 
أن  يمكن  األرض  باطن  أنَّ  يرون  النّاس  يكن  مل  الّتنزيل  عهد  ويف  كّله،  بذلك  قّيوم 
وكنوز  واملعادن  البرتول  ا  أمَّ اآلبار،  حفر  عند  تظهر  التي  املياه  من  أكثر  شيئًا  يتزن 

ڳ  }ڳ  إىل تفسري  املفرّسون  فلم تكن معروفة؛ ولذلك انرصف  األرض األخرى 
ڳڱ{ ]طه: 6[ باحلوت أو الّثور أو غريمها من احليوانات التي كانت اإلرسائيليَّات 
يسرتيح  ثّم  عام  ملدة  األرض  حيمل  منها  كاًل  وأّن  األرض،  حتمل  ا  بأنَّ للقول  ج  تروِّ
من  الّتلقي  وجيل   � اهلل  رسول  به  التزم  بام  التزمت  األّمة  أّن  ولو  سواه،  ليحملها 
وأّسست  بعيد،  وقت  من  الّثرى  حتت  ما  األّمة  اكتشفت  لربام  القراءتني،  بني  اجلمع 
النّظر يف  تأسيسها وبنائها من  أفكار  تنقدح  قد  املنشودة عليها؛ فاحلضارات  احلضارة 
ثّم بادت يف باطن األرض، فتكشف عنه حفريَّات تلفت  ما تركته حضارات سادت 
النّظر، وتوجد حوافز لبناء حضارّي جديد ينافس ما اندثر، أو ارتياد الفضاءات وما 

يبثه يف النّفوس من حوافز للّتأسيس احلضارّي. ففي الّسامء خزائن: }چ چ ڇ ڇ 
نوع  الّثرى خزائن من  ]احلجر: )2[، وحتت  ڎڎ{  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

آخر: }ڱ ڱ ڱ ںں{ ]النازعات: 30[.

-سبحانه-  اهلل  قال  حني   ،]7 ]طه:  ڻڻ{  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ 
لرسوله �: }چ ڇ ڇ ڇڇ{ ]طه: 3[ فقد يتبادر إىل األذهان أنَّ "الّتذكرة" 
ال تكون إاّل جهرًا وبصوت مرتفع، فتأيت هذه اآلية لتوضح أّن اجلهر بالقول -وحده- 
عاء، فنوح  ال يكفي فيها، بل ال بد من اإلخالص يف الّتذكرة، وصدق النِّيَّة فيها، والدُّ

S وهو يشكو قومه إىل ربه -سبحانه-: }ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
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ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ{ ]نوح: 5-9[، فإن جتهر يا حُممد بام أمرتك أن تبّلغ النّاس به، فليس ذلك 

لُتْسِمعني فأنا أسمع وأرى.

أن  اإلرسار"  أو  و"الرّس  يسمع،  أن  ويريد  تريد  من  ُتسمع  أن  بالقول  فاجلهر 
أّما  املعنّي،  الّشخص  لغري  إشاعته  تريد  الذي ال  أذنه رسك  لتضع يف  تص من تتار 
ره اإلنسان يف نفسه؛ وقد أشار  ما هو أخفى من الرّس فهو "خواطر القلب"، أو ما ُيَزوِّ
-سبحانه- إليه بقوله: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ{ ]امللك: 
3)[، فجمع الّثالثة: اجلهر والرّس وما هو أخفى من الرّس من مكنونات النّفس قبل أن 

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  تصري كالمًا، وقال جلَّ شأنه: 
إذن:  الرّس،  من  أخفى  الّصدور  النّفس وذات  فوسوسة   ،](6 ]ق:  ٺٺ{  ٺ  ڀ 

-جّل  إّنه  بل  -سبحانه-،  له  معلوم  وكّله  الرّس،  من  أخفى  هو  وما  ورس  جهر  هناك 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  }ڀ  فيها:  يكون  أن  قبل  النّفس  يف  سيكون  ما  يعلم  شأنه- 

ٿٿ{ ]امللك: 4)[.
التي  وهي  وخالصتها،  الّدعوة  عنوان  إىل  احلكيم  الّسياق  قاد  ذلك  وبعد 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  }ڻ  كافَّة،  واملرسلني  النّبّيني  دعوات  ولباب  خالصة  مثلت 
قال  ما  وخري  مآله،  وإليها  اإليامن،  منطلق  هي  الكلمة  فهذه   ،]8 ]طه:  ھھ{ 
O والنّبّيون من قبله "ال إله إاّل اهلل" فهو -وحده- صاحب الّرساله، وهو 
أعباء  يعينك عىل حتمل  الّثقيل، وهو -وحده- من  القول  ألقى عليك  -وحده- من 
مثل  مُحّلت  فقد  إىل عونه،  الّشديدة  يعلم حاجتك  الذي  إليه، وهو -وحده-  الّدعوة 
ما مُحّل املرسلون كاّفة وزيادة؛ ولذلك فإّنه سيكون معك، ولن يتخىل عنك حلظة أو 
يوّدعك أو يقليك، فأنت خاتم النّبّيني، وأنت من ائتمنك اهلل عىل الّرسالة كّلها، وإذا 
كان من سبقك من إخوانك األنبياء واملرسلني ُكلِّف كل منهم بداية قوم أو قبيل أو 
قرية أو أرسل ألمة معدودة فأنت قد أرسلت إىل العاملني، وإىل النّاس كافَّة، وجتاوزت 

رسالتك حدود الّزمان واملكان.



455 سورة  طه

إّنك يا طه ستواجه كل الّصعوبات واملتاعب التي واجهها من قبلك كل املرسلني 
بأّنه  ربك  يبرشك  ولذلك  وأوسع؛  أكب  مسؤولياتك  ألنَّ  بل  إلشقائك  ال  والنّبّيني، 
وصفاته،  أسامئه  بكل  معك  وسيكون  وحيفظك  النّاس  من  ويعصمك  معك  سيكون 
صفايت  بكل  معك  فأنا  رهبة،  وال  خيفة  نفسك  يف  توجس  وال  حتزن،  وال  تْف  فال 
ې{  ې  ۉ  ۉ  }ۅ  وهارون:  ملوسى  قال   E فاهلل  وأسامئي، 
كل  يف  مطلقة  معّية  له  -تعاىل-  اهلل  فمعّية  النّبّيني  وخاتم  املرسلني  إمام  أّما   ،]46 ]طه: 

صفاته وأسامئه. 

وبعد أن اّتضح الَبوُن الّشاسع بينه وبني إخوانه الذين سبقوه جاء الّسياق ليعيد 
بتلك  عنهم  بانفصاله  متوهم  أو  غافل  يتوّهم  لئال  املرسلني  من  أّمته  إىل  اخلاتم  النبّي 

املزايا. "فإنَّ املسك بعض دم الغزال".)))

النّجم الّثاين
}ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 

)1)  فـإْن َتُفق األَنـاَم وأنـَْت ِمنُْهْم      فإنَّ املِْسـَك َبْعُض َدِم الَغـَزاِل
 -املتنبي، أبو الطيب أمحد بن احلسني )تويف:354 ه( . ديوان املتنبي، بريوت: دار بريوت للطباعة، 1983م، 

ص268.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  ىث يث  مث  يت جث  ىت  خت مت  جت حت  يب  خب مب ىب 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حس  جس 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ں  ڱ  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 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
خب مب ىب يب جت حت خت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ] طه: 9-)0)[

هذا النّجم عىل طوله تناول قصة سيدنا موسى ومواقف فرعون وَمَلئه من سائر 
التي تنوعت وتعّددت فيها، وما جاء يف هذا  أحداثها. وكذلك مواقف بني إرسائيل 
النّجم يتكامل مع ما جاء يف سورة البقرة واألعراف والقصص وغريها من الّسور التي 
ة يف "سورة طه"  تناولت جوانب خمتلفة من تاريخ بني إرسائيل ومسريهتم، بيد أنَّ القصَّ
بدأت بنزول الوحي عىل سيدنا موسى وبلوغه أشده، وبدأ نبوته وتتابع وقائع تاريخ 
بني إرسائيل الكبى بعد أن بعث اهلل فيهم موسى S نبّيًا ورسوالً، وجعل منه 
إضافة إىل ذلك قائدًا قومّيًا، ليحّررهم ويرجهم من أرض عبودّيتهم مرص بقيادته إىل 
الذي  فرعون  استبداد  بدياًل عن  إهلّية  بحاكمّية  هناك  املقّدسة، حيث حيظون  األرض 
وحيرمهم  لنفسه  ويعّبدهم  مجيعًا،  ويستضعفهم  نساءهم  ويستحي  أبناءهم  يذّبح  كان 
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من عبادة اهلل اخلالق املصّور الواحد األحد ليعلن ذلك فيهم بكل ما أويت من طغيان 
وفجور: }چ چ چ ڇ ڇ ڇ{ ]القصص: 38[ وإذا كان هناك إلٌه غريي فأنا 

ربكم األعىل.

إنَّ حديث موسى S الذي يقّصه اهلل عىل نبّيه يف هذه الّسورة يبدأ مع قضائه 
 ،E عنه  الوحي  يه  تلقِّ وبداية  عليه   S شعيب  مع  اتفق  الذي  األجل 
فالوحي هو النّعمة الكبى واملنّة العظمى هلل -تعاىل- عليه وعىل قومه، وكل ما سبق 
اللحظة ووصوله  لبلوغه هذه  إنَّام حدث إعدادًا له، وهتيئة  به،  من عنايته -سبحانه- 
هلذه الغاية، واصطناع اهلل جلَّ شأنه موسى لنفسه: }ڳ ڳ ڳ{ ]طه: )4[ 

إلعداده هلذه اللحظة، وما يرتتب عليها من أحداث.

التَّاريخ  مفاصل  أهم  عىل  صدقت  فقد  البقرة  سورة  يف  إرسائيل  بني  قصة  أّما 
اإلرسائييل، وتذكري اهلل جلَّ شأنه لبني إرسائيل بنعمه التي ال حتىص عليهم، وما قابلوا 
وقد  املتكّررة،  املعايص  يف  وارتكاس  وارتداد  ومترد  وعناد  جحود  من  النّعم  تلك  به 
استبداهلم  أعلنت  التي   )(06 39-اآلية  )اآلية  من  األول  اجلزء  معظم  ذلك  أخذ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  آيتهم  ونسخ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
الّتفاتة يف الّسياق  ]البقرة: 06)- 08)[ فكانت بمثابة  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ 
إىل األمة املسلمة، لتحذيرها من الّسقوط يف مثل ما سقطت فيه األمة اليهودية، ونقل 
نسقهم  وانغالق  الّشديد،  انحرافاهتم وتعصبهم  تدل عىل  التي  أقوهلم اخلطرية  بعض 
يبقى  فال  إرسائيل  لبني  حدثت  التي  بالّطريقة  ذاته  عىل  نسق  أي  ينغلق  وحني  كله، 

لذلك النّسق من خمرج إاّل االستبدال. 

ثّم اجّته الّسياق بعد ذلك إىل هتيئة األذهان عامة إىل احلدث الكبري املنتظر، وهو 
تغيري القبلة، لتأكيد االستبدال الكيل لتلك األمة، ولذلك، فإن من الرّضوري أن يفهم 
فللعبادة مقاصد وغاية  للعبادة،  املكملة  الرّشوط  بأنَّه قد جرى يف إطار  القبلة  حتويل 
وروح وثامر، وهلا رشوط وهيئات، وهلا أيضًا أوصاف ظاهرة -عىل أمهيتها- ال تبلغ 
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العبادة  مقاصد  مستوى  إىل  فيها  االهتامم  سقف  يرفع  أن  ينبغي  وال  املستوى،  ذلك 
وغايتها وروحها، فهناك " فقه أولويات" ال بد من النّظر فيه واالستفادة منه.

ة سيدنا إبراهيم وبناءه  ويف إطار الّتمهيد لتغيري القبلة أوَرد الكتاب الكريم قصَّ
املسلمة بدعوته، والّتهيئة ملجيء  األُّمة  للنّاس وأمنًا، وبناء  َمثابة  ليكون  البيت احلرام 
خاتم النّبيني يتلو عليهم آيات اهلل ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم، فكانت بمثابة 
االلتفات للخروج من قّصة بني إرسائيل إىل أمر ليس ببعيد عنها، أال وهو أبوة إبراهيم 

وبناؤه البيت ليكون قبلة، وتبع ذلك كله تناول الّترشيعات التَّفصيليِّة وما إىل ذلك. 

ہ  ہ  ۀ  }ۀ  شأنه:  جلَّ  بقوله  القّصة  فتبدأ  القصص،  سورة  يف  ا  أمَّ
فرعون  غفلة  السورة  تبني  ثّم   ،]3 ]القصص:  ھ{  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ے  }ے  إرسائيل،  بني  ضّد  البشعة  فرعون  أفعال  أهم  تبنّي  كام   D اهلل  عن 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  وئۇئ  وئ 
والدته،  بعد  موسى  اهلل  حفظ  كيف  الّسياق  يبنّي  ثّم   ،]6-4 ]القصص:  ڀڀ{ 
فهّيأ له أن َينشأ يف بيت فرعون بينه وبني زوجه، وجيعل منه قرة عني هلام، وهّيأ األسباب 
حتى  الّتفاصيل  تلك  وكل  فرعون،  من  بتكليف  به  والعناية  إلرضاعه  أّمه  إىل  ليعيده 
إنزال  ثّم  وزواجه،  بشعيب  وااللتقاء  مدين،  إىل  مرص  من  خروجه  ثم  ه،  أشدَّ بلوغه 

وحيه عليه وإرساله وأخيه إىل فرعون وحفظهام من رشه. 

وهكذا تتضافر آيات الكتاب يف مواطن عديدة لتعطي رسول اهلل � واملؤمنني 
حلقات  أهم  من  حلقة  باعتبارها  وفرعون  إرسائيل  وبني  موسى  عن  كاملة  صورة 
الرّصاع بني الّرسل وأعدائهم، واطالع رسول اهلل � عىل تاريخ أّمة األنبياء وتثبيت 

فؤاده وإشعاره أنَّه مل يكن بدعًا من الّرسل، بل هو واحد منهم وخاتم النّبيني. 

ببيان  موسى،  حديث   � اهلل  رسول  عىل  تقص  التي  طه  سورة  آيات  تبدأ 
لسيدنا  الوحي  بدء  وحالة   � اهلل  رسول  لسيدنا  الوحي  بدء  حالة  بني  االختالف 
عن  يعرفه  أن  عليه  جيب  ما  البدء  منذ  له  شأنه  جلَّ  فبنّي  ظاهر،  أمر  وهو  موسى، 
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]طه: 4)[، أي وحدي ال ترشك يب أحدًا،  ٺ{  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  }پ  ربه، فقال: 
}ٺ ٺ ٺٿ{ ]طه: 4)[ كّلام ذكرتني، ثّم أكد عليه أنَّ الّساعة آتية، وقد 
قيامها  إنكار  عىل  فيجرتئون  توقيتها،  إخفاء  أمر  يفكرون  ال  ومن  الّسذاجة  أهل  َيُغر 
الّساعة  النّاس بموعد قيام  ُيعلم  D مل  أّن اهلل  E ملوسى  وحدوثها، فيبنّي 
تنتظرهم،  التي  اجلزاء  مرحلة  يف  ذلك  فيؤثر  أعامهلم،  يف  ويضطربوا  يغرتوا  ال  لكي 
فإخفاء الّساعة عن علم البرش أمر رضوري لتحقيق اجلزاء، وأّن عباد اهلل الّصاحلني، 
اهلل،  ذكر  عن  هم  يصدُّ أن  شأنه  من  ما  كل  عن  يبتعدوا  أن  ينبغي  املصطفني  ورسله 
وعن تذّكر الّساعة وتوقعها وانتظارها، فذلك هو الّردع بعينه، ومن أنكر الّساعة فلن 
األسس  موسى  سيدنا  يعلم  أن  وبعد  وهيلك.  فريدى  هواه  اّتباع  إاّل  يديه  بني  يكون 
قبل  موسى  لسيدنا  تدريب  بعملّية  أشبه  هي  عملّية  تبدأ  يشء،  كل  عليها  يقوم  التي 
أن يبدأ بمامرسة مهامه التي اصطنعه اهلل -جلَّ شأنه- لنفسه من أجل حتقيقها، وينبه 
من  بدأت  منها،  وانطلقت  حسية  بأمور  بدأت  موسى  سيدنا  رسالة  أّن  إىل  الّسياق 
عىل  جيد  أو  النّار  من  بجذوة  أو  بقبس  أهله  ليأيت  إليها  بالّذهاب  قراره  ثّم  النّار  رؤية 
بالوادي  أنَّه  نعليه، وأخبه  بأن يلع  النّار  بعد وصوله  تعاىل  اهلل  أمره  ثّم  النّار هدى، 
لُه  اإلهلي  الكالم  ولسامعه  شأنه-  -جلَّ  باهلل  التِّصاله  املقدس  وساّمه  طوى،  املقّدس 
إرسائيل،  وبني  ملوسى  األمهية  غاية  يف  معنى  وهو  ورة،  الصُّ وبتلك  املوضع  ذلك  يف 
فاألرض التي نبت فيها االستبداد وأثمر ساّمها اهلل جلَّ شأنه دار الفاسقني، قال تعاىل: 
}ڄ ڄ ڄڄ{]األعراف: 45)[ وهم الفراعنة وَمَلؤهم وأتباعهم وجندهم، 
هذا  ففي   ،](2 ]طه:  ۈئۈئ{  ۆئ  ۆئ  }ۇئ  له:  شأنه-  -جلَّ  اهلل  يقول  فحني 
تعليم له بأنَّ األرض تتلف باِختالف ما يقع عليها وما حُيدث فيها، فتكون مقّدسة، 
موسى،  لسيدنا  عظيم  درس  هذا  ويف  مدّنسة،  وتكون  عادية  وتكون  حمّرمة،  وتكون 
فيقطع ما بني موسى وبني إرسائيل أوالً، وبينهم وبني أرض االستبداد التي استعبدوا 
فيها ثانيًا، فال تتعلق قلوبم با بوصفها وطنًا، بل هي دار الفاسقني ملا وقع فيها من 
املقّدس فهو مقدس الّتصاله باهلل -جلَّ شأنه- ولنزول  الوادي  ا  أمَّ فساد وانحراف، 
الوحي فيه عىل سيدنا موسى، فنال صفة القداسة، وأعىل صفات األرض وأمهها هي 
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بيته واحلرم حرمه، ولذلك  فالبيت  انتساب كامل هلل -جلَّ شأنه-،  ا  صفة احلرم ألنَّ
ڎ{  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ  واالستقرار،  به  األمن  ارتبط 
ذهنه  إىل  تداعت  اآليات  تلّقى هذه  � حني  اهلل  ولعّل سيدنا رسول   ،]67 ]العنكبوت: 

جبيل  جاءه  وكيف  اهلل،  رسول  أنَّه  أخب  عندما  األوىل،  الوحي  حلظات  الرّشيف 
اختالف  إىل  ينبه  بذلك  وكأّنه  العلق،  سورة  من  اخلمس  اآليات  عليه  وقرأ   S
منهج الّرسولني يف الّتلقي ويف الّتبليغ، وإذا تتبعنا الّسور األوىل نزوالً فسوف تتبني لنا 
هذه املعاين وتكشف عن الفوارق بني البدايتني، وهنا نستطيع أن نستحرض إضافة إىل 
ثِّر والقلم ثّم الّرمحن وغريها، وفيها  ل واملدَّ مِّ اآليات اخلمس من سورة العلق سورة املزَّ
 .S دروس وعب تبنّي لسيدنا رسول اهلل � الفوارق بني قومه وبني قوم موسى

ويأيت قول اهلل -جلَّ شأنه- ملوسى S: }ڃ چ چ چ چ{ 
جلَّ  فيسأله  أوتيها،  التي  الّتسع  اآليات  بني  من  احلّسية  للمعجزة  إبراز  كأّنه   ](7 ]طه: 

شأنه عن عصاه: }ڇ ڇ ڇ{ ]طه: 8)[، وأظهر له كل وظائفها وطرق استفادته 
يف  جسيمة  ومهام  أخرى  فوائد  هلا  ستكون  اليوم  منذ  ا  أنَّ  - شأنه  -جلَّ  له  فبنّي  با، 
إنَّ عليه  يتوكأ عليها وهيش با عىل غنمه، بل  حياته، فلن تبقى كام كانت جمرد عىص 
أن يلقيها حني يدخل يف حتد لفرعون وقومه وملئه لتكون حية تسعى، فأراد جلَّ شأنه 

به عىل إلقائها ورفعها يف تلك املواقف دون أن يصيبه اخلوف، فقال له: }ڑ  أن يدرِّ
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں{ 

]طه: 9)-)2[، وهذا يستدعي تذكر سنة اهلل تعاىل يف النّبيني }ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ{ 

]النمل: 0)[، ثّم نقله إىل اآلية األخرى }ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

]طه: 22[، وهي التي ستكون من وسائل دعوة القوم إىل رسالتك ونبوتك  ہھ{ 

إىل  لفرعون  العبودية  بني إرسائيل من ذل  به، وإخراج  بام جئتهم  واتباعك، وإيامنم 
العبودية هلل وحده. ورسول اهلل � وهو يرى أخاه موسى -حيمل تلك اآليات احلسية 
مثل  آيات حسية  ُيعط  فلم  القرآنية،  باآليات  إاّل  قومه  يأت  مل  أّنه  يتذكر  فرعون-  إىل 
العىص واليد وما إليها، وإّنام محل إليهم آيات الكتاب الكريم، والكافرون مل يتوقفوا 

}ڻ ڻ ڻ ۀ  عن مطالبته بتلك اخلوارق واآليات احلسية، فكان بعضهم يقول: 
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ھ  ھ  ہ  }ہ  بقوله:  عليهم  الكريم  القرآن  ويرد   ]48 ]القصص:  ہہ{  ۀ 
ھ ھ ےے{ ]القصص: 48[، لكنها تلك حجج الكافرين واملرشكني.

فالقّصة ُّبّينت بجالء أنَّ هذا النَّسق اإلرسائييل منذ بدايته كان قائاًم عىل اخلوارق 
إىل  حيتاج  الفرعوين  والطغيان  االستبداد  آثار  اقتالع  ألنَّ  املجاالت؛  سائر  يف  احلّسية 
تلك اخلوارق احلّسية؛ إذ إّن فرعون كان يرى يف ملك مرص، واألنار التي كانت جتري 
من حتته، واألموال العظيمة، وطاعة القوم له، وقدرته عىل استخفاف قومه، وطاعتهم 
E أن  له، يراها أمورًا جتعل لدعواه األلوهّية شيئًا سائغًا -يف نظره-، فأراد 
يدفع  أو  نفعًا  لنفسه  أن جيلب  يرهيم عجز فرعون عن  نفوسهم، وأن  يقتلع ذلك من 
إبراهيم:  له  قال  إبراهيم حني  يمّثلون، فطاغية عرص سيدنا  دائاًم  والطُّغاة  عنها رضًا. 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ 
يكن  مل  ألنَّه   ،]258 ]البقرة:  ڳڱ{  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

يظن أنَّ أحدًا جيرؤ أن يتحداه بذا أو يطالبه به. 

إىل  ودعوته  فرعون،  الّطاغية  إىل  بالّذهاب  اإلهلّي  األمر  موسى  تلقى  أن  وبعد 
-جلَّ  ربه  من  موسى  سيدنا  طلب  نفسه،  قدر  ومعرفة  احلق،  صوت  إىل  اإلنصات 
شأنه- أن يعينه عىل ما أمره به، }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ{ ]طه: 25[ ورشح الّصدر 
أمر يف مقدمة مؤهالت الّرسل واألنبياء، ثّم األمثل فاألمثل من الّدعاة، فمن مل يرشح 
اهلل له صدره فلن يتمكن من أن يكون رسوالً نبيًا، وال داعية مؤثرًا، ألّن رشح الّصدر 
يف  ذلك  يتغلغل  وأن  إليه،  النّاس  بدعوة  ُأمر  بام  اليقني  درجات  أعىل  يصل  أن  يعني 
سويداء قلبه، وأن ينعكس نورًا وسكينة عىل سمته كله وجوارحه كلها، فيصبح قادرًا 
عىل دعوة اآلخرين، وحتمل كل ما يرتتب عىل ذلك من أعباء، ولذلك امتنَّ اهلل عىل 
]الرشح: )[، ونحن نطلق الرّشح فيام  }ۀ ہ ہ ہہ{  رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: 
نتداوله من كلامت عىل بيان املشكل من الكالم وبسطه واستخراج ما يفيه من املعاين 
ويتخلص من سائر  ينبسط  آنذاك  فالّصدر   ،]22 ]الزمر:  ٻ{  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
فيامرس  الغاية،  وبلوغ  اليقني  وبرد  اليقني  وبني  بينه  حتول  التي  والعوائق  األمراض 
حتته،  ومن  فوقه  ومن  شامله،  وعن  يمينه  وعن  يديه  بني  يسعى  ونوره  آنذاك  الّدعوة 
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وحتوطه الّسكينة من كل جانب، ويشعر باملعّية اإلهلية واملدد اإلهلي الذي جيعله قادرًا 
الّثبات يف وجه كل ما سوف يصادف من أعاصري، فطلب سيدنا موسى من اهلل  عىل 
-جلَّ شأنه- أن يرشح له صدره وييرس له أمره، فيزيل العقبات من أمامه ويذلل له 
]طه: 27[، قيل:  }ۅ ۉ ۉ ېې{  عاب، ثّم طلب شيئًا يصه وهو قوله:  الصِّ
إنَّ سيدنا موسى كان يعاين من لدغة يف اللسان قد جتعل املستمع إليه ال يفهمه للوهلة 
أن حيلل  الكلامت، فسأل اهلل -جلَّ شأنه-  إعادة ذكر بعض  منه  يتطلب  األوىل، وقد 
عقدة من لسانه ليصبح مبينًا إبانًة تامًة، ويكون من يستمع إليه قادرًا متام القدرة عىل 
فهم ما يقول، ثّم سأل اهللَ -جلَّ شأنه- أن جيعل له وزيرًا من أهله، خاصة وهو يواجه 
قومًا هلم تفاخر يف أنسابم، وقد يستعيل بعضهم عىل بعض، فلو ُأعني بوزير من عائلة 
أخرى، قد ال يكون له ذات الّتأثري الذي يكون البن ِعمران املعروف املشهور فيهم، 
أمره،  يف  ويرشكه  أزره  به  يشّد  أن  شأنه-  -جلَّ  البارئ  وسأَل  أخاه،  هاروَن  ى  وسمَّ
وعلل ذلك بأّنام إذا كانا معًا فهذا جيعلهام أقدر عىل تسبيح اهلل -جّل شأنه- واإلكثار 
الكبى  املهمة  وبأخيه يف  به  البصري  األمر هلل -جلَّ شأنه-،  إنه فوض  إال  ذكره،  من 
اهلل  فمّن   ،]35 ]طه:  يئجب{  ىئ  مئ  }حئ  جهود  من  تتطلبه  وما  إياها،  مّحلهام  التي 
 ،]36 ]طه:  يبجت{  ىب  مب  خب  }حب  سأل،  ما  بإعطائه  عليه  وتعاىل-  -تبارك 
وهنا يبني لنا القرآن املجيد أّن كل ما تقدم من حديث موسى، قد تناول نعمة اصطفائه 

واختياره واصطناعه عىل عني ربه ليكون رسوالً نبيًا.

 ثمَّ اجّته الّسياق -بعد ذلك- ليذّكر موسى بنعمة سابقة له عليه، أال وهي النّعمة 
مولود  يقتلون كل  كانوا  الذين  فرعون ورجاله،  من  ونشأته وحفظه  بوالدته  املتعلقة 
وجهة  وأخته  أّمه  وجهت  التي  هي  اإلهلية  العناية  فكانت  إرسائيل،  لبني  يولد  ذكر 

تؤدي إىل محايته وحفظه وجتنيبه اهلالك عىل يدي فرعون، }حت خت مت ىت يت جث 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
]طه: 37-)4[، واآليات الكريامت  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ{ 
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تلقى ضوءًا عىل أثر أرسة سيدنا موسى يف حياته، فال ُيستغرب أن يسأل اهلل سبحانه 
أن يعينه بأخيه هارون، فهو إذن رسول سامهت أرسته يف أمور كثرية يف حياته، هيأته 
النّسق  أّن هذا  لنا  اآليات  ُتبني  نفسه  الوقت  لتحقيقه، ويف  له واختاره  اهلل  ملا اصطفاه 
املوسوي فيه نوع من اخلصوصّية، فلم يتم اصطفاء موسى وحده وجتاهل أرسته، بل 
اصطفي اهلل موسى، ثّم اصطفى أخاه بدعوته أن يكون وزيرًا له، وقبل ذلك كان ألّمه 

وأخته أثر كبري يف محايته يف مرحلة الّطفولة، ولذلك ُحق له أن يقال فيه: }ڳ 
للبرش  تبنّي  اآليات  هذه  إنَّ   ،]39 ]طه:  ڦ{  ڦ  ڤ  }ڤ   ،]4( ]طه:  ڳ{  ڳ 
كيف ُيميض اهلل إرادته مهام كانت إرادة الّطغاة واملستبدين وقدرهتم، وسورة القصص 
يعلمون؛  الّطغاة ويستدرجهم من حيث ال  يمكر اهلل جلَّ شأنه بؤالء  لنا كيف  تبنّي 
م وقعوا عىل العدو  فآل فرعون يتخذون هذا الّطفل -موسى- ولدًا دون أن يعلموا أنَّ
االستعباد  من  إرسائيل  بني  وسيحرر  وعرشه،  فرعون  عىل  سيقيض  الذي  احلقيقيُّ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  والّطغيان، }ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
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  ک 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی{ ]القصص: 3-7)[.

البرشية  استوعبته  لو  إن  ما  والِعَب  الّدروس  من  فيها   S موسى  قّصة  إنَّ 
ملا عاش فيها مستبد، وملا استكب فيها مستكب، وال بغى فيها باغ، أو اْغرتَّ فيها مغرّت، 
وهناك توافق كبري بني ما ورد يف هذه الّسورة الكبرية من حديث موسى، وما ورد يف 

سورة القصص مع اختالفات أخرى يف األحداث والوقائع. 

الوحي  هو  هنا  بالوحي  املراد  هل   ،]38 ]طه:  پ{  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
بمفهومه الذي ورد يف قوله تعاىل: }ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
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هناك  أنَّ  أو  )5[؟  ]الشورى:  يت{  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 
معنى آخر؟ 

ال شك أّن هناك الوحي اخلاص باألنبياء، وهو يتلف عن الوحي الذي ورد يف 
نحو قوله تعاىل: }ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ{ ]النحل: 68[ 
ألّن الوحي لسائر املخلوقات املسخرة غري املكلَّفة يتخذ شكل توجيه غريزي يعتمد 
والّرغبة  والعطش  باجلوع  فيشعر  قابليات،  من  املخلوق  ذلك  جسم  يف  ُأودع  ما  عىل 
ما  خملوق  كل  يف  اهلل  أودع  بحيث  غريزّيًا،  ُأهلمها  بطرٍق  با  أحس  كّلام  إليها  ويسعى 
هو  إذن  هنا  فالوحي  والّري،  والّشبع  والعطش  باجلوع  اإلحساس  عىل  قادرًا  جيعله 
ذلك الّرادار أو اجلهاز الذي يتحرك احليوان بمقتضاه للحصول عىل ما حيتاج، وهناك 
الوحي ملن مل تثبت نبوته أو رسالته، مثل الوحي إىل أم موسى، وهو وحي خمصوص 
إليه يف  النّوع وردت اإلشارة  أو تكليف، وهذا  ال يشتمل عىل رشيعة وال عىل دعوة 
أحاديث كثرية منها اإلهلام والّرؤيا الّصاحلة يف النوم أو اإللقاء يف الّروع أو أي يشء 
تسلسل  هناك  يكون  أن  دون  يشء  عن  اإلقالع  أو  بأمر  االقتناع  إىل  باإلنسان  يؤدي 
النّقاش الذي  منطقي أو دليل معريف عىل ذلك الذي يفعله، ولذلك فال جمال إلطالة 
كلمة  استعامل  ملجرد  مريم  ونبوة  موسى،  أم  نبوة  حول  يطرحه  أن  بعضهم  حاول 

"أوحى" يف سياق مثل هذا الّسياق. 

ڀ  پ  }پ  موسى  أم  إىل  ُأوحي  الذي  موسى؟  أم  إىل  أوِحي  الذي  ما  ولكن 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦڦ{ ]طه: 39[، وأيضًا }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ{ ]القصص: 7[.

األشياء  يصنع  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  أّن  هنا  الّتابوت  ذكر  من  احلكمة  وتتضح 
ويصنع األسباب، دون أن يكون هناك جتاوز باألسباب إلطالق قدرته -جلَّ شأنه-، 
وأية غفلة عن إطالق القدرة قد حتول اإلنسان إىل عقيدة اجلب وما يرتتب عليها من 
انحرافات، ويتضح ذلك حني ذهب موسى مع العبد الّصالح وركبا يف الّسفينة وخرق 
الّسفينة، أدهش ذلك موسى فسارع إىل االعرتاض عىل العبد الّصالح  العبد الّصالح 
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وقال: }ائ ائ ەئ{ ]الكهف: )7[، فقرَن بني اخلرق واإلغراق، والّسفينة حني 
خرقت كانت أقوى من الّتابوت الذي قذف به الّرضيع موسى يف اليّم.

تلقي  وهي  قلبها  عىل  اهلل  ربط  أن  لوال  موسى  أّم  عىل  الّشديد  اخلوف  ويستول 
بموسى يف اليّم عىل خشبة، ال تدري كيف يستطيع هذا الّرضيع أن حيتمي با، ويصل 
أنه  شأنه-  -جلَّ  اهلل  يبنّي  لكن  إليها،  إيصاله  شأنه-  -جلَّ  اهلل  أراد  التي  الغاية  إىل 
أمرها بذلك لييرسِّ لعدو اهلل فرعون التقاطه من اليّم، وليلقي عليه حمبة زوج فرعون، 
البالغ  أثره  كله  لذلك  كان  وقد  فرعون،  بيت  يف  شأنه-  -جلَّ  اهلل  عني  عىل  وليصنع 
قادرًا عىل  يعد  مل  نشأ موسى يف حجره  أن  بعد  بعد، ألنَّ فرعون  فيام  يف نجاح مهمته 
الّتفكري بقتله أو القضاء عليه للمحبة التي ألقاها اهلل -جلَّ شأنه- ملوسى ورست إليه، 
ولو أنَّ موسى مل يمر بكل تلك املراحل وجاء إىل فرعون يدعوه لربَّام قتله من اللقاء 
األول، بل ربَّام مل يكن ليسمح له بلقائه أصاًل، لكننا نرى كيف صب فرعون، وحاول 
ويوّظف  التَّجارب،  تلك  كل  يف  ويدخل  حيًا  موسى  عىل  ُيبقي  أن  استطاع  ما  بكل 
موسى S كل ذلك إلنجاز مهمته بالّشكل الذي أراد اهلل له أن يكون. ويذّكر اهلل 
تعاىل سيدنا موسى بطفولته، ثّم بشبابه، ثّم بعودته من َمْدَين عىل قدر من اهلل -تعاىل- 
ليقوم بدور قد رسمه املوىل تبارك وتعاىل: }ک ک گ گ گگ{ ]طه: 40[، فهو 
مل يأت بناء عىل مصادفة وال عىل تدبري برشي، لكنّه عاد عىل قدر قدره اهلل تبارك وتعاىل 

ألنَّه اصطنعه لنفسه. 

إىل  بالّذهاب  هارون  وأخاه  شأنه-  -جلَّ  اهلل  يأمره  الّتمهيدات  تلك  كل  وبعد 
بالنّسبة  فالّذكر  ذكره،  يف  ينيا  ال  بأن  ويأمرمها  موسى،  عىل  أنزهلا  التي  بآياته  فرعون 
للّرسل وأصحاب الّدعوات هو الّروح التي ينبغي أن ترسي يف عروقهم، وهو كاهلواء 
الذي ينبغي أن يتنفسوه عىل الّدوام، فأّية غفلة عن الّذكر أو وهن فيه وضعف جيعل 
والّرسالة،  الّرسول  عن  النّاس  صد  يف  اخلبيث  بدوره  يقوم  أن  عىل  قادرًا  الّشيطان 
))) أو عدم االستمرار ألي سبب  واستعمل هنا "وين" وفيها معنى الفتور والّتقصري، 
اهلل  معية  يفقده  ذلك  فإنَّ  الّرمحن،  ذكر  َيْعُش عن  أو  يفرت  من  األسباب، ألن كل  من 

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، ج40، ص257. )))   الزَّ
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-جلَّ شأنه- له، فيستغل الّشيطان ذلك، فيجعل من نفسه قرينًا ال يفارق ذلك الذي 
فرت عن ذكر اهلل أو عشى عن الّذكر، قال تعاىل: }ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
سل بذه املثابة }ڳ ڱ ڱ  ڦ ڦ ڦڦ{ ]الزخرف: 36[ فإذا كان األمر مع الرُّ
ڱ ڱ ں ں ڻڻ{ ]طه: 42[ فام بالنا بدعاة املؤمنني وماذا يكون حاهلم إذا أصابم 
الوهن والفتور والعشو عن ذكر اهلل -جلَّ شأنه-؟ فالّذكر هو سالح الّرسول وسالح 

اعية، ومن خرس سالحه خرس معركته. الدَّ

 ثّم يقول جلَّ شأنه: }ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ{ ]طه: 43[ فتجاوز كل احلدود، 
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے 
عند  إليقافه  فرعون  إىل  بالّذهاب  فُأمرا   ]4 ]القصص:  ۉۉ{  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ينبغي  الذي  الّطريق  هلام   E ورسم  طغيانه،  استمرار  دون  واحليلولة  حّده، 
]طه:  ے ۓ{  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  }ہ  تعاىل:  فقال  خماطبته،  يف  يسلكاه  أن 
44[، ويبدو أنَّ النَّاس كانت تعرف من غرور فرعون وطغيانه الكثري، ويعرف موسى 

به  يؤدي  يقابله فرعون بغضب شديد، وقد  أمرًا كهذا سوف  أنَّ   R وهارون 
إىل إيقاع أقىص العقوبات بمن يتجرأ عىل نصحه أو تطئته أو دعوته إىل التزام جانب 
احلق والعدل، ولذلك }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ{ ]طه: 45[ وهذه 
األزمنة  اختلفت  مهام  مجيعًا  فيهم  شاملة  عامة  تكون  تكاد  الطُّغاة  صفات  من  صفة 
مشاعر  اآلخرين  يف  يستفز  أن  شأنه  من  وفرطه  الّطاغية  فإفراط  واملواقع،  واألمكنة 
أّنه قد أخاف خصومه وأدخل هيبته واخلوف منه  إاّل  الّطاغية منها  خمتلفة قد ال يرى 
الّتعاطف  إىل  اخلاصة  العامة وبعض  تدفع  قد  لكن هناك مشاعر أخرى  قلوبم،  عىل 
مع ذلك الذي كان ضحية لإلفراط يف األذى الذي وقع عليه، وقد يكسبه -إذا اشتّد 
به ال  أّن ما قام  الذين يرون  الفرط واالعتداء عيل- أنصارًا ومؤيدين من بني أولئك 
الّدعاة  انتصار  بداية  تعتب  احلالة  هذه  وبلوغ  الّطاغية،  فعله  الذي  هذا  كل  يستحق 

سولني الكريمني حيث }ٴۇ ۋ ۋ  وهزيمة الّطغاة، ولقد طمأن اهلل -جلَّ شأنه- الرَّ
ۅ ۅ ۉ ۉ ېې{ ]طه: 46[ فرطه ولغوه وسبابه -لو فعل- سأمحيكام منه، 
فأنا حافظكم ونارصكم عليه، }ې ې ى ى ائ{ ]طه: 47[ وإهلك احلقيقي، 
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}ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی{ ]طه: 47[ 
ثّم أنذراه }ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب{ ]طه: 48[ فإذا أرصرت عىل 
العذاب،  فسينالك  له  دعوناك  ملا  االستجابة  وعن  عنّا  وأعرضت  وتوليت  الّتكذيب 
الّدنيا واآلخرة،  العذاب عىل من كّذب وتوىّل يف  ألّن سنة اهلل -جلَّ شأنه- أن يوقع 
ويف الوقت نفسه هو سينرص ُرسله -جلَّ شأنه- يف احلياة الّدنيا ويوم يقوم األشهاد، 
ام رسوال  والتزَم الّرسوالن بذلك الّتوجيه اإلهلي احلكيم، فقّدما أوالً الّدعوة وهي أنَّ

ربه، واهلدف النّهائي أن أرسل معنا بني إرسائيل وال تعذبم، ثّم أظهرا الوسائل }ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ{ ]طه: 47[، ثّم أالنا القول له لتقليل غضبه ورد فعله إىل أدنى حد 
قدمه  يشء  آخر  اإلنذار  وكان   ،]47 ]طه:  یی{  ىئ  ىئ  ىئ  }ېئ  بقوله:  ممكن 
]طه: 48[، وذلك ما  خبمب{  حب  جب  ىئ يئ  مئ  }ی ی جئ حئ   S موسى 
محله عىل أن يواجه موسى باحلوار واألسئلة، }ىب يب جت حتخت{ ]طه: 49[ وهنا 
يبني بالّتفاتة رسيعة أنَّه وإن اعرتف بالّرسولني لكن اهتاممه كله منرصف إىل رب موسى 
دعوته  يف  فرعون  يكون  وقد   ،]50 ]طه:  مججح{  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  }مت 

موسى إىل احلديث أراد أن يكشف عن قصوره الذي وصمه به حني، قال: }ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ{ ]الزخرف: 52[ خشية أن يلب هارون ألباب القوم 
بفصاحته ويؤثر عليهم، وقوله S: }مت ىت يت جث مث ىث يث حج مججح{ 
]طه: 50[ يؤكد فيه أنَّ اهلل -تبارك وتعاىل- هو اخلالق البارئ املصور، بعد أن أعطى كل 

يشء صورته وحقيقته وما به متام خلقه، أنزل له اهلداية فهداه النّجدين، وبذلك عّلمه 
بالعبادة  إفراده  اهلل -جّل شأنه- ومن  توحيد  بمهامه يف هذه األرض من  يقوم  كيف 
اهلل  استخلفه  التي  األرض  إعامر  ومن  حوله،  من  وكل  نفسه  تزكية  ومن  والّطاعة، 
-جلًّ شأنه- فيها، وعىل قرص العبارة التي أجاب با موسى، لكنها اشتملت عىل بيان 
اخلالق احلقيقي، ودليل اخللق عىل ربوبّيته وهدايته للبرش لكل ما هم بحاجة فيه إىل أن 

يعانوا ويرشدوا، لذلك انتقل فرعون إىل سؤال ظّن أنَّه سيفحم موسى به }مح جخ حخ 
مخ جسحس{ ]طه: )5[ الذين عاشوا قبل أن تأتيني، وقبل أن تلق، وقبل أن تّدعي 
سالة، فهل تستطيع أن تبين من الّسعيد منهم ومن الّشقي، وهم مجيعًا قد سبقوك  الرِّ
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S بأنَّ هذا  وعاشوا وماتوا قبلك من قبل أن تصلهم رسالتك؟ فأجابه موسى 
إليها،  تشري  التي  القرون  تلك  يف  كنت  ما  ألّنني  عيّل،  يرد  وال  يب  يتعلق  ال  الّسؤال 
ولكن ريب كان موجودًا -جلَّ شأنه- فهو من لديه العلم بالّشقي أو الّسعيد من أولئك 
ا أنا يف هذا األمر فإين عبد مثلك ال علم ل إاّل ما علمني ريب، وريب جلَّ  األقوام، أمَّ
وء  شأنه ال يضل وال ينسى، وسيجازي من أحسن منهم باحلسنى، وسيجازي أهل السُّ
بالّسوء، فهو املحيط بكل يشء، وال يفى عليه يشء، وال ينسى وال يطئ كام تنسى 

أنت وتطئ وتضل وتنحرف، واألوىل أن ال جتادل يف هذا فأنت تعلم أن ريب }ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
}ڃ  سواك،  وال  أنت  تنكرها  ال  أمور  تلك  وكل   ،]54-53 ]طه:  ڄڄ{  ڄ  ڄ 
فيه،  فإذا كنت منهم فستعرف ذلك وال جتادل  ]طه: 54[،  چ چ{  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ  فيها:  قال ريب  لكم مهدًا،  اهلل  التي جعلها  وهذه األرض 
فحسب،  والّزرع  والّثامر  للنّبات  مصدرًا  ليست  فهي   ]55 ]طه:  ڌڎ{  ڌ  ڍ 
ولكن مادتكم األوىل كانت منها، وأبوكم آدم خلق من طينها، وفيها نعيدكم بعد أن 

}ڤ  وذلك  أخرى  تارة  نخرجكم  ومنها  الّدنيا،  حياتكم  يف  املسمى  األجل  تقضوا 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ{ ]املعارج: 43[. 

ويلتفت الّسياق، وكأّنه ترك موسى وفرعون يف جداهلام، وموسى حياول أن يريه 
اآليات التي زوده اهلل با، فيقول -جلَّ شأنه-: }ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ{ 
احلجر  ورضب  البحر،  وفلق  واليد،  العىص،  كلها،  آياته  أراه  اهلل  أن  ومع   ،]56 ]طه: 

وعرفها،  فأبرصها  والّدم،  والّضفادع،  والقمل،  واجلراد،  والطوفان،  املاء،  إلخراج 
قد  نفسه  كانت  وإن  واجلحود،  املكابرة  إاّل  لديه  يعد  فلم  با،  وأيقن  صحتها  وأدرك 
استيقنت صحة تلك اآليات وصحة دعوة موسى S، ولكنها مل تدفعه إىل الّتسليم 
بصدق موسى وصحة ما جاء به، فذهب اجلاحد يكابر ويتحول من ذلك النّقاش - 
مجيع  فيطوي  هلواه،  زعيم  إىل  وينقلب   - احلقيقة  عن  بباحث  يليق  بشكل  بدأه  الذي 
الّرسالة،  النّاس من حوله لرفض  الّرسوالن، ليهيج  املقدمات ويتجاهل كل ما ذكره 

ک  ک  }ک  قائاًل:  الّرسولني  وتأييده ودعم موقفه يف عدم االستجابة لدعوى 
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ک گ گ گگ{ ]طه: 57[، مع أنَّ موسى مل يرش من قريب أو من بعيد إىل 
إخراج قوم فرعون من أرضهم، بل مل يطر له عىل بال، فغاية ما طلبه موسى وهارون 
هييج  أن  أراد  فرعون  لكن   ،]47 ]طه:  ۇئۇئ{  وئ  وئ  ەئ  ەئ  }ائ   R
دعوة موسى وهارون  قبول  وأّن  املقصودون،  م هم  أنَّ ويرهيم  ويستنرص بم  شعبه، 
تعني اخلروج من األرض، وتدمري الوطن وإظهار الفساد فيه، وبذلك يضع كل ما ظنه 

أسلحة بني يديه يف هذه املعركة التي اعتبها فاصلة، واحلق أنَّ جمرد قوله: }ک ک 
وإحساسه  النّفسية،  هزيمته  عىل  دليل   ]57 ]طه:  گگ{  گ  گ  ک  ک 
}گ{  وقوله:  عليه،  وهارون  موسى  انتصار  يف  حمسومة  تكون  قد  النّتيجة  بأّن 
]طه: 57[ يريد به أّنه يبني اِستعالءه وكبياءه وعدم ضعفه أمام ما بني يدي موسى من 

عليه،  يتفوق  قد  بل  يامثله،  ما  لديه  وهو  الّسحر  إاّل  يملك  ال  موسى  فكأنَّ  وسائل، 
ملكنا  وحيفظ  سحرك  يبطل   (((،]58 ]طه:  ڳ ڳ{  }ڳ  صوته:  بأعىل  فقال 
 ،]58 ]طه:  ڻۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  فيه،  نحن  ممَّا 
اللة عىل الّزمان واملكان يف وقت واحد، فيقال: "وصلت  واستعامل كلمة موعد هنا للدَّ
يف موعدي" ويراد به الّزمان، ويقال: "وصلت عىل موعدي يف الوقت الفالين" فرياد به 
املكان، وقوله: "مكانًا ُسوى" أي منصفًا بحيث تكون مسافة الوصول أو الّزمن الذي 
يستغرقه حضورنا وحضورك إليه واحدًا، فكأنَّه أراد مكانًا وسطًا ليس بعيدًا وال شاقًا 

عىل أي من الفريقني، بحيث ال يقع اخلالف -من أي منهام- يف الوصول إليه، }ۀ 
 S موسى  أنَّ  عىل  داللة  وفيه   ]59 ]طه:  ھھ{  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
كان عىل علم بأعيادهم وأيامهم وثقافتهم، فاختار يوم الّزينة، كأنَّه يوم عيد هلم، ونبِّه 
موسى S فرعون إىل أنَّ عليه أن حيرش النَّاس ضحى يف ذلك اليوم، وفيه إشارة 

حر، وقد عّرجنا عىل هذه القضية بتاممها  )))  هنا تبز قضّية من أكثر القضايا التي ثار اجلدل حوهلا، وهي السِّ
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  لقوله  تفسرينا  يف 
ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ 

ڱ ں ں ڻڻ ڻڻ{ ]البقرة: 102[ فلريجع إليه.
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لعدم ثقة موسى بفرعون، وكأنَّه قد يتلق أي يشء ليرصف النّاس عن احلضور، فال 
يتحقق غرض موسى من هزيمة الّسحرة عىل أعني النّاس جهارًا نارًا، وذلك يوحي 
إىل  أنباءه  وينقلون  عنه  النَّاس  يتحدث  انتصار  S من حتقيق  ثقة موسى  بمدى 
سائر أرجاء البالد، وهكذا الّداعية ينبغي أن يتحدث باستمرار بذا املستوى من القوة 

إلحداث اهلزيمة النّفسية لدى خصمه. 

للحضور  الّطرفان  ذها  اتَّ التي  واإلجراءات  املوافقة  إعالنم  الّسياق  ويطوي 
مشهد  اجلميع،  ينتظره  الذي  اخلطري  املشهد  إىل  لينقلنا  املحددين،  واملكان  املوعد  يف 
املواجهة، وحينام أصبح موسى وهارون وجهًا لوجه مع سحرة فرعون، أراد موسى 
حرة قبل أن يدخل جمال الّتحدي، وذلك أيضًا فيه إحياء  S أن يعظ أولئك السَّ
ونصحهم  وعظهم  فقد  فلذلك  مهزمون،  م  وأنَّ عليهم  حمالة  ال  منترص  وبأّنه  بقوته، 
بأن ال يضاعفوا ذنوبم فيفرتوا عىل اهلل كذبًا، ويصوروا للنّاس أنَّ اآليات التي جاء 
با موسى من ربه هي من مثل سحرهم، فذلك سوف يعرضهم إلسحات اهلل -أي 
إلهالكه هلم-، وإضافة إىل ذلك فإّن اخليبة تالزم أولئك الذين يفرتون عىل اهلل الكذب، 
ولقد  سحرة.  م  كأنَّ ورسله  اهلل  أنبياء  وجيعلون  الّسحر،  مصاف  يف  آياته  ويضعون 

ائ  ى  ى  }ې  الّسحرة  هؤالء  صفوف  واملوعظة  النّصيحة  هذا  أربكت 
]طه: 62[، فأخذوا يتشاورون رسًا ويراجع بعضهم بعضًا، فقال بعضهم  ائەئ{ 
يأتيا بخري  مل  أّنام  أن يكونا ساحرين فسنغلبهام ونثبت  إّما  إنَّ موسى وأخاه،  لبعض: 
مما جئنا به، وإّما أن يكونا نبيني فلن هيزمهام سحرنا، وآنذاك فال بد لنا أن نؤمن بام، 
بينهم  فيام  النّجوى والّتشاور  أن أكملوا  ولن يرضنا ذلك بل يكفر عنا سيئاتنا، وبعد 

برزوا بوصفهم فريقًا، و}ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
عليه  هم  بام  اِعتدادًا  النّاس  من  فريق  أو  أّمٍة  لكلِّ  ألنَّ  63[؛  ]طه:  ىئىئ{  ېئ 
واعتزازًا به، وقد قال تعاىل: }ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ{ ]املؤمنون: 53[ فهم يرون أنَّ 
ما هم عليه هي الّطريقة املثىل، }ىئ ی{ ]طه: 64[ بأن يأتوا بكل ما لدهيم من 
خبة وكيد وقدرة، }ی ی یجئ{ ]طه: 64[، ألنَّه يدل عىل وحدتكم، وُيلقي اهليبة يف 
الّتحدي سيجعلكم ذوي مرتبة عالية،  قلوب عدوكم منكم، وألنَّ نجاحكم يف هذا 
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وال  إليه،  املقربني  من  وتكونون  وعطاياه،  وهداياه  وحمبته  فرعون  بتقدير  وستحظون 
جبحب{  يئ  ىئ  مئ  }حئ  فتفشلوا،  عقدكم  وينفرط  كيدكم  فيضعف  تتفرقوا 

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  الفريقني األهبة للقاء  ]طه: 64[، وبعد أن أخذ كاًل 

ڀ ڀ ڀ{ ]طه: 65[، وهذا أمر الفت للنّظر، ذلك ألّن من يدخلون يف حتدٍّ كثريًا ما 
حياول كل منهم أن يكون هو البادئ، لعل ذلك جيعله ينترص عىل خصمه -كام يقال- 
يف اجلولة األوىل، ولكن الفريقني عىل ما يبدو أراد كل منهام أن يبنّي استخفافه بغريمه، 
 ]66 ]طه:  ٺٺ{  }ٺ   S رد موسى  فكان  له سواء،  بالنّسبة  األمر  أنَّ  له  فأبدى 
S كان يعلم أنَّ إلقاءهم أهم ما عندهم، وبدأهم الّتحدي  فبالنّسبة إىل موسى 
التي  املذهلة  للمفاجأة  حمققًا  حاساًم،  يأفكون-  ما  عصاه  تلقف  -حني  األمر  جيعل 
بام  بأّن موسى فوجئ بعض اليشء  اآلية  أمامه، وتشري  انزامهم وسقوطهم  له  تكفل 
حدث }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ{ ]طه: 66[، فيخيل إليه من شدة 
موسى  إنَّ  حتى  تسعى،  ثعابني  إىل  فعاًل  حتولت  ا  أنَّ فيه  ومتكنهم  وقدراهتم  سحرهم 
مع يقينه بأنَّ ما يفعلونه وما جاءوا به إنَّام هو الّسحر، وأّن اهلل -جلَّ شأنه- سيبطله، 
من  يشء  والّرسالة-  النّبوة  ال  البرشية  الّطبيعة  بحكم  نفسه  إىل  دخل  فقد  ذلك  ومع 

ڄ  ڄ  }ڦ  -تعاىل-  اهلل  فطمأنه   ،]67 ]طه:  ڦڦ{  ڦ  ڤ  ڤ  }ڤ  اخلوف 
العلو  مدح  لكنه  االستعالء،  ذم  وتعاىل-  -تبارك  واهلل   ،]68 ]طه:  ڃ{  ڃ  ڄ  ڄ 
 ،](39 عمران:  ]آل  ڭڭ{  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  }ھ  فقال:  اإلهلي، 
الغلبة والّظهور،  ڃ{]طه: 68[ والعلو هنا بمعنى  ڃ  }ڄ   S وقال ملوسى 
فكأنَّه -جلَّ شأنه- يقول له: ال تبال بكثرهتم، وال بكيد سحرهم وإتقانم له، وأمره 
ألنَّ   ،]69 ]طه:  ڌ{  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  }ڃ  شأنه-:  -جلَّ  اهلل 
إىل حية تسعى، وليست خاضعة إلرادة  بإرادتنا ستتحول  فهي  احلقيقة،  عصاك متثل 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  }ڃ  هؤالء،  أمثال  سحرة 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]طه: 69-70[، وكلمة ُتْلِقَي وَأْلَقى وَأْلُقوا وُأْلِقَي وَأْلِق تكررت 
وسقوط  احلق  ظهور  عند  وتكررت  الّتحدي،  معرض  يف  تكررت  اآليتني،  هاتني  يف 
به  اهلل  منَّ  الذي  احلق  لصالح  املوقف  وحسم  سّجدًا،  السحرة  ألقي  حينام  الباطل، 
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هلل  اخلضوع  عن  إنساين  تعبري  وأقوى  أعىل  هو  والّسجود  موسى،  ونبيه  رسوله  عىل 
-جلَّ شأنه-، وبناء الفعل للمجهول لتحريك ذهن املتدبر يف املشهد كله، فهل ألقي 
أّن  أم  سّجدًا،  بقدرته  شأنه-  -جلَّ  اهلل  ألقاهم  أم  سّجدًا  بأنفسهم  أنفسهم  الّسحرة 
يأفكون، ومل تدع هلم فرصة لعمل يشء غري  ما  التي شهدوها تلقف  املعجزة اخلارقة 
الّسحرة سّجدًا  وألقي  النّتيجة حسمت،  أّن  املهم  وارد وحمتمل،  الّسجود؟ كل ذلك 
النّاس عن  به اإلنسان واحليوان والّشجر والّدواب وكثري من  يعّب  ما  بأقوى  ليعّبوا 
الذي  بالّرب  إيامنم  أعلنوا  سّجدًا  الّسحرة  ألقي  وحينام  لغريه،  ال  تعاىل  هلل  العبودية 
من  صفة  أية  يذكروا  ومل  هدى،  ثّم  خلقه  يشء  كل  أعطى  الذي  الّرب  فسوى،  خلق 
گ{  گ  ک  ک  ک  }ک  أّنم  إاّل  سّجدًا-  هلل  رؤوسهم  يلقون  -وهم  صفاته 
]طه: 70[، فذلك هو العنوان القريب الّظاهر هلم عىل اهلل E، العنوان الذي ال 

إليه، وهنا نطق فرعون الذي كان قبل قليل يساوم  إاّل أن يلجأ  يملك املندهش شيئًا 
الّسحرة ويشجعهم ويعدهم ويمنيهم باهلدايا واألجور، وإعطائهم املكانة الالئقة بم 
تعبريًا  كان  به  نطق  ما  وأول  له،  املقربني  أقرب  من  وجعلهم  َمَلِئه،  وبني  املجتمع  يف 
عن إحساس بالّضياع وسقوط اهليبة والّسلطان }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ{ ]طه: )7[، 
وكأّن الغبي كان ينتظر أن يستأذنوه بعد أن رأوا برهان ربم، ويقولون له: "ها قد رأينا 
البهان، فهل تأذن لنا أن نؤمن ونستسلم هلذه احلجة القاطعة، والّدليل الذي ال مراء 
الّساقطة،  ومكانته  الّضائع،  سلطانه  عن  يبحث  جعاله  وكبياءه  غروره  لكن  فيه"! 

ڱ  }ڱ  الّسخيفة:  قولته  يقول  به  فإذا  عقله  وتاه  وجود،  هلا  يعد  مل  التي  وهيبته 
إليه  يصل  أن  يستطع  مل  له،  بالنّسبة  اكتشاف  ذلك  وكأّن   ]7( ]طه:  ڻ{  ں  ں 
حينام أرسل يف املدائن حارشين ليأتوه بكل سّحار عليم، وبالرغم من أن كل أولئك 
أو معرفة  منهم عىل صلة  يكن أحد  مل  يديه-  له ومجعوا بني  الّسحرة -الذين حرشوا 
بموسى من قبل، إال إّنه سارع إىل اهّتامهم باملؤامرة والّدسائس واالنحياز إىل كبريهم 
الذي علمهم الّسحر، وسيأيت تكذيبهم له يف دعواه هذه حني يقولون له بلسان واحد 
إكراههم  عن  مسؤوالً  نفسه  يرى  أن  من  فبدالً   ،]73 ]طه:  ۆئۆئ{  ۇئ  ۇئ  وئ  }وئ 
هم متآمرين مسؤولني مسؤولية تضامنية، وتبأ منهم وتبأ من أّنه هو  عىل الّسحر، عدَّ
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الذي أتى به وتناسى هتديده ووعيده ملوسى وهو يقول له: }ڳ ڳ ڳ{ ]طه: 
58[، تناسى ذلك كله، ليعلن أّنم جمرد متآمرين، وأّن عرشه يتعرض ملؤامرة خطرية 

ستشمل أرضارها الّشعب كله، فهو ياف من موسى عليهم وعىل وطنهم أن يرجوا 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ  كرها  يبدل  أن  دينهم  وعىل  عنوة،  منه 
وسائل  من  والنّهائية  األخرى  الوسيلة  إىل  فرعون  يقفز  هنا   ،]26 ]غافر:  ٿٿ{ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ  الّطغاة 
}ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ]طه: )7[، فام كان جواب أهل اإليامن إاّل أن  ےۓ{ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې{ ]طه: 72[ أي لن نؤثرك 
ۅ{  بالوالء والّطاعة عىل من فطرنا وهو ربنا وربك، وإهلنا وإهلك، }ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
]طه: 72[، قمة الّتحدي وأعىل كلامت املجابة مع الّطاغية، اقتل، اصلب، قّطع األيدي 

ې  ې  ۉ  }ۉ  طالت،  مهام  حلظات  إىل  إاّل  يستمر  لن  تعذيبك  إنَّ  واألرجل، 
ەئ  ائ  ائ  ى  }ى  نعيشها،  دنيا  يف  قضاؤك  ويقيض  متيض  إنَّام   ]72 ]طه:  ې{  ې 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ{ ]طه: 73[ فهو قابل التُّوب وغافر الّذنب، }ۈئ ۈئ ېئ 
ىئ  ىئ  }ېئ  تعلمنا من موسى وهارون  فلقد  أفضل وأدوم،  ]طه: 73[ ورضاه  ېئ{ 
ىئ ی{ ]طه: 74[ بالرّشك والكفر، واّتاذ غري اإلله ربا، وممارسة الّسحر وغريه من 
]طه:  يئجب{  ىئ  مئ  حئ  }جئ  جهنم،  إىل  مآله  فإنَّ   ]74 ]طه:  ی{  ی  }ی  اخلطايا 
74[، أّما تعذيبك أنت فإّن املوت سينقذنا منه مهام طال، أّما جهنم فإنَّ من يؤول إليها 

ىب  مب  خب  }حب  عذاب،  دون  حقيقية  حياة  حييا  وال  عذابه،  وينتهي  فيها  يموت  ال 
يب جت{ ]طه: 75[ التي هي غري ما تّدعونا إليه يا فرعون، }حب خب مب ىبيب 
جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت  مت  خت  حت  جت 

حسخس{ ]طه: 76-75[.

وهنا مل يعد هناك جمال للعيش املشرتك بني املؤمنني والكافرين، فكان ال بد من 
وهي  املفاصلة،  حلظات  إىل  الّسياق  وينقلنا  الفريقني،  بني  والتاميز  الّتامة،  املفاصلة 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  الّتحدي  حلظات  عن  خطورة  تقل  ال  خطرية  حلظات 
لياًل، ألّنكم متبعون، وأّن فرعون وجنوده ومأله سيتبعونكم  ]طه: 77[، أي  پ{ 
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العبودية  دار  الفاسقني،  دار  إىل  وإعادتكم  بكم  اللحاق  وحياولون  ويطاردونكم، 
واإلذالل، ثّم يأمر اهلل -جلَّ شأنه- موسى بقوله: }پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]طه: 77[ فلن يدركك فرعون وجنوده مهام أرسعوا، وال تشى أن 
يصيبك منهم أذى أليّن سأكون معكم، حافظًا لكم، حميطًا بأعاملكم، قادرًا عىل درأ أي 
خطر هيددكم، ثّم ينقلهم إىل حلظة املطاردة }ٿ ٿ ٹ{ ]طه: 78[، والّسورة 
فرعون  استنفار  والقصص من  الّشعراء  مثل  أخرى  تفصيله يف سور  ما جرى  تطوي 
بكاملها،  الباغية  الّطاغية  القوة  ينهي هذه  أن  أراد  اهلل -جلَّ شأنه-  قواه، وكأنَّ  لكل 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  }جئ  وعيون  جنات  من  وجنوده  ومأله  فرعون  فأخرج 
بجنوده  فرعون  فأتبعهم   ]59-57 ]الشعراء:  حتخت{  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 

}ٱ ٻ ٻ  قواته وطاقاته،  بجمع كل  انشغل  الرّشوق، ألنَّه -كام أرشنا-  عند 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
البحري،  الّطريق  ]الشعراء: )6-65[ وخرج آخر واحد من أصحاب موسى من  چ{ 
التي كان قد حجزها بطريقة غيبية ال نعلمها وال نستطيعها،  املياه  أطبق اهلل -تعاىل- 

ليغرق فرعون وَمَلُؤه وجنوده، وال ينجو منهم أحد }ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
]طه: 78-79[ لكن فرعون حني أدركه الغرق  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ{ 
چ{ ]يونس: 90[، فكان  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ 

اجلواب }چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]يونس: )92-9[ 

وبذلك حتّقق وعد اهلل ملوسى S }ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
هو  الّسلطان  وهذا   ]35 ]القصص:  جئ{  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
سلطان النّبوة والّرسالة، فحفظ موسى وهارون بسلطان جعله اهلل هلام، يمنع فرعون 
ومأله من الوصول إليهام بسوء، وهنا أشار إىل اآليات التي يف قصة موسى، وأنَّ الغلبة 
التي  التَّسع  ]القصص: 35[ أي باآليات  یجئ{  ی  ی  ی  }ىئ  ستتحقق 
أوتيها موسى، وهذا يشبه ما كان لنبينا الكريم، قال تعاىل: }ژ ژ ڑ ڑک{ 
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]املائدة: 67[ أي فال يصلون إليك لكن سيدنا رسول اهلل � قد توىل جلَّ شأنه عصمته 

سائر  ويف   ،]40 ]التوبة:  ہ{  ہ  ہ  ہ  }ۀ  بنفسه  نرصه  وتوىل  بنفسه، 
املواقع كان معه، ينرصه بنفسه، وحيوطه بعنايته، ويقود مسريته �.

بتلك اخلوارق، وواعدهم  اهلل  بني إرسائيل، وقد نجاهم  إىل  الّسياق  يلتفت  ثّم 
جانب الّطور األيمن، ونزل عليهم املنَّ والّسلوى طعامًا شهيًا مل يبذلوا فيه أي جهد، 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  فيقول تعاىل: }ڄ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ  أن  وناداهم   ]80 ]طه:  ڇڇ{ 
ڑڑ{ ]طه: )8[ أي ال تتجازوا حدود ما أنزلت، فإن جتاوزتم فسيحل عليه غضبي 
عباده  ضعف  من  يعلم  -تعاىل-  واهلل   ،]8( ]طه:  گگگ{  ک  ک  ک  }ک 
]امللك: 4)[، فيفتح باب األمل أمام من  }ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ{  ما يعلم، 
يضعفون يف بعض األحيان فيقعون يف يشء مما نى اهلل عنه أو يفرطون يف يشء مما أمر 

اهلل تعاىل به، فيقول تعاىل -بالّصيغة التي وصفها علامء اللُّغة بصيغة املبالغة-: }گ 
ڳ{ ]طه: 82[ أي واسع املغفرة، ال يقف ذنب أمام سعة مغفريت ورمحتي، لكن تلك 
املغفرة تص أولئك الذين تابوا عن الّذنب، ورجعوا عنه، وأنابوا إىل اهلل، واستغفروا 

ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ  غّفارًا  سأكون  هؤالء  واألحسن،  احلسن  نحو  وبّدلوا  لذنوبم، 
ڱ ڱ ڱں{ ]طه: 82[، فاستمرَّ عىل اهلداية، واستمرَّ سالَكًا سبيلها ومل ينحرف، 
ومل يرجع عن توبته ومل يلبس إيامنه بظلم ومل يلط عماًل صاحلًا وآخر سيئًا، بل استقام 

عىل اهلدى وعىل الّطريقة.

ہ  ہ  ۀ  }ۀ  تعاىل:  قوله  مر وهي  الزُّ آية سورة  اآلية  وتستدعي هذه 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{ ]الزمر: 53[ 

فهنا ياطب اهلل -تعاىل- أقومًا أذنبوا وأرسفوا يف ذنوبم حتى أصابم نوع من القنوط 
ھ  ھ  }ھ  تعاىل:  بقوله  القنوط  أنفسهم  عن  فأزال  عليهم،  اهلل  توبة  من  واليأس 
ھ ےے{ ]الزمر: 53[ وهو سياق خمتلف عن سياقنا يف سورة طه، ففي سورة طه جاءت 

اآلية يف سياق الّتبشري واإلنذار لبني إرسائيل، وبيان نعم اهلل الكبى عليهم، وأّنه ال 
يتوقع منهم بعد كل تلك النّعم أن يقعوا يف معصية أو يفرطوا يف واجب، ومع ذلك 
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فإن اهلل -تبارك وتعاىل- يبنّي أّنه لو حدث ذلك - كام سيأيت بعد هذه اآلية فورًا - فإّن 
ملا  خامتة  هنا  فاآلية  اهتدى،  ثّم  صاحلا  وعمل  وآمن  تاب  ملن  غّفار  شأنه-  -جلَّ  اهلل 

تقدم ومقدمة ملا سيأيت.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ  أيضًا قوله -جلَّ شأنه-:  كام تستدعي اآلية 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ{ ]النساء: 48[ فكأّنه يف سورة الّزمر 
أعلن للقانطني رضورة الّتخيّل عن القنوط، ألنَّ هلم ربًا ذا رمحة واسعة يغفر الّذنوب 
مجيعًا. ويف سورة النّساء يتناول الرّشك، ويريد أن يبني أّنه من أخطر الّذنوب وأشدها، 
ورشوطها  الّتوبة  قضية  بجالء  أوضحت  قد  النّساء  سورة  من  أخرى  آيات  بينام 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ  تعاىل:  قال  تقبل،  ومتى 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
أحسن  فيها  تبز  حالة  فالّتوبة   ،](8-(7 ]النساء:  ہہ{  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
مشاعر اإلنسان نحو ربه -جلَّ شأنه-، فهي حالة حزن يشعر اإلنسان فيها أنَّه سقط 
أو حد من حدوده، وخوف وحذر وقلق وحرية لدى  اهلل،  أوامر  يف خمالفة ألمر من 
تاب  قد  اهلل -جلَّ شأنه-  بأّن  اليقني  ببد  يشعر  اإلنسان، ويستمر كذلك حتى  ذلك 

عليه وقبل منه وريض عنه، ويرجو أن يكون يف عداد من قيل فيهم }ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
الذين  الّتائبني  ]البقرة: 222[، ويتمنى أن اهلل قد سلكه يف سبيل  ۅ{  ۋ  ۋ 

حمت توبتهم آثار ذنوبم، حتى صار الّتائب من الّذنب كمن ال ذنب له.

ومن اجلدير بالّتوقف معه هنا قلياًل قضية الّتوبة ومفهومها يف القرآن الكريم، فمع 
تفضل املوىل العيل القدير بالّتأكيد عىل مغفرته ورمحته، عّلمنا جلَّ شأنه كيف نناهلا.

 فاألمر ال يتوقف عند جمرد الّتوبة، فالّتوبة هي اخلطوة األوىل يف رحلة جيب أن متر 
باإليامن بأنواعه، كام ذكرت يف خواتيم سورة البقرة }ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ 

إيامن، وتستمر  توبة تكتمل من دون  ]البقرة: 285[ فال  ڭڭ{  ڭ  ڭ  ۓ 
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الّتوبة أثناء اإليامن إىل العمل، ولكن ليس أي عمل، وإنَّام العمل الّصالح، لذا  رحلة 
يعلمنا اهلل -تعاىل- كيف أّن رمحته وسعت كل يشء لكنه -سبحانه- بحكمته وبقدرته 

ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿ  تعاىل:  قال  هلؤالء،  إاّل  يعطيها  لن 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]األعراف: 56)[، فمن ال يفعل هذه الّثالثة، 

فليحذر العذاب والّطرد من رمحة اهلل تعاىل.

والذي جيب علينا أن نتعلمه هو كيف نتعرف عىل العمل الّصالح، ألنه ليس كل 
أو غري ذلك كجزء من  بأّنه صالح،  عمل هو عمل صالح، وكيف أحكم عىل عميل 

رحلة الّتوبة؟ 

اهلل -تعاىل- يعّلمنا أّن العمل الّصالح فقط هو الذي يقبله، ولكي يقبل أي عمل 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  }ڌ  جيب أن يشتمل عىل تقوى اهلل تعاىل، قال -جلَّ شأنه-: 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ام يبدوان  ڱں{ ]املائدة: 27[ فقربان أحد بني آدم ُقبِل، واآلخر مل ُيقَبْل، رغم أنَّ
ظاهريًا نفس العمل، إاّل أنَّ أحدمها اشتمل عىل الّتقوى للموىل العيل القدير، واآلخر 
افتقد هذه الّتقوى، فهذا أول عالمات العمل الّصالح، أّما ثانيها: فإّن العمل الّصالح 

ال يمكن أن يكون معصية هلل حتى ولو حسنت النّية، قال تعاىل: }ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ ]يونس: )8[، فال يتصور 
أن يكون رسقة مال عماًل صاحلًا، حتى ولو كانت النّية الّتصدق به عىل الفقراء، فالنّية 
أصله  يف  هو  الّصالح  العمل  هذا  يكون  أن  فيجب  الفاسد،  العمل  تصلح  ال  احلسنة 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  }ۀ  تعاىل:  قال  ورسوله،  هلل  طاعة 
 ،]7(-70 ]األحزاب:  ۋ{  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

هلل  اخلالصة  النّية  عىل  العمل  هذا  يشتمل  أن  جيب  الصالح  العمل  عالمات  وثالث 
-تعاىل- فال جيوز أن حتتوي نية العمل عىل أي رشيك هلل -تعاىل-، وأن تكون خالصة 
كسب  بنية  أو  النّاس،  إرضاء  كنية  دنيوية  نية  بأّية  فالعمل  شأنه  جلَّ  املوىل  إلرضاء 
الّشهرة، أو ما إىل ذلك من نوايا مل تلص يف أصلها هلل -تعاىل-، تبعد عن العمل الذي 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  قال  الّصالح،  العمل  الذي هو  اجلنة  إىل  بنا  يؤدي 
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
اإلنسان  فإرادة   ](9-(8 ]اإلرساء:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
من عمله حتدد قبول هذا العمل من عدم قبوله، وال أصلح من األوامر املبارشة التي 
ذكرها اهلل -تعاىل- يف كتابه العزيز كاإليامن باهلل، والّدعوة إىل اهلل عىل بصرية وباحلكمة 
واملوعظة احلسنة، وإقامة الّصالة، وإيتاء الزكاة، وتالوة القرآن، واجلهاد، واإلنفاق يف 
سبيل اهلل وغريها الكثري من األوامر املبارشة من العمل الّصالح، ويف ناية رحلة الّتوبة 
هذه يعلمنا اهلل -تعاىل- أّنا ال بد لنا من مواصلة االهتداء، فال يظن أحدنا أّنه قد تاب 
وأتّم اإليامن وأتّم العمل الّصالح، وإّنام جيب عليه االستمرارية يف حماولة االهتداء إىل 
سامه  ما  طريق  عن  يتم  إّنام  االهتداء  وهذا  املستقيم،  الرّصاط  إىل  وأقرب  أقوم  هو  ما 

املوىل العيل القدير }ۈئ{ ]الفتح: 28[ والذي هو كالمه -جلَّ شأنه-، }ۇئ ۇئ 
]الفتح: 28[، وقال  ی{  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
تعاىل: }ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ{ ]البقرة: 2[ فعىل الباحث عن الّتوبة وعن 
اهلدى التزام هذا الكتاب، والنّهل منه باستمرار، وعدم مفارقته، وإاّل أتَبَعه الّشيطاُن 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ  تعاىل:  قال  الغاويني،  من  فكان 
الّشياطني  من  قرناء  له  يصبح  كام   ،](75 ]األعراف:  ہ{  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
}ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]الزخرف: 36[ عافانا اهلل وإياكم. 

ونختم هذه الوقفة القصرية مع الّتوبة، بآيات تناولتها بشكل مبارش ويكاد يكون 
متطابقًا، قال تعاىل: }ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ{ 

}ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ]مريم: 60[، وقال تعاىل: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ{ ]الفرقان: 70[ وقال تعاىل: }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
الّتوبة  أّن  القدير  املوىل  يعلمنا  فهنا   ]67 ]القصص:  ۈٴۇ{  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
-كام  واحلزن  بالنّدم  بالّشعور  تبدأ  أعامل  سلسلة  هي  وإّنام  فقط،  قلبيًا  عماًل  ليست 
وأثناء  قبل  نقص  الذي  اإليامن  وجتديد  الفعل،  ذلك  عن  الّتوقف  ثّم  وأرشنا-  سبق 
َيْزيِن وهو  ايِن حني  الزَّ َيْزيِن  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: "ال  لنا قول رسولنا  هذه املعصية، وهذا يبني 
ُق  َيرْسِ حني  اِرُق  السَّ ُق  َيرْسِ وال  ُمْؤِمٌن،  وهو  ُبَا  َيرْشَ حني  اخْلَْمَر  ُب  َيرْشَ وال  ُمْؤِمٌن، 
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وهو ُمْؤِمٌن"))) ثّم إصالح ما أفسدته هذه املعصية من مصالح النّاس، واستبدال هذا 
الفساد بأعامل صاحلة، بذا يكون املؤمن قد أتّم مراحل الّتوبة القرآنّية، كام عّلمها اهلل 

لنا يف كتابه.

نعود إىل رحاب سورة طه، لنرى أّن آية الّتوبة الّسابقة الّذكر قد مّهد اهلل -جلَّ 
ڻ  ڻ  }ڻ  ملوسى:  اهلل  قول  إليها  أشار  التي  اجلامعية،  الّردة  لواقعة  با  شأنه- 
الواقعة  ]طه: 75[، هذه  جت{  يب  ىب  مب  خب  }حب  ]طه: 83[  ۀۀ{  ڻ 
-التي طواها النّص هنا يف سورة طه- لكن سورة األعراف بينت لنا بعض الّتفاصيل، 
باالعتكاف  أمره  أن  بعد  ربه،  لقاء  إىل  أثناء سعي موسى  كانت  الواقعة  أن هذه  منها 
بني  من  موسى  واختار  ليلة،  أربعني  ربه  ميقات  ليصبح  بعرش  وأمتّها  ليلة،  ثالثني 
اجلبل  عىل  وهم  أخذهتم  قد  رجفة  وأّن  امليقات،  ذلك  لشهود  رجاًل  سبعني  إرسائيل 

لتهيئهم نفسيًا إىل ذلك املشهد العظيم، مما جعل موسى يقول: }ې ې ى ى 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب{ ]األعراف: 55)[.

ا الّسياق يف سورة طه فيبدأ بقوله تعاىل: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]طه:  أمَّ
ے{  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ }ہ 83[ وجعلك تسبقهم وتأيت وحدك، 

تعاىل استسالمهم وحضورهم، ويسأل هلم  يعلن بني يدي اهلل  أن  أراد  كأنَّه  ]طه: 84[، 

اهلل -جلَّ شأنه-  لكن  نفيضة.)2)  أو رأس  مقدمة  بمثابة  هو  فكان  ذلك،  اجلائزة عىل 
قد عّلم موسى واصطنعه عىل عينه، وأدبه، ومل يبني لرسول قبله أو بعده مدى أمهية 
ففي  تأخري،  أو  استعحال  دون  شأنه-،  -جلَّ  اهلل  مع  املحددة  باملواقيت  االلتزام 
الّصالح عندما  بالعبد  ]طه: 40[ ويف لقائه  گ گ{  گ گ  }ک ک  نبوته قال له: 

ٻ    ٻ  ٻ  تعاىل:}ٱ  اهلل  قول  باب  األرشبة،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،     (((
 ، (5578( 9[، حديث رقم  ]املائدة:  ٺٺ{  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ص1099 
)2)   النفيضة: الذين يتقدمون اجليش فينفضون األرض نحو الطليعة .انظر: 

بعلبكي،  منري  اللغة، حتقيق: رمزي   -ابن دريد األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن)تويف:)32 ه (.  مجهرة 

بريوت: دار العلم للماليني، ط)، 987)م، ج)، ص254.
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اهلل  لكن  اللقاء،  فاته  لربام  الّسمكة  قصة  ولوال  الّصالح،  العبد  جتاوز  قلياًل  استعجل 
وحّدد  حّدده  الذي  الوقت  يف  املوضع  ذلك  إىل  فأعاده  اللقاء  قدر  قد  شأنه-  -جلَّ 
فكأّن  ذلك،  يف  ربه  وعاتبه  قومه  من  النّقباء  وتقدم  موسى  سيدنا  وعجل  ميقاته،  له 
العجلة والّتقدم لسيدنا موسى مناط للتعبري عن الّشوق إىل سامع كالم اهلل، واحلضور 
به مرة أخرى يف هذا املوقف،  يف موعده وااللتزام بميقاته، لكن اهلل -تبارك وتعاىل- أدَّ
فإّنا  تأخرك،  أو  تقدمك  أو  باستعجالك  سواًء  إليك،  ليس  األمر  أّن  له:  يقول  وكأّنه 

قد جعلناهم عرضة لالفتتان بام فعله الّسامري، }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
 S ۆ ۆ{ ]طه: 85[، وفيام أعقب هذا احلوار بني اهلل- جلَّ شأنه- وموسى
 ،S موسى  لسيدنا  حدثت  التي  النّفيس  االنكسار  حالة  نتخيل  أن  نستطيع 
وكيف رجع إىل قومه بمثل الرّسعة التي أتى با إىل ميقات ربه أو أرسع، غضبان أسفا 
}ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]طه: 86[ أي أدركته َسْورة غضب شديد، صحبها 
حزن شديد، وهو يف تلك احلالة }ۉ ۉ ې ې ې ې ىى{ ]طه: 86[ يف هذا 
امليقات إلنزال  الّتوراة مل تكن قد نزلت بعد، وأنَّ اهلل قد حدد ذلك  امليقات، قيل إنَّ 
ينتظر  كالّتوراة، كان  فيها هدى ونور  ا صحف أخرى  إنَّ الّتوراة عىل موسى، وقيل: 
أن تنزل عىل موسى يف ذلك امليقات، ولسنا بحاجة إىل يشء من ذلك، فالقرآن قد نبه 

إىل أّن اهلل -تعاىل- قد وعدهم وعدًا حسنا، فيعاتبهم سيدنا موسى }ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ{ ]طه: 86[، يريد بذلك مدة 
مفارقته هلم، أم أردتم أن حيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وتأخرتم مع 

الّسامري، لتقدموا عبادتكم إىل ذلك العجل اجلسد، فردوا: }ىئ ىئ ىئ ی 
بني  بعض  أنَّ  ويبدو  فرعون  آل  زينة  من  أي   ]87 ]طه:  مئ{  حئ  جئ  ی  ی  ی 
إرسائيل كانوا صاغة من عهد آل فرعون، }ىئ{ ]طه: 87[ أي يف النّار وذوبناها، 
التي  الّطني  بقبضة  املذهب  احليل  خلط  أن  بعد   ]87 ]طه:  خب{  حب  جب  }يئ 
أخذها من أثر رسول من املالئكة الذين فلق اهلل بم البحر، }ٱ ٻ ٻ ٻ{ 
]طه: 88[، أي يصدر صوتًا بوضعه يف  }ٻ پ{  ]طه: 88[ -أي صورة- ال حقيقة له 

شكل معني بمرور الّريح داخله، }پ{ ]طه: 88[ أي بني إرسائيل }پ پ 
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ڀ ڀ ڀ ڀ{ ]طه: 88[ وهذه الفتنة ليعلم اهلل -جلَّ شأنه- من يثبت عىل اإليامن 
ومن هيتز إيامنه بتلك الفتنة، }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ{ 
بأّن  م ال يفكرون حني عبدوا العجل  ]طه: 89[، يبني قله وعيهم، وضآلة فهمهم، وأنَّ

هذا اجلسد اخلال من أي عنرص من عنارص احلياة ال يملك هلم نفعًا ال رضًا. 

}ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ ]طه: 90[ ومع أّن هارون S حّذرهم من تلك 
اختبارًا  كان  ذلك  وأنَّ   ،]90 ]طه:  ڄڄ{  ڄ  ڄ  }ڦ  هلم:  وقال  قبل،  من  دة  الرِّ
]طه: 90[  لكم، }ڃ ڃ ڃ{ ]طه: 90[ الذي خلقكم، }ڃ چ چ چ{ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  }چ  ذلك  ومع  أمره،  تطيعوا  وال  الّسامري  تتبعوا  وال 
العالقة  اضطراب  عىل  الّدالالت  من  الكثري  حيمل  والّسياق   ،]9( ]طه:  ڌڎ{  ڌ 
بني بني إرسائيل وبني اهلل، واضطراب مفهوم الّربوبية واأللوهية لدهيم بشكل كبري، 
فكأّنم يعاملون اهلل ربم يف كفرهم هذا، ويريدون أن يقولوا إّما أن تعيد إلينا موسى 
مع كل ما وعدته بأن متنح له يف هذا امليقات، وإّما أن نستمر يف عكوفنا عىل عبادة هذا 
العجل حتى يأيت موسى من عندك بكل تلك الغنائم التي وعدت أن يأيت با، فلم يعد 
إاّل أن يلتفت إىل أخيه هارون ووزيره -الذي دعا اهلل أن يرشكه يف  بني يدي موسى 

أمره- ليقول له وهو يف َسْورة غضبه، بعد أن يمسك بلحيته ورأسه: }ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ{ ]طه: 92-94[، ففي قوله: }ڳ{ ]طه: 94[ 
-هو أسلوب استعطاف وتذكري باألم الواحدة التي أنجبت كل منهام لعله يفتأ غضبه- 
تزداد  أن  احلال  تلك  يف  تركتهم  لو  خفت  إنني   ،]94 ]طه:  ڱڱ{  ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ 
ہ{  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  }ڱ  يقتتلون،  وقد  فرقتهم، 
واضطراب  كلمتهم،  تفريق  يف  الّسبب  إّنني  ذاك-  -يف  تقول  أن  وخشيت   ]94 ]طه: 

]طه: 94[  }ۀ ہ ہ ہ{  وحدهتم وتشتت أمرهم، وأن عليك أن تثبت مكانك 
ھ  ھ  ھ  }ہ  الّسامري  إىل  والتفت  هارون  فرتك  وقول،  تعلياميت  وتنتظر 
ڭ ڭ{  ۓ  ۓ  ے  }ے  فعلت،  ما  لتفعل  حدث  الذي  وما   ،]95 ]طه:  ھ{ 

]طه: 96[، فقد أدركُت ما مل يدركه اآلخرون، والتفتُّ إىل ما مل يلتفتوا إليه، }ڭ 
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ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]طه: 96[ الذي ُأرسل إليك من املالئكة ليصحبك إىل ميقات 
ربك -أي أخذ قبضه من تربة موطئه- ألّنه قد رأى للملك املرسل أثرًا يلفت النّظر 
-بالنّسبة إليه-، وأدرك أّن هذا األثر يمكن أن يكون له شأن عندما يالط شيئًا آخر، 
املذاب،  احليلُّ  مع  القبضة  تلك  أذبت   ]96 ]طه:  }ۆ{  احليّل  القوم  أذاب  فلام 
]طه: 96[، فصار هذا احليّل املذاب عجاًل جسدًا له  }ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ{ 

خوار، فقلت لبني إرسائيل: هذا إهلكم وإله موسى، }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ىائ{ ]طه: 97[ أي إّنك لن تسطيع أن متسَّ أحدًا أو تالط النّاس، فتعيش 
النّفس، حيّرم اجلميع عىل أنفسهم مكاملتك، أو  معزوالً خمذوالً خاسئًا منحرسًا كسرَي 
الّشديد  واألمل  احلمى  من  بنوع  يصاب  فإّنه  أحد،  ك  مسَّ وإذا  معك،  والعطاء  األخذ 
الذي يصيبك ويصيبهم، بحيث تقول لكل من يريد أن يقرتب منك: ال مساس، هذا 
جريمة  لك  ألّن  أبدًا،   ]97 ]طه:  ۇئ{  وئ  وئ  ەئ  ەئ  }ائ  اآلخرة  أما  الدنيا،  عذاب 

عظيمة جدًا استحققت با خزي الّدنيا وعذاب اآلخرة، }ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
العجل  وهو  إرسائيل.  بني  وإله  إهلك  أّنه  زعمت  الذي  وهذا   ]97 ]طه:  ېئ{  ېئ  ېئ 
اجلسد الذي صنعته }ىئ ىئ ىئ ی ی یی{ ]طه: 97[ بحيث ال يمكن 

أن يغرت به أحد من النّاس، وتزول الفتنه به، ويتخلص بنو إرسائيل من تأثريه. 

تعاىل:  قوله  يف  اجلامعية  الّردة  هذه  بعد  كافة  إرسائيل  بني  إىل  الّسياق  يتوجه  ثّم 
}جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب{ ]طه: 98[ ال إله لكم غريه وال رب لكم سواه، وال 
خالق وال رازق إاّل هو، }ىب يب جت حتخت{ ]طه: 98[، وأحاط علمه بكل يشء، 

فاعبدوه وال ترشكوا به شيئًا. 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   { تعاىل:  بقوله  ُختمت  املطولة  اجلولة  وهذه 
پپپ{ ]طه: 99[، أي بذا الّشكل املحكم الّدقيق التي نقدم فيه القّصة - بأشخاصها 
وأحداثها ووقائعها - بحيث تكون بني يديك، وكأّنك حارض تشاهد وترقب، وتسمع 

وترى، ثّم نأخذ بيديك الستخالص العب والّدروس والعظات منها، }ڀ ڀ 
النّاس  عقول  هيييء  متهيد  نبيه  عىل  اهلل  قّص  ما  فكأّن   ]99 ]طه:  ٺ{  ٺ  ڀ  ڀ 
وقلوبم، ويقوي وعيهم حلسن استقبال الّذكر الذي ُيتىل عليك وقبوله، فال يرتابون 
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فيه، وأنَّى لعاقل أن يرتاب وهو يراك تذكر له من أنباء من قد سبق أمورًا مل تشهدها 
بنفسك، ومل تدرسها يف كتاب، وما كان لك با من عهد، ولذلك فإّن هذا الّذكر هو 
حجتنا وحجتك عىل قومك وعىل النّاس، فكام قصصنا عليك حديث موسى وقومه 
أنباء األمم وتواريها وأحواهلا  القرآن، من  مع فرعون وَمَلِئه، نقص عليك -يف هذا 
كل  وسع  الذي  اهلل  علم  من  وبيناتك-  معلوماتك  يف  به  ونزيد  فؤادك،  به  نثبت  ما 
وهذا  حقًا.  اهلل  رسول  أّنك  قومك  ليتأكد  سبقوا-،  وما  املاضني  أخبار  ومنها  يشء، 
والنّاس  أمتك  يذّكر  ورشيعتك-  برسالتك  النّاس  ويذّكر  يذّكرك  -الذي  القرآن 
ومن  مبالغة،  ودون  احلقيقة،  وجه  عىل  وقصصهم  الّسابقني  األنبياء  بأخبار  أمجعني 
أن  ينبغي  فال  كافة،  وللنّاس  ولقومك  لذكر عظيم لك  إّنه  الّشوائب،  تشوبا  أن  غري 
يصدّنكم الّشيطان عنه، أو ينسيكم آياته وبيناته، ويف هذا الّذكر النّجاة والّسعادة ملن 
أقبل عليه، أما من أعرض عنه فقد هلك، وباء باإلثم، وسيكون مآله إىل جهنم خالدًا 
فيها. }ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ 
يستدعي  وهذا  حاملها،  ظهر  تثقل  التي  الّثقيلة،  العقوبة  إىل  به  يؤدي   ](0(-(00 ]طه: 

]األنعام:  ڻ{  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ  تعاىل:  قوله  مثل  آيات 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  }ہ  تعاىل:  اهلل  قول  تستدعي  كام   ،]3(

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې{ ]العنكبوت: 2)-3)[.

النَّجم الثالث
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{ ]طه: 02)-4))[
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]طه: 02)[ كأّنه يريد أن يقول هلم  }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ 
إنَّ هذا الذي توعدون به قريب وليس ببعيد، }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{ ]الزمر: 68[ وآنذاك نحرش 
املجرمني يومئذ زرقًا، ))) وقد كان العرب يبغضون اللون األزرق ويتشاءمون منه؛ ألّن 
الروم أعداؤهم، وهم زرق العيون، ولذلك قالوا يف صفة العدّو: أسود الكبد، أصهب 
املجرمون  يتخافت  وآنذاك   ،](03 ]طه:  چ{  }چ  العني.)2)  أزرق  السبال، 

ژ  ژ  ڈ  }ڈ  بينام   ،](03 ]طه:  ڇڍ{  ڇ  ڇ  }ڇ  خفي،  حوار  يف  بينهم 
الّساعة،  عن  تتحدث  كثرية  آيات  اآليه  هذه  وتستدعي   ](04 ]طه:  ک{  ک  ڑ  ڑ 

وعن قرص الفرتة التي عاشها النّاس يف احلياة الّدنيا، مثل قوله تعاىل: }گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ{ ]املؤمنون: 2))-4))[، وقوله تعاىل: }گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ{ ]الروم: 56-55[.

إناء  الّصعب  أّنه من  أوهامهم  تذهب بم  للبعث -الذين  املستبعدون  وهؤالء 
احلياة الّدنيا بكل تفاصيلها، ونقل النّاس إىل احلياة اآلخرة- يتساءلون عن هذه اجلبال 

الّضخمة كيف يتصور خرابا وإزالتها من عىل وجه األرض، يقول تعاىل: }ک 
]طه: 05)[ فهو الذي خلقها وجعلها أوتادًا لألرض،  ک گ گ گ گ ڳڳ{ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ  املنفوش،  نسفها وجعلها كالعهن  القادر عىل  فهو وحده 
األرض  فيجعل  اجلبال  اهلل  ينسف  أي   (3(](07-(06 ]طه:  ڻ{  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

معناه:  إنام  األول،  القصد  عىل  ليس  هذا  أن  وعندي  سيده:  ابن  قال  عطاش،  معناه  فقال:  ثعلب  فرّسه    (((
ازرقت أعينهم من شدة العطش، وقيل: ُعميًا يرجون من قبورهم برصاء كام ُخلقوا أول مرة، ويعمون يف 
املحرش، وإنام قيل زرقًا ألن السواد يزرق إذا ذهبت نواظرهم، ويقال: زرقًا طامعني فيام ال ينالونه، انظر: 

 -ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، مرجع سابق، ج10، ص139.
)2)  الزخمرشي، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر )تويف: 538ه(. تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

األقاويل يف وجوه التأويل، اعتنى به: حممود شيحا، بريوت: دار املعرفة، ط3، 2009م، ص666.
)3)  أي ال انخفاض فيها وال ارتفاع .انظر: 

 -ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج2، ص59.
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قاعًا مستويًا كأن مل يكن فيها جبل وال نتوء وال يشء يعكر حالتها املستويه، }ڻ 
الّداعي الذي  ]طه: 08)[ يومئذ تسري اخلالئق كلهم وراء هذا  ہہ{  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
فال  باستقامة  صوته  سيتبعون  الّداعي  وهذا  احلرش،  موقف  إىل  فيوصلهم  يدعوهم 
ينحرف أي منهم يمينًا وال يسارًا، }ھ ھ ھ{ ]طه: 08)[، فهيبة املوقف 

}ھ ے ے  تفرض نفسها فال يبقى من جيرتئ عىل أن يرفع صوته يف ذلك املوقف 
}ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ]طه: 08)-09)[ أي يف ذلك املوقف  ۓ ۓ ڭ{ 
ا  ۈ ٴۇ ۋ ۋ{ ]طه: 09)[ أن َيشفع وُيشّفع، فالّشفاعة ليست حقًا ثابتًا للبرش، ألنَّ
منه  فضاًل  خلقه  بعض  يف  شافعًا  فيجعله  عباده،  من  يشاء  من  عىل  با  اهلل  يمّن  نعمة 
ومنًّا، }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ{ ]طه: 0))[ يعلم ما بني أيدي 

املتشفعني واملتشفع هلم وهم ال حييطون به E علاًم.

عني  ويرونا  القيامة  اخللق  يعاين  حني   ]((( ]طه:  وئۇئ{  وئ  ەئ  }ەئ 
وجوههم  فتصري  ينتظرهم،  الذي  العذاب  والّشقوة  اخليبة  أصحاب  ويرى  اليقني، 
قوله  اآلية  وتستدعي  األسارى،  وهم  العوناه  وجوه  مثل  خاشعة  ذليلة  أي  عانية؛ 
ٺ{  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ تعاىل: }ٱ

]امللك: 27[، وقوله: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ  وقوله:   ،](06 عمران:  ]آل  ىى{  ې  ې  ې  ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  }ۇئ   ،]25-22 ]القيامة:  ڤ{  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
بم  واستبدت  أنفسهم،  ظلموا  الذين  أولئك  خيبة  حتققت  أي   ]((( ]طه:  ۈئېئ{ 
نيا، وكانوا ال يرجون لقاء اهلل، فهم -اآلن- بني يديه يرون كل  شهواهتم يف احلياة الدُّ
اليوم،  الذين استعدوا هلذا  الفريق اآلخر وهم  الّسياق إىل  ينقلنا  يشء رأي العني. ثمَّ 
واستعدوا للقاء اهلل -تعاىل- وتزّودوا بخري الّزاد وهو الّتقوى، وعملوا من الّصاحلات 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  }ېئ  بظلم  إيامنم  يلبس  ومل  باهلل،  وآمنوا  استطاعوا،  ما 
للعبيد، وال  ما كان ظاملًا   E اهلل  ]طه: 2))[، ألّن  مئ{  حئ  جئ  ی  ی  ی 
هاضاًم حلقوقهم، فهو ال يضيع عنده مثقال ذرة يف الّسموات وال يف األرض، بل هو 
املتفضل دائاًم عىل خلقه، فيجزي الّسيئة بمثلها وقد يغفر، وجيزي احلسنة بعرش أمثاهلا 

وقد يضاعف، فله احلمد عىل نعمه.
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]طه:  يب{  ىب  مب  }خب  يفهمونه،   ]((3 ]طه:  حب{  جب  يئ  }ىئ 
ىت  مت  }خت  اليوم  ]طه: 3))[ ذلك  حت{  }جت  ار اآلخرة  والدَّ اهلل  ليتذكروا   ]((3

يتجث{ ]طه: 3))[ أي تذكر لكل ما سبق من رساالت اهلل وقصص األنبياء. }ٱ 
]طه: 4))[ الذي أنزل  }ٻ ٻٻ{  ]طه: 4))[ وتقّدس وتبارك -جلَّ شأنه-  ٻ{ 
اهلل عىل عبده ليكون للعاملني نذيرًا، وأنت يا رسول اهلل يا من ينزل القرآن عىل قلبك 
تثبت  بل  حفظه،  حماوالً   ]((4 ]طه:  ٺٺ{  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  }پ 
وتريث، وهو مثل قوله تعاىل: }ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی{ ]القيامة: 6)[ ألنَّ حفظه 
يف صدرك، وحفظه يف اخلارج جزء من مسؤوليتنا نحن، ولكي يتحقق الّذكر فيه يأمره 
اهلل جلَّ شأنه بعد الثناء عىل ذاته العلية بقوله: }ٺ ٺ ٿ ٿٿ{ ]طه: 4))[، يا 
َمن علمتني ما مل أكن أعلم، وأنزلت عىل قلبي هذا الكتاب اجلامع احلكيم، وأقرأته ل 

فلن أنسى منه شيئًا، وحفظته يف قلبي ويف وعيي بعنايتك سبحانك.

النَّجم الرابع
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  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{ ]طه: 5))-27)[

الّدوام،  عىل  ذكره  استحضار  إىل  حيتاج  بام  شأنه  جلَّ  اهلل  يذكرنا  اجلولة  هذه  يف 
من  وأخرجهام  هلام  ووسوس  أبوينا  إبليس  أذّل  وكيف  لنا،  الّشيطان  عداوة  هو  أال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿ  تعاىل:  فيقول  اجلنة، حيث بدت هلام سوءاهتام 



تفسري القرآن بالقرآن488

}ڄ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما   S آدم  إىل  به  عهد  وما   ،]((5 ]طه:  ڦڦ{  ڦ 
أّن  ويبدو   ،]60 ]يس:  ڇڍ{  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

S قد نيس هذا العهد، فاغتنمها الّشيطان فرصة، فقال له: }ڱ ڱ ں  آدم 
بأوامر ربه، ومل يعد  ]طه: 20)[، ففقد عزمه عىل االلتزام  ڻۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
له الّتصميم الكايف عىل خمالفة الّشيطان وعدم االلتفات إىل وسوسته، ولذلك نريدكم 
الّشيطان، وأال تنسوا عداوته وال  الّدوام خطورة وسوسة  تتذكروا عىل  آدم أن  يابني 

حقده عليكم، وذكر القّصة بتاممها فقال: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ{ ]طه: 6))-20)[

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  }ڭ  األعراف  سورة  ويف 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىثيث{ ]األعراف: 20-22[ وذلك 

إشارة إىل أنَّ الّسقوط يف املعصية أعادمها إىل وضعهام البرشّي الطينّي العادّي. }ۓ 
والّرشاده،  الّرشد  تقابل  والغواية  الغواية،  يف  دخل  أي   ](2( ]طه:  ڭڭ{  ڭ  ڭ 
ودخول  االنحراف  هي  الغواية  تكون  ذلك  فعىل  اهلداية،  بمعنى  الّرشد  كان  وإذا 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ  شأنه:  جلَّ  قال  الّرشد،  سبيل  عن  واخلروج  الغّي،  سبيل 
گگ{  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
سبيل  فهناك   .]256 ]البقرة:  مبىب{  خب  حب  جب  }يئ  شأنه:  جلَّ  وقال   ،](46 ]األعراف: 

رشد وسبيل غواية، فمن سلك سبيل الّرشد فهو عىل الرّصاط املستقم -إن شاء اهلل-، 
يتجاوز عن معصية  أن  الغي ضاع وخرس، وقد شاء اهلل جلَّ شأنه  ومن سلك سبيل 
آدم، وتأثره بوسوسة الّشيطان، وسقوطه يف الغي، وذلك ال ينايف ما هو معروف من 
عصمة األنبياء، ذلك ألّن أبانا آدم حني وقع يف املعصية مل يكن نبيًا، بل اختاره -عندما 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  بقوله:  املالئكة  شاءت حكمته- ليكون خليفة، وأخب 
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 ](22 ]طه:  ۈٴۇ{  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ   ،]30 ]البقرة:  پڀ{  پ  پ  پ 
الّتوبة التي أهلمها اهلل  فكأنَّ يف اآليه إشارة إىل أّن االجتباء واالصطفاء للنّبوة تم بعد 
اهلل  لكلامت  تلقيه  فبعد   ،]37 ]البقرة:  جب{  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  }ی  آلدم وزوجه، 
اهلل  وكأنَّ  هدايته،  بدوام  عليه  ومّن  املستقيم،  رصاطه  إىل  وهداه  واجتباه،  اصطفاه 
وبيان  الشجرة،  تلك  من  األكل  عن  نيهام  يف  وزوجه  آدم  باختبار  وتعاىل-  -تبارك 
إىل  للعودة  ليكون لدهيام حنني فطري  فيها،  أرامها جنة أسكنهام  الّشيطان هلام،  عدواة 
اجلنة، ويف حال نجاحهام يف اختبار االستخالف، وقبول األمانة، وقبول مبدأ االبتالء 
خامتة  والنّهائية  الكبى  فاجلنة  املتقون،  وعد  التي  اجلنة  إىل  العودة  تكون  واجلزاء، 
يتطلع اإلنسان يف حياته -كلها- لبلوغ تلك احلياة، والوصول إليها، فجاء أمره -جّل 
شأنه- }ۋ ۋ ۅ{ ]طه: 23)[ وكأنَّ اخلطاب آلدم وللشيطان، ويف ذلك إشارة 
ا زوجه فكانت  إىل أّن املسؤول األول واألخري يف ذلك الذي حدث كان سيدنا آدم، أمَّ
تبعًا له، والقرآن املجيد يصحح ما امتلئت به كتب أهل الكتاب من ذم املرأة، وحتميلها 
حواء  أقنعت  التي  احلية  كأسطورة  اجلنة،  من  واخلروج  اخلطيئة،  تلك  عن  املسؤولية 

بذلك، ويعيد األمر إىل نصابه. 

وبعد صدور أمر اهلل باهلبوط }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې{ ]طه: 23)[ 
برز عدل اهلل -جلَّ شأنه- املطلق }ې ى ى ائ{ ]طه: 23)[، وهذا شامل 
يف  الغوايا  سبل  يف  ويتيه  ينحرف  أي   ](23 ]طه:  وئ{  وئ  ەئ  ەئ  }ائ  إلبليس، 
التي تأيت  الّثالثة  املرة  ]طه: 23)[ يف اآلخرة، وهذه هي  ۆئ{  ۇئ  }ۇئ  الّدنيا،  احلياة 
بجانبه  مال  أي   ](24 ]طه:  ۈئ{  }ۆئ  الّسورة،  هذه  يف   ](23 ]طه:  }ۇئ{  كلمة 

}ۈئ ېئ{ ]طه: 24)[ وكل ما أنزل اهلل -تبارك وتعاىل- من كتب وصحف }ېئ 
الّدنيا  بالنّكد واملتاعب واملصاعب، وشأن  ]طه: 24)[ أي حياة مليئة  ىئ{  ىئ  ېئ 

ی  }ىئ  وقوله جلَّ شأنه  أبكت يف غدها،  يومها  ما أضحكت يف  إذا  دار  ا  أنَّ
ی یی{ ]طه: 24)[ قرينة تدل عىل أّن املعيشة الضنك هي يف احلياة الّدنيا ال 
يف الّدار اآلخرة، وما أروع هذه الّصورة التي يرسمها القرآن الكريم للذين يسريون 

خلف الّشيطان فينسيهم الّشيطان ذكر ربم ويصيبهم بالعيش عن أبصار أنواره }ٹ 
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ{ ]الزخرف: 36[، فجزاء الّتنايس املتجاهل 

املستكب الذين يستكبون عن آيات اهلل بغري احلق بأن جيزي جتاهله ونسيانه وتناسيه 
والّشقاء،  الغوايه  الذين سلكوا سبل  يقول هؤالء  ملا عمل وفعل؛ وحني  جزاًء وفاقًا 

وتنكبوا سبل اهلدى والرشاد، وأعرضوا عن ذكر ربم، ونسوا أو تناسوا آياته }جئ 
ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  اجلواب  يكون   ](25 ]طه:  مب{  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
]طه: 26)-27)[ فتجاوز  ٿٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

احلد وأرشك بربه، أو أعرض عن ذكره، أو طغى، فكل ذلك من اإلرساف والّتجاوز، 
أو  بربه،  يؤمن  فال  اإليامن،  جمال  يف  ويرسف  يفرط  أن  جرمًا  اإلرساف  أنواع  وأكثر 
يلبس إيامنه بظلم أو رشك فال يكون إيامنًا خالصًا هلل جلَّ شأنه، فإذا حرش يوم القيامة 
أوصل  الذي  وهو  ذلك،  عىل  امللوم  فهو  الّدنيا،  يف  إرسافه  نتيجة  ذلك  يكون  أعمى 
الّضنك  املعيشة  من   ](27 ]طه:  ٹ{  ٹ  ٹ  ٿ  }ٿ  النّتيجة،  هذا  إىل  نفسه 

واحلياة املتعبة.

النَّجم اخلامس
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

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

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

خت مت ىت يت{ ]طه: 28)-35)[

عن  املعرضني  هؤالء  عقول  ضعف  الكريم  القرآن  يبني  اجلولة  هذه  بداية  يف 
العب  إىل  الوصول  قدرهتم عىل  وعدم  وغبائهم،  وجهلهم،  حكمتهم،  وقلة  اهلل،  ذكر 
التي خلت من  املاضيني والقرون  والّدروس من مصادرها، فكأّنم مل تصلهم أخبار 
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}ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  قبلهم، وكيف ُأهلكت أقوام أمثال عاد وثمود 
يعيشون  وكأّنم  تصلهم،  مل  كلها  هذه   ]6-5 ]احلاقة:  ائ{  ى  ى  ې  ې 
خارج هذه احلياة، فلم يعتبوا بمن أهلكهم اهلل من القرون السابقة، مع أّنم يمشون 
النُّهى  يف مساكنهم، ويمرون عىل منازهلم مصبحني وبالليل، ولو أّنم كانوا من أهل 
يتناسوا  ومل  وآياته،  بربم  وآمنوا  والعب،  الّدروس  ذلك  من  ألخذوا  النرّية  والعقول 

ذكره، وملا استقبلوا ذلك الّذكر أعينًا ُعميًا، وآذانًا ُصاّمً وقلوبًا ُغلفًا.

ڌ{ ]طه: 29)[  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ثّم قال جلَّ شأنه: }چ 
إّن هؤالء ال يعبأ اهلل بم، وكان من املمكن أن يصيبهم بتكذيبهم لك ما أصاب من 
يعذبم  وأاّل  فيهم،  وأنت  بعذاب  يستأصلهم  أال  ربك  كلمة  سبقت  ولكن  سبقهم، 
التي  الكلمة  تلك  لوال  وأنه  عنده،  مسمى  ألجل  يؤخرهم  وأنه  يستغفرون،  وهم 
هؤالء  فمثل  فيهم،  بالئه  وإيقاع  لعذابه،  مستحقني  لكانوا  شأنه  جلَّ  اهلل  من  سبقت 
يستحقون العذاب لزاما، لوال كلمتنا التي سبقت، فال ينبغي هلم أن يظنوا أو يتومهوا 

م سألوا ذلك مرات عديدة. بأنَّ اهلل -جّل شأنه- مل يعاجلهم بالعذاب رغم أنَّ

}ڎ{ ]طه: 30)[ يا رسول اهلل }ڎ ڈ ڈ{ ]طه: 30)[ من أقواهلم الباطلة 
الّسخيفة من أّنك شاعر أو ساحر أو جمنون أو تأتيهم بأساطري األولني }ژ ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ  األوقات  سائر  يف   ](30 ]طه:  ڑ{ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]طه: 30)[، وتستدعي هذه اآلية قوله جلَّ شأنه: }ڌ 

وامأل  يقولون،  وبام  بافرتاءهتم  نفسك  تشغل  فال   ]5 ]الضحى:  ڎڈ{  ڎ  ڌ 
رصاط  عىل  املرسلني  من  فإّنك  عليه،  والّثناء  له،  واحلمد  هلل،  بالّتسبيح  كله  وقتك 
مستقيم، وال تذهب نفسك عليهم حرسات، وال تبخع نفسك ألّنم مل يؤمنوا بك، ومل 

يدركوا أّنك رسولنا ونبينا. 

ثّم يقول -جلَّ شأنه- لنبيه �: }ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے{ ]طه: )3)[، ويف قوله: }ڱ ڱ ں{ ]طه: )3)[ 

بالغة ال تفى؛ ألّن األصل يف املّد أن يكون من أفعال اليد، فيقال: مد يده ومد رجله 
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وما شاكل ذلك، فاستعامله للعني للحيلولة بني النّظر وبني ما خوهلم اهلل، بأي مستوى 
املد،  فعل  باستعامل  ذلك  قبح  يبني  أن  شأنه-  -جّل  فأراد  اإلعجاب،  مستويات  من 
فكأّن النّظر بالعني واإلعجاب بام خوهلم اهلل من نَِعم، يصبح بمثابة مد األيدي إليهم، 
والذي هو أمر مذل ال يطيقه الكرام والرّشفاء من النّاس، كام أّن فيه ملحة بالغية أخرى، 
املؤمنيني نوعًا من  ُيوِجد يف نفوس  النّظر إىل ما هم فيه، مما قد  النّهي عن طول  وهي 
احلرسة عىل أن يستمتع الكافرون بكل تلك األزواج واألصناف من النّعم، وتستدعي 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې  آية سورة احلجر  تقدم  ملا  اآلية إضافة 
باهتاممك وبوقتك،  األوىل واألحق  فهم   ]88 ]احلجر:  ۈئ{  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
املستهزئني،  أولئك  مواجهة  عىل  وأقدر  أقوى  دائاًم  بم  جيعلك  حولك  والتفافهم 
ومنحنا إياهم تلك النّعم ليس فيه داللة عىل رضانا عنهم، أو حبنا هلم، أو تفضيلهم 
عىل أهل اإليامن، بل هي لفتنتهم واختبارهم، وزيادة عذابم، }ہ ہ ھ{ ]طه: )3)[ 
أي لنمتحنهم ونختبهم، ونكشف لك وهلم سوء عاقبتهم، ويف قوله -جلَّ شأنه-: 
]طه: )3)[ ملسة بالغية عالية أخرى، تشري إىل قرص أمد االستمتاع  }ۀ ہ ہ{ 
بتلك النّعم، حيث إّنا أشبه بوقت تزهر فيه الورود واألشجار، وهو وقت قصري جدًا 
رسعان ما ينتهي، أّما نتائج هذه الفتنة واالختبار فهي يف الباقية التي سيحاسبون فيها، 
ورزق ربك خري وأبقى من سائر وسائل املتعة التي يتمتع با أولئك الكافرون، واآلية 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  }ېئ  تعاىل:  قوله  -أيضًا-  تستدعي 
ما  اآلية  هذه  يف  ولعلَّ   ]33 ]الزخرف:  خب{  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ينّبه إىل عدم إدامة النّظر يف النّعم التي خوهلا اهلل لكثري من املرشكني، خشية أن يؤدي 
ذلك إىل نوع من أنواع اإلعجاب بم وبحياهتم وبام هم عليه، وقد يؤدي باجلهلة -وما 
من  والّتكذيب  واملعصية  االنحراف  أّن  يظنوا  أن  إىل  الّثاقب-  النّظر  اهلل  يمنحهم  مل 

وسائل نامء الّرزق، كام يف قوله تعاىل: }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ{ ]الواقعة: 82[.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  }ۓ  له -جلَّ شأنه-:  يقول  ثّم 
� لتحصينه  ]طه: 32)[ وهذا تكليف آخر من اهلل تعاىل لرسوله  ۋ ۋ ۅ{ 

ذلك  ففي  ويواظب،  عليها  ويصطب  اخلاشعة،  بالّصالة  أهله  يأمر  أن  وهو  ومحايته، 



493 سورة  طه

ألّن  ذلك  عليه،  نيا  الدُّ ألهل  سلبية  تأثريات  أية  من  ومحايته  وعصمته،  حلصانته  تقوية 
وجل-،  -عز  هلل  واإلخبات  واخلشوع  والّصالة،  الّصب  أهل  من  يكونوا  مل  إذا  األهل 
فذلك يعني أنَّ النّبي الّرسول -أو الّداعية- سيكون عرضه لالخرتاق من داخل بيته، 

ک  ک  ک  ک  }ڑ  تعاىل:  قال  كام  ألنَّه  بذلك،  شأنه-  -جلَّ  فيأمره 
بينها وبني  املسلم ألرسته من االنحراف، واحليلولة  ]التغابن: 4)[، فحامية  گگ{ 
قطع الّصلة باهلل، تعد من أهم وسائل حتصني الّداعية ومحايته من االنحراف، ثم يقول 
-جلَّ شأنه- بعد أن قّدم الّصالة عىل ذكر الّرزق: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ{ ]طه: 32)[ 
عىل  تنفقه  ما  ونعطيك   ](32 ]طه:  ٴۇ{  ۈ  }ۈ  عبيدهم،  والّسادة  امللوك  يسأل  كام 
]طه: 32)[؛ إذ  نفسك وأهلك وغريك، ليس ذلك فحسب، بل }ۋ ۋ ۅ{ 

نجعل العاقبة والنّهاية للمتقني املخلصني.

 ثّم يقول -جلَّ شأنه-: }ۅ ۉ ۉ ې ې ېې{ ]طه: 33)[ يريدون بذلك 
آيات حسية، كاآليات الّتسع التي جاء با موسى، أو كالتي جاء با عيسى، وما سبقهم 

}ڇ  الّسالم-  الّصالة  عليه   - له  اقرتحوها  التي  اآليات  أو    األنبياء  من 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
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  ڻ  ڻ  ڻ 
احلسية،  باآليات  وطالبوا  املقرتح،  هذا  املرشكون  كّرر  وقد   ]93-90 ]اإلرساء:  ڭڭ{ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ  بقوله:  عليهم  يرد  أن   � الكريم  رسوله  اهلل  وأمر 
ۋ ۋ{ ]اإلرساء: 93[، وقال تعاىل: }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
يريدون  كانوا  فإذا   ]5( ]العنكبوت:  ېې{  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ا أنزلنا الكتاب يتىل عليهم،  إنَّ بّينة عىل صدقك، ودلياًل عىل نبوتك، فلامذا ال يكفيهم 
من  األنبياء  إليهم  محلها  ومبرشات  وشواهد  آيات  جاءهتم  وقد  اآليات؟  آالف  وفيه 
-(96 ]الشعراء:  ڭڭ{  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  }ہ  قبلك، 
]طه: 33)[ مثل صحف إبراهيم وموسى،  }ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ{  97)[، ومنها 

-جلَّ  قال  ثم   .](9-(8 ]األعىل:  ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  }ڀ 
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شأنه-: }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ{ ]طه: 34)[ أي من قبل إرسالك يا حممد إليهم، 
ی ی ی یجئ حئ{  ېئ ىئ ىئ ىئ  }ېئ ېئ  القرآن عليك،  وإنزال 
]طه: 34)[ بالرّشك يف احلياة الّدنيا، }مئىئ{ ]طه: 34)[ بدخول النّار يف اآلخرة، 

وقوله:  الظاملني،  من  سبقهم  من  كّذب  كام  كّذبوا  أنفسهم  من  رسول  جاءهم  وحني 
}گ گ  ]طه: 34)[ يستدعي قوله -جلَّ شأنه-:  }ی ی جئ حئ مئىئ{ 
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱںں{ ]املائدة: 33[، وقوله -جلَّ شأنه: }ھ 
جب  }يئ  شأنه-:  -جلَّ  قال  ثّم   ،](92 عمران:  ]آل  ۓڭ{  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
حب خبمب{ ]طه: 35)[ أي نحن ننتظر إنجاز اهلل وعده، وأنتم تنتظرون. وهذه اآلية 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ  شأنه-:  -جلَّ  قوله  تستدعي 
ھے{  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  }ی  تعاىل:  قوله  وكذلك   ]52 ]التوبة: 

}ڌ  تعاىل:  وقوله   ،]3(-30 ]الطور:  ىبيب{  مب  خب  حب  جب 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڳڱ{ ]احلديد: 4)[.
سورة  ختمت  اآلية  وبذه  ىتيت{  مت  خت  حت  جت  يب  }ىب 

طه، وهي مقدمة لطيفة للّسورة الّتالية سورة األنبياء التي بدأت بقوله تعاىل: }ٱ 
ٻ ٻ{ ]األنبياء: )[ هناك يف احلساب واحلرش سيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون وسيعلم املتقون عاقبة التقوى.
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ڑ ڻ

نزوهلا: هي مكّية بال خالف.

عدد آياهتا: مائة واثنتا عرشة.
عدد كلامهتا: ألف ومائة وثامن وستون.

. عدد حروفها: أربعة آالف وثامنامئة وسبعون  
مواقف  مع  منهم،  كبري  عدد  فيها  ذكر  األنبياء.  سورة  هي  واحدة  تسميتها: 

ملخصة ألقوامهم مما دعوهم إليه. 

مناسبة الّسورة ملا قبلها: 
مناسبتها ملا قبلها وهي )سورة طه( أنَّ )سورة طه( كانت من أوائل ما نزل من 
هلم،  قريش  الضطهاد  تالفيًا  احلبشة  إىل  هاجروا  قد  واملسلمون  نزلت  املكية،  الّسور 
أيام.  ثالثة  وُعمر  محزة  إسالم  بني  كان  قيل  ُعمر،  ثّم  محزة  أسلم  بقليل  نزوهلا  وبعد 
واقرتن إسالم ُعمر بقراءته )سورة طه( التي أخذها من يد أخته فاطمة، وكانت من 
 ، الّسور التي نقلت إىل املهاجرين للحبشة، وهم يف أول عهدهم با وبجوار النّجايشُّ
وارتبطت الّسورة ببشائر انتصار املسلمني وانتهاء مرحلة اضطهادهم عىل أيدي أهل 
بأنَّ اهلل ما  بالبشارة  الرّشك، أو االقرتاب من ذلك. واستهلَّت سورة )طه( عىل ذلك 
أنزل القرآن عىل رسوله � ليشقى. وختمت بإشارة إىل أنَّ املرشكني قد عطلوا قوى 

وعيهم كلها ومل يبق إاّل أن ينذروا اإلنذار القاطع: }يئ جب حب خب مب ىب 
بص بذا األُسلوب  يب جت حت خت مت ىتيت{ ]طه: 35)[ والّدعوى إىل الرتَّ

تعد من أشد أنواع اإلنذار، فصاحب )دعوة احلق( موقن باحلِق واهلدى الذي هو عليه، 
أّيًا منها، فال يبقى إاّل أن  وقد بسط كل األدلة املقنعة بني يدي من دعاهم فلم يقبلوا 
من سيكشف هلم عن  يعلن هلم أنَّ جحودهم ال عالج له إاّل االنتظار والرّتبص، والزَّ
ضالهلم وسفههم برتكهم االهتداء بام اهتدى به النَّبي � واملؤمنون معه. وقد كشف 
فبعد أن  نزول سورة طه،  بعد  التي جاءت  املتتالية  االنتصارات  بتلك  تعاىل ذلك  اهلل 
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غلب الّروم الفرس يف اجلولة الّثانية كام يف مقدمة سورة الّروم، صار هاجسهم األكب 
اخلوف من القوة التي صار انتشار اإلسالم ينذر بظهورها، مما جعل بني األصفر -أي 
الّروم- يشون تلك القوة النَّاشئة وحيسبون هلا ألف حساب، وصارت ِعبارة معروفة 
مل  أن  بعد  واملسلمني،   � اهلل  رسول  يشون  صاروا  األصفر  بني  أنَّ  العرب  لدى 

يكونوا حيسبون حسابًا إاّل للفرس وقوهتم.

ذلك  كان  وقد  احلبشة،  إىل  املسلمني  هجرة  كانت  البعثة  من  الّثامنة  الّسنة  ويف   
سول واملؤمنني، ومعها انترشت دعوة  بداية انيار أحالم قريش يف هزيمة القرآن والرَّ
-بيعة  البيعتني،  بعد  املدينة  إىل  اهلجرة  جاءت  ثم  العربية.  اجلزيرة  خارج  اإلسالم 
واإلسالمية  النّبوية  االنتصارات  واستمرت  الكبى-  العقبة  وبيعة  الّصغرى  العقبة 
حتى دخل النّاس يف دين اهلل أفواجًا، وأكمل اهلل الّدين، وأتّم النِّعمة، وريض اإلسالم 

دينًا عامًا شاماًل عامليًا، هتتدي به البرشية كلها، وبظهوره سعدت اإلنسانية كلها.

هزًا  فتهزهم  األنبياء(  )سورة  بداية  إىل  طه(  )سورة  خامتة  من  ياق  السِّ ينقلنا   
بل  طه(،  )سورة  خواتيم  يف  إليها  دعتهم  التي  بص  الرتَّ حالة  إىل  تسلمهم  وال  عنيفًا، 
اعة قد اقرتب أجلها منهم، وُهم مل يفعلوا شيئًا استعدادًا  تعلن هلم خطأ آرائهم، والسَّ
آنذاك سيعلمون  ملالقاهتا، بل ُهم يف غفلة معرضون عن ذكرها وعن االستعداد هلا، 
حق اليقني من الّشقي ومن الّسعيد. ففرصة الّتفكر والّتأمل التي متنحها حالة الرّتبص 
بالوصول  فلم تسمح هلم  أكبادهم، وتعطل قوى وعيهم،  هلم أضاعتها عليهم غلظة 
سالة وبام دعوا إليه منها، فلينتظروا اليوم الذي يصبح فيه  إىل اإليامن بام جاءهم من الرِّ

كل ما أنذروا به )حق اليقني( بعد جتاوز مرحلتي )علم اليقني وعني اليقني(.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وقوله تعاىل: 
الوجيزة  العبارة  هذه  جيعل   ]2-( ]األنبياء:  ٿٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
فيها كشف  قائمة  ليس جمرد  فاحلساب -هنا-  القيامة،  يوم  بكل صور مشاهد  حمملة 
باحلسنات والّسيئات واملعايص والّطاعات، بل هو يشء آخر عظيم تستطيع أن تتصور 
یی{  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ  فيه: 

ٺ  }ٺ  التي  القيامة  وأهوال  مشاهد  كل  تستدعي  أن  وتستطيع   ،]2(0 ]البقرة: 
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 ،]2 ]احلج:  ڤ{  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
املنفوش،  كالِعهن  فكانت  اجلبال  ونسفت  الكواكب،  وانتثرت  الّسامء  ت  وانشقَّ
املهولة  ور  الصُّ تلك  باستدعاء وحشد كل  نريان، وتستمر  ُسّجرت وحتولت  والبحار 
م يواجهونه باإلعراض  املخيفة املرعبة. فكيف سيواجه هؤالء الغافلون ذلك كله؟ أنَّ
م ال يعقلون وال يعلمون وال يتفكرون وال يتذكرون  والغفلة واالستكبار الفارغ، ألنَّ

وال يتدبرون.

إنَّ االنتقال من خامتة سورة طه إىل بداية سورة األنبياء انتقال يمثِّل روعة )الّتناسب 
والرّتابط القرآين( فـ}ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ{]الفرقان: )[.

عمود الّسورة: 
بيان  ثم  الحقًا،  بيانا  عىل  سنأيت  التي  املختلفة،  بمعانيه  الّذكر  عمودها  السورة 
عاقبة الفريقني املستجيبني لدعوة األنبياء والّرافضني هلا، التي حسمتها السورة بقوله 
]األنبياء:  ڈ{  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ  تعاىل: 
من  أقوامهم  من  هلم  واملستجيبني  األنبياء  بني  الَعْدل  احلََكم  هو  سبحانه  فاهلل   .](05

وهي  أال  املكررة  املتهافتة  الّتافهة  احلجة  بتلك  أقوامهم  من  الّرافضني  وأولئك  جهة، 
استجابوا  -الذين  والّصاحلون  الّرسل  كان  وإذا  أخرى.  جهة  من  سل(  الرُّ )برشية 
والّساخرين  أعداءهم  فإنَّ  اآلخرة،  يف  والفردوس  الّدنيا  يف  األرض  سريثون  هلم- 

}ڻ  النّار، قال تعاىل:  منهم سريثون مع آهلتهم -التي اتذوها من دون اهلل- 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ{ ]األنبياء: 98[.

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

ې ىى{ ]األنبياء: )-0)[ 

الكافرون  يستقبل  التي  والعقلية  النّفسية  احلالة  تناولت  العرش  اآليات  هذه 
باللعب  وتشاغل  واعرتاض،  بإعراض  ودعواهتم،  املرسلني  بالغات  با  واملرشكون 
وأضغاث  حر  والسَّ والكهانة  هو  بل  له،  حقيقة  ال  بأنَّه  الوحي  باهّتام  سواء  واللهو، 
برشيتهم  متنعهم  مل  الذين  الّرسل،  عىل  باالستكبار  أو  واحد  يشء  والّشعر  األحالم 
ويمشون يف  يأكلون ويرشبون  البرش،  مثل سائر  نبوهتم ورساالهتم  اإلعالن عن  من 
التي  بالنّتائج  تلك  مقوالهتم  عليهم  يرد  املجيد  القرآن  ولكن  ويموتون.  األسواق 
به  توّعدوهم  أو  أقوامهم  وعدوا  ما  مجيع  أنَّ  وذلك  فيها،  يفكرون  وال  يغفلونا 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  متاما:  }ۇ  به  وعدوهم  كام  حيدث  جيدونه 
ورة بذا اإلعالن اخلطري الذي ال يمكن أن يستقبله  ۋۋ{ ]األنبياء: 9[. تبدأ السُّ
إاّل البليد الذي تعّطلت قوى وعيه كلها بالّشكل الذي استقبله به هؤالء البلداء الذين 
م رش ما عرفته األرض وما دبَّ ويدبُّ عليها. ال يعقلون وال يسمعون وال يبرصون، إنَّ

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ال  فاعلة  وطاقة  قوة  فيه  اإلعالن   ]3-( ]األنبياء:  ڄڃ{  ڄ  ڄ  ڄ 
ا واقعة صباحًا أو مساًء أو  ا قائمة اليوم أو غدًا، بل كأنَّ تقاوم، فقد اقرتبت الّساعة وكأنَّ
هم قائلون، نداء جيعل العاقل يقّلب طرفه وعقله يف نفسه ويف كل ما حوله ليتأكد هل أنَّه 
ما زال حيًا أو أنَّه مات أو كاد يموت؟ ويستدعي هذا اإلعالن كل مشاهد ذلك اليوم، 
املخاطبني  نفوس  يف  وتأثرياته(  القرآين  اخلطاب  )طاقات  ليضاعف  إليها  أرشنا  التي 

وعقوهلم. ويشبه هذا اإلعالن املزلزل -الذي بدأت به الّسورة- قوله تعاىل: }ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ{ ]القمر: )-6[.
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 } پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  شأنه-:  -جلَّ  وقوله 
جل  احلاسبني  أرسع  به  يقوم  الذي  احلساب)))   " "ألنَّ النّاس،  عىل  يقل  ومل   ]( ]األنبياء: 

شأنه سيكون عادالً، }ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گگ{ ]الزلزلة : 7-8[، وسيجازي E عىل احلسنة بعرشة أضعافها إىل 
أرحم  حساب  فأي  مثلها،  واحدة  بسيئة  إاّل  الّسيئة  عىل  جيزي  وال  ضعف،  سبعامئة 
الّظلم  يزيل أي إحساس باخلوف من  وأكثر رأفة من هذا احلساب؟! وهذا احلساب 
إىل  يصل  أن  استطاع  ملا  بنفسه  نفسه  اإلنسان  حاسب  لو  دقيق  حساب  فهو  واجلور، 

تلك النّتائج التي أوصله الباري إليها، وهناك يقال له: }ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭڭ{ ]اإلرساء: 4)[ "وآنذاك" يقولون: }ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
-إذن-  فهو   ]49 ]الكهف:  ڱڱ{  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

يصح أن يقال فيه: "للنّاس، ال عىل النّاس".

قلة  من  اإلنسان  يعرتي  سهو  الغفلة   ]( ]األنبياء:  پپ{  پ  ٻ  }ٻ 
الّتحفظ والّتيقظ، )2) وهو نحو قوله تعاىل: }ڑ ک ک ک ک گ{ ]ق: 22[ وغفلة 
متعمدة،  مقصودة  غفلة  والّرسل  األنبياء  دعوة  عن  إليهم  ومن  والكافرين  املرشكني 
وفيها معنى اإلعراض عن ذكر اهلل، واالستعالء عىل دعوة الّرسل وتكذيبهم. ولذلك 
أناس  ]الكهف: 28[ فهناك  ڤ{  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿ  قال تعاىل يف بعض هؤالء: 
جهاز  هلم  اإليامن  فصار   ]22 ]املجادله:  ڦڦ{  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  }ٹ 
للغفلة  تركها وشأنا  اهلل  فإذا شاء  الباطل،  ويغلقها عن  للحق  قلوبم  يفتح  إذ  تنبيه؛ 
فعّطل جهاز التنبيه فيها، فإذا دعاهم الّرسل مل يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا، قال 

)))   احلساب استعامل العدد، يقال: حسبت أحسب حسابًا وحسبانًا، قال تعاىل: }ۅ ۅ ۉ ۉې{ 
]يونس:5 [، ]اإلرساء:12 [  وقال جلَّ وعال: }ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ{ ]األنعام:  96[ وقيل: ال 

يعلم حسبانه إال اهلل، وقال عز وجل: }ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]الكهف: 40 [ ، انظر: 
-الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص232. واحلسبان يراد به هنا العذاب املكافئ 

جلرائم وخطايا املعاقبني، واحلساب قد يكون هينًا، وقد يكون شديدًا، قال -جلَّ شأنه-: }ڱ   ڱ 
ڱ{ ]الطالق: 8 [. 

)2)   الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص609.
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تعاىل: }ىئ ىئ ىئ یی{ ]األحقاف: 5[ وقد تكون الغفلة لعدم حصول اإلنذار 
أصاًل: }ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ{ ]يس: 6[.

والغفلة قد يستدعيها الغافل ليزيح عن عقله املسرتيح إىل البطالة هم الّتفكري يف 
الّتدبّر فيه، فهم ال يريدون أن يشغلوا عقوهلم وقلوبم بذا  احلق الذي يعرض عليه 

الّذكر اجلديد الذي جئتهم به لتكون خاتم النّبني واملرسلني. 

ذلك   ،]2 ]األنبياء:  ٿٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ 
واهتامم  بإصغاء  له  يستمعون  ال  قبل،  من  جاءهم  ذكر  كل  مع  أمثاهلم  وشأن  شأنم 
ويقظة تناسبه، بل يستمعون إليه -لو استمعوا- وهم يلعبون. و"اللعب" فعل إنساين 
وهو نوعان: نوع يقصد اإلنسان إيقاعه بقصد هيمه، وهدف صحيح يبتغيه، ونوع ال 
إاّل من  إليها  ينظر  الوقت ومتضيته، ألنه ال يرى احلياة وال  أو يقصد منه قتل  يقصده 

زاويته ونتيجة نظرة عابثة: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ{ ]العنكبوت: 64[.

ما  با  حيفظ  أن  من  اإلنسان  متكن  التي  اهليئة  أو  الّطاقة  تلك  به  يراد  ْكر"  "الذِّ
املعرفة،  "الّذاكرة". و"احلفظ" يطلق عىل إحراز  الّطاقة  لتلك  فيقال  املعارف،  ناله من 
ْكر« يطلق عىل القدرة يف استحضارها وذكرها بالقول أو القلب. ولذلك قيل:  و»الذِّ
الّذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر بالّلسان. وكل منهام رضبان: ذكر عن نسيان، وذكر 
كر  الذِّ فمن  به،  تقوم  ما  بمالحظة  ذكر  عليه  يصدق  قول  وكل  احلفظ.  إدامة  عن 
 ](0 ]األنبياء:  ىى{  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  }ۅ  تعاىل:  قوله  بالّلسان 
جبحب{  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  }ی  وقوله:   ]50 ]األنبياء:  ڳ{  ڳ  گ  گ  }گ  وقوله: 

]األنبياء: 24[ وقوله عزَّ وجل: }چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

وقوله:   ]( ]ص:  ٻپ{  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وقوله:   ](05 ]األنبياء:  ڎڈ{ 
}ڀ ڀ  القرآن املجيد. وقوله تعاىل:  ]ص: 8[ يراد با  ڱڱ{  ڱ ڱ  }ڳ ڳ 
ۆ  }ۇ  املتقدمة. وقال عزَّ وجل:  الكتب  ]النحل: 43[ أي  ٺٺٺ{  ٺ  ڀ  ڀ 
اآليتني مجع  هاتني  0)-))[.))) يف  ]الطالق:  ۉ{  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

)))   الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص56)، بترصف.
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سول الذي حيمله ليتلوه عىل النّاس، ويعلمهم آياته ويرجهم  معجز بني الكتاب والرَّ
أولئك  الّشكل رد حاسم عىل  القرآن والّرسول بذا  النّور، وِذْكر  إىل  الّظلامت  به من 
م قرآنيون فيعلون من شأن القرآن، لكنهم ينزلون بمهام النَّبي �  الذين يزعمون أنَّ
اآليتني بذه  �، لكن تالزم  املمكن االستغناء عنه  متدنية، وكأن من  إىل مستويات 
"ذي  فالقرآن  ينفصل.  ام يشء واحد ال  كأنَّ البرشية  إىل  كر وحامله  الذِّ الطَّريقة جيعل 
خللقه  ويبلغه  شأنه-  -جلَّ  عنه  لتلقيه  تعاىل  اهلل  يصطفيه  متلق  من  له  بّد  ال  الّذكر" 
إليه، فال  كر الذي يوحيه اهلل تعاىل  بالذِّ إال  سول ال يكون رسوالً  ويتلوه عليهم، والرَّ

انفصام وال انفكاك. 

ٿ{ ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ  تعاىل:  وقوله 
]األنبياء: 2[  ليس مأخوذًا من كون اليّشء حدث بعد أن مل يكن كام هو اصطالح الفالسفة 

واملتكلمني، بل يراد به "كل ما قرب عهده بالّسامع" فكأنَّ للّسامع شيئًا من العذر إذا 
مل يلتفت إىل ذكر بعيد عهده، أما إذا كان حديث العهد به فيفرتض أن يكون ما زال 

حارضًا يف األذهان شاغاًل هلا يستمع إليه من حيّدث به باجلدية املالئمة: }ٿ ٿ 
ٿ{ ]الطور: 34[ }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ{ ]النساء: 87[ }ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ 
]يوسف: )))[ }ڱ ڱ ڱ ںں{ ]النجم: 59[ فال وجه ملا اعتمد عليه املعتزلة من 

اعتبار هذه اآلية نصًا يف حدوث القرآن وكونه خملوقًا.)))

)))   قضية خلق القرآن قضية طرحها املعتزلة يف مواجهة ما كان األشاعرة أكدوا عليه، ونادوا به من كون صفات 
البارئ، ومنها الكالم صفات تتصف بالِقَدم، كام تتصف الذات اإلهلية به، ويريدون »بالِقَدم« أن ال تكون 
الصفة أو من يتصف "بالِقَدم" مسبوقًا بعدم، وخروجًا من استدالالت خصومهم عليهم فقد ابتكروا فكرة 
التفريق بني الكالم النفيس الذي هييئه املتكلم يف نفسه قبل أن ينطق به ويكون كالمًا، فقالوا: الكالم القديم 
هو ما قام يف ذات اهلل تعاىل، أما املكتوب املقروء املنطوق به من البرش فإن له شأنًا آخر. وأصل اإلشكال جاء 
حني ظن املأمون أن الكلمة يمكن أن »توثَّن«، فبعض طوائف النصارى قد وّثنوا عيسى S وهو كلمة 
اهلل، والقرآن كالم اهلل واملسلمون يعظمونه تعظياًم شديدًا، وقد توجد يف املسلمني يف املستقبل طوائف حتّول 
القرآن إىل وثن، وملقاومة ذلك أرادوا التأكيد عىل أن القرآن خلق من خلق اهلل فهو حمدث كان بعد أن مل يكن 
موجودًا، وظن أنه بذلك سوف يقطع الّطريق عىل من قد يوثن القرآن كام وثنت النصارى السيد املسيح 
نة بصفة عامة ذلك  "الكلمة"، وقد تبنى ذلك الرأي بشدة وأقنع املعتزلة به، وملا رفض األشاعرة وأهل السُّ
فتحت أبواب السجون، ليدخلها املخالفون ملذهب اخلليفة، ومن أشهر من اضطهد يف هذه الفتنة اإلمام 
 أمحد بن حنبل. ولقد استمرت تلك الفتنة الشغل الشاغل للعلامء ووالة األمور، وصناع القرار ما يزيد عن=
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿ 
ڄ ڄڃ{ ]األنبياء: 3[.

"واللهو ما يشغل اإلنسان عامَّ يعنيه وهيمه ويقال: "هلوت بكذا وهليت عن كذا 
]األنبياء: 3[ اسم مفعول أي ساهية مشتغلة بام  }ٿ ٹ{  اشتغلت عنه بلهو" 

ال يعنيها.

ھھ{ ھ  ھ  ہ  }ہ  آيات عديدة منها:  الكريم يف  القرآن  وقد جاء يف 
]حممد: 36[، و]احلديد: 20[ وقوله تعاىل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پھ{ ]العنكبوت: 64[ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  }ڎ  تعاىل:  قال  باللهو،  به استمتاع  ما  ويعب عن كل 
ويقال:  الّسورة،  هذه  من   )(7 اآلية  )يف  سيأيت  كام   ](7 ]األنبياء:  کک{  ک  ک 
"أهلاه" إذا شغله عام هو أهم لديه، ومنه قوله تعاىل: }ژ ڑ ڑ{ ]التكاثر: )[ 
وقوله تعاىل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ{ ]النور: 37[.))) وليس يف ذلك تقبيح 
أنواع  وأخطر  الّصالة،  وإقام  اهلل  ذكر  عن  لالنشغال  تقبيح  هو  بل  والبيع،  للّتجارة 

اللهو هلو القلوب.

برسك  نجوت  فكأنَّك  ساررته،  ناجيته:   ]3 ]األنبياء:  ڤ{  ڤ  ٹ  }ٹ 
به من هو موضع ثقتك، ولشدة إرصار املرشكني عىل رشكهم، وتشبثهم  إذ ساررت 
بمعاداة رسول اهلل � وإنكار ما جاءهم به فقد مجعوا إىل إعراضهم وهلوهم ولعبهم 
أن يتناجوا، ويرسوا النّجوى عىل الّصد عن سبيل اهلل، مبالغة يف الّتكتم عىل ما يدبرون، 

تومهًا منهم أنَّ اهلل -تعاىل- مثل آهلتهم التي ال تسمع وال تبرص والتغني عنهم شيئًا.

= ثامنية عرش عامًا. عانى العلامء خاصة فيها شتى أنواع العذاب. لقد استغرقت خالفة املأمون واملعتصم 
وشيئًا من خالفة املتوكل الذي اقتنع بأن هذه األطروحة جمرد رأي له ما له وعليه ما عليه، والناس ينبغي أن 
يرتكوا أحرارًا فيام يتبعون أو يتجاوزون من األفكار واملذاهب. وخطورة القول بخلق القرآن وكونه حمدثًا، 
وإلغاء كونه كالمًا يتصف البارئ -جلَّ شأنه- أنه املتكلم به أنه أمر قد يزيل عن القرآن املجيد صفة اإلطالق، 
ويدخله يف دائرة النسبية، ويف ذلك ما فيه من فتح باب لالعرتاض واملطاعن ليس من السهل أن يغلق، لذلك 
فقد وقف أئمة أهل احلديث واألشاعرة وسائر الطوائف املخالفة للمعتزلة ذلك املوقف الصلب من هذا 

القول، وواجهوه بكل ما استطاعوا من قوة خوفًا من ذلك.
)))   الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص748. بترصف.
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وما هذا الذي يتناجون فيه؟ إنَّه اإلثم والعدوان ومعصية اهلل ورسوله � ومن 
هذا اإلثم والعدوان الذي يرسونه نجوى قوهلم عن رسول اهلل �: }ڤڤ ڦ ڦ 
سول يف نظر غرورهم واستكبارهم ال بّد أن يكون ملـَكًا،  ڦڦ{ ]األنبياء: 3[، فالرَّ

ا وقد جاءهم برش مثلهم إذن فهو ساحر أو كاهن أو شاعر: }ڄ  ال برشا، وأمَّ
حرة عادة من  ڄ ڄ ڄڃ{ ]األنبياء: 3[، إنَّه َفَعل فيكم مامل يفعله إاّل السَّ
التَّفريق بني األب واالبن، واألخ وأخيه، والّزوج وزوجته. ولغبائهم وبالدة حواسهم 
حني يعلمهم رسول اهلل � بأرسارهم وبام كانوا يتناجون فيه، كانوا يتساءلون ببالدة 
ه؟!" وكأن نجواهم أخطر وأهم من الوحي الذي  "كيف علم ما كنا نتناجى به وُنرِسُّ
يأتيهم به الرسول اهلل � من اهلل E، وكان رسول اهلل � جييب عىل تساؤهلم 

ذلك بقوله الذي حكاه اهلل -تعاىل- عنه: }ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ما  أو"يعلم  النجوى"  يعلم  "قال ريب  يقل -جلَّ شأنه-:  ]األنبياء: 4[، ومل  ڍ{  ڇ 
القرآن املجيد،  ترسون"، بل جاء بكلمة "القول" لتشمل كل ما يطلق عليه "قول" يف 

فليس هناك نوع من أنواع القول يمكن أن يفى عىل من ال تفى عليه خافية.

}ٿ ٿ ٿ ٹ  "القول والقيل" وردا يف الكتاب بمعنى واحد، قال تعاىل: 
ٹٹ{ ]النساء: 22)[ والقول يستعمل عىل أوجه كثرية يف الكتاب أظهرها أن يكون 

أو  النّطق مفردة  ثم تبز يف  النَّفس  املركب من حروف يف  يطلق عليه "قوالً" وهو  ملا 
ا "قول مفرد" وانرصف ابن  مجلة، ولذلك عّب ابن هشام يف قطر النّدى عن الكلمة بأنَّ
كاستقم"  مفيد  لفظ  "كالمنا  فقال:  القول-  معاين  أحد  -وهو  الكالم  لتعريف  مالك 
الّثالثة يصلح  من  واحد  فكل  الكلم"  ثمَّ حرف  وفعل  "واسم  فقال:  أقسامه  ذكر  ثم 
النّفس  وحديث  كذلك،  "بالقول"  واخلطبة  املقالة  وتسمى  "قول"  عليه:  يطلق  أن 

ڻ  ڻ  ں  ں  }ڱ  تعاىل:  قال  كذا"  نفيس  يف  "قلت  فيقال:  قول  عليه  يطلق 
"فالن  فيقال:  "االعتقاد"  عىل  "قول"  كلمة  أطلقت  ولذلك   ،]8 ]املجادلة:  ۀۀ{  ڻ  ڻ 
"مقاالت  بــ  الفرق"  "اعتقادات  األشعري  وسمى  الفالنية.  الّطائفة  بقولة  يقول 

اإلسالميني". كام أطلق القول عىل اإلهلام، ويف قوله تعاىل: }ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ{ ]الكهف: 86[ قالوا: ألنَّ ذا القرنني مل يكن نبيا وقيل له ذلك 
عىل سبيل اإلهلام ال عىل سبيل الوحي. ونسب القول إىل الّساموات واألرضني }وئ 

وئ ۇئ ۇئ{ ]فصلت: ))[.

قال سبحانه للنَّار التي أوقدت إلبراهيم: }ۇۇۆۆۈ ۈٴۇۋ{ 
 ](67 عمران:  ]آل  چچ{  چ  ڃ  ڃ  ڃ  شأنه-: }ڃ  -جلَّ  وقوله   ]69 ]األنبياء: 

دليل عىل رضورة ارتباط القول بالقلب وإالَّ كان كذبًا غري مقصود. وقوله عزَّ وجل: 
فيهم  -تعاىل-  اهلل  علم  ثبت  أي   ]7 ]يس:  ڑ{  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  }ڌ 
جلَّ  قال  ولذلك  اإلهلية،  والكلمة  اإلهلي  العلم  فتطابق  عليهم  كلمته  ثبتت  وبذلك 
تعاىل  قال  كام   ]96 ]يونس:  ېئىئ{  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  }ۇئ  وعال: 
منه:  وروح  مريم  إىل  ألقاها  كلمته  هو  الذي  املسيح  الّسيد  حقيقة  أوضح  أن  بعد 
ذلك  ارتباط  إىل  لينبه   ]34 ]مريم:  ۆۆ{  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  }ے 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  }ہ  شأنه-:  -جلَّ  بقوله 
ۇ{ ]آل عمران: 59[ فكام سامه "كلمة" سامه "قول" ويصف القول بام يدل عىل  ڭ 
مدحه وما يدل عله ذمه، قال تعاىل: }ٻ پ پ پپ{ ]الذاريات: 8[ وقال -جلَّ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  }ڤ  شأنه-: 
للخطاب  احلامل  سول ألنَّه  الرَّ إىل  القول  ]احلاقة: 40-43[ ونسبة  ڌ{  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
من املرِسل -جلَّ شأنه- ومبلغه املبارش إىل املرسل إليه. وحني مل يوقف ذلك رسول 
اهلل � عن تالوة ما أنزل إليه من ربه، ومل حَيُْل بني النّاس وبني االستامع إىل آية اهلل، 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ  أخرى  بِفْرَية  جاؤوا 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ{ ]األنبياء: 5-6[، "أضغاث" مجع 

"ضغث" وهو حزمة أو قبضة من رحيان أو حشيش أو عيدان، قال تعاىل: }ڀ ڀ 
ٺ{ ]ص: 44[ و}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ{ ]يوسف: 44[، وهي 
م  حزم خمتلطة "وأضغاث األحالم هي األحالم املختلطة التي ال تبني حقائقها. فكأنَّ
-قاتلهم اهلل- شبهوا الّتنزيل لتنوع حقائقه وتعددها "بأضغاث األحالم املختلطة"، مما 
ال يمكن لعريب أن يعرف لغته حق املعرفة، ثم اسرتسل املرشكون يف افرتائهم فقالوا: 
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}ڎ ڈ{ ]األنبياء: 5[ وتعمد تأليفه واختالقه، وإذ مل جيدوا صدى الفرتاءاهتم تلك 
قالوا: }ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{ ]األنبياء: 5[، وقد رّد اهلل عليهم 

كل تلك االفرتاءات فقال سبحانه: }ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

هلم:  شأنه  جلَّ  وقال   ]5(-50 ]العنكبوت:  ې{  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  }گ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٱ  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
]الشعراء: 92)-207[، إنَّ القرآن غني عن طلب شهود من  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ{ 
خارجه يشهدون بصحته وصدقه، ومع ذلك فقد تنزل هلؤالء القوم ولفت أنظارهم 
إىل علم علامء بني إرسائيل كحقيقة، وإنَّه كتاب اهلل الذي يعرفونه كام يعرفون أبناءهم، 
ومرشكو العرب كانوا حيسنون الّظن بعلامء بني إرسائيل، وقد يستشريونم يف بعض 
عرب  عند  ليس  ما  العلم  من  لدهيم  سابقون،  كتاب  أهل  م  بأنَّ لعلمهم  الشؤون 
ا إرصارهم عىل رفض آيات القرآن وطلب  اجلاهلية، فليأخذوا شهاداهتم يف القرآن. أمَّ
اآليات احلسية، فذلك جزء من جهلهم وبالدهتم التي أجاب القرآن عنها يف مواضع 
طلبها  إذ  احلسية؛  فاآليات  والعنكبوت.  عراء  الشُّ سورة  يف  تلوناه  ما  منها  عديدة، 
النَّاس -وقدر اهلل االستجابة هلم- ثمَّ مل يؤمنوا، فلن يمهلوا، بل يعمهم العذاب، وقد 
طلبتها ُأمم كثرية قبلهم، وأعطوا مواثيقهم وعهودهم أن يؤمنوا إذا جاءهتم اآليات، 
فلامَّ جاءهتم اآليات ومل يؤمنوا أهلكوا، وهم ليسوا بدعًا من هذه األُمم، فإذا جاءهتم 
اآليات ومل يؤمنوا سيهلكون، واهلل ال يريد إهالكهم لسبني: األول وجود رسول اهلل 

� فيهم، والّثاين: دخول بعضهم يف اإلسالم: }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ{ ]األنفال: 33[، فهذه سنة إهلية يف هذه األُّمة. 
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اخليال  ذلك  إاّل  حجة،  أو  دليل  دون  بكفرهم  تشبثهم  عىل  لريّد  الّسياق  وعاد 
املريض الذي افرتض -دون أي دليل أو إماره أو إثارة من علم أو قرينة- أنَّ البرش 

ال يكونون ُرساًل، وأنَّ الّرسل جيب أن يكونوا من املالئكة، فقال -جلَّ شأنه-: }ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
األرض  مادة  من  ُيصنع  "ما  اجلسد   ]8-7 ]األنبياء:  ڭڭ{  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
تعاىل:  ]طه: 88[ وقال  پ{  ٻ  ٻ  }ٻ  تعاىل:  قال  أو متثال"،  إنسان  عىل شكل 

}ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ{ ]ص: 34[.

وال  يأكل  ال  جسد  فهو  غريه،  مثال  عىل  واملمثل  املصّور  اليّشء  هو  "الّتمثال" 
استغناء  زعمكم  ومنها  وغريهم،  الّرسل  بني  الفروق  معرفة  أردتم  فإذا  يرشب، 
ثم  لإلحياء،  مالزمة  أمور  فتلك  عنهم،  املوت  نفي  أو  والرّشاب  الّطعام  عن  الّرسل 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ  املرسلني  لعباده  سبقت  التي  اهلل  سنة  تتبعوا 
ٹ  }ٿ  به:  بذلك ووفينا  ُرسلنا  فلقد وعدنا   ]9 ]األنبياء:  ۋۋ{  ٴۇ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  }ىث   ،]52-5( ]غافر:  چ{  چ  چ  ڃ  ڃ 

جسحس{ ]املجادلة: )2[". 

م قد  ثم يوّجه القرآن املجيد خطابه إىل أولئك العرب املرشكني، منبهًا إياهم بأنَّ
خرسوا -برفضهم اتباع رسول اهلل � والكتاب الذي أنزل عىل قلبه- رشفًا وسمعة 
بينة مثل هذه فذلك دليل  فيه مصلحة  له  بام  إليها، ومن يفرط  هم أحوج ما يكونون 
عىل غبائه وقلِة عقله: }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى{ ]األنبياء: 0)[. 
القرآن  ُيذكر  النّاس لكان رشفًا وذكرًا لكم، فال  إىل  به وقبلتموه ومحلتموه  آمنتم  فلو 
أكده  بالقرآن،  اإليامن  عىل  شديد  هلم  وحّض  حتريض  وذلك  ومعه،  به  وتذكرون  إاّل 
بقوله: }ې ى ى{ ]األنبياء: 0)[، فكيف تفرطون بذا الرّشف الذي اعتدتم أن 

تبذلوا األرواح واملهج للحصول عىل مثله، ونحو هذه اآلية قوله تعاىل:  }ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ{ ]الزخرف: 44[، ونحوه ما جاء يف سورة الرّشح خاصًا برسول 

اهلل �: }ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]الرشح: 4[ فهو ِذْكر ورشف، ونور وموعظة، هيدي به اهلل 
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من آمن به سبل الّسالم، ويرجهم من الّظلامت إىل النّور. والّذكر قد يطلق ويراد به 
الكتاب: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ{ ]ص: 8[.

م بإعراضهم عن رسول اهلل  وبعد ذلك الّتحريض هلم عاد الّسياق ليبني هلم أنَّ
والقرآن وصدهم عن سبيل اهلل سيخرسون ذلك الرّشف والّذكر، كام أنم سيتعرضون 

لسخط اهلل وهالك قريتهم وأمتهم.

النَّجم الّثاين: 
}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ{ ]األنبياء: ))-5)[

"القصم" الّتحطيم والّتهميش، ويقال: " قاصمة الّظهر " للمصيبة أو النّازلة التي 
ودمرها  أهلكها  قرى  اهلل  قصمها  التي  فالقرى  اجتيازها.  أو  منها  اخلروج  ُيرجى  ال 
والرّشف  الّذكر  بني  هم  َخريَّ  E فكأنَّه  ذلك.  بعد  قائمة  هلا  تقوم  ال  بحيث 
والسمعة الّطيبة مدى الّدهر، وبني اإلهالك والّتدمري، "والقرية" يف االستعامل القرآين 
الكبى  والعواصم  املدن  يقابل  ما  املراد  بل  املعارص،  مفهومها  يف  القرية  با  يراد  ال 
ا  أنَّ بذلك  أراد  القرى"  "أم  ا  أنَّ مكة  عىل  املجيد  القرآن  أطلق  وحني  العرص.  هذا  يف 

عاصمة املدن أو أكبها يف سائر ما حتمل من معاين. 

وهذه اآليات تبني حالة أولئك املستكبين حني تدامههم ساعات إذاقتهم العذاب 
كيف يتنازلون عن غطرستهم وكبيائهم وغرورهم، فريكضون هربًا وال ملجأ من اهلل 
ُيْبِقي ألهلها وساكنيها فرصة  الّشكل ال  بذلك  القرى" وحتطيمها  إّن "قصم  إليه.  إاّل 
املتطايرة  بيوهتا  وشظايا  القرية  ألنَّ  فيه؛  ُأْتِرفوا  وما  أمتعتهم  من  يشء  ألخذ  للرّتيث 
يركضون  -سبحانه-  ببأسه  إحساسهم  بعد  جيعلهم  لسكانا،  تدمري  وسائل  تصبح 
هربًا من شظايا وقطع بيوهتم املدمرة واملتناثرة أن تصيبهم فتدمرهم، فيناَدون بسخرية 
 ،](3 ]األنبياء:  ڦ{  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  }ٿ  مدمرة: 
ما حدث لكم  فتقّصون عليه  يسألكم عام حدث،  التي قصمنا  بقريتكم  يمر  لعل من 
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ولقريتكم. لكنهم أمام هذه األهوال التي دامهتهم مل يعودوا قادرين عىل قول أي يشء 
سوى: }ڦ ڦ ڄ ڄڄ{ ]األنبياء: 4)[ ألنفسنا وألنبيائنا ولربنا وللنّوع البرشي 
مع  يدمروا  أن  قبل  ترديدها  يستطيعون  التي  الوحيدة  الكلمة  فهي  إليه،  ننتمي  الذي 
شظايا قريتهم الّظامل أهلها والتي عتت عن أمر ربا، }ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]األنبياء 
5)[ ال جيدون ما يقولونه سواها، حتى جعلهم اهلل كالّزرع املحصود بعد مجعه وحتويله 

وقطع  إبادهتم  حيث  فمن   .](5 ]األنبياء:  چچ{  }چ  فصاروا  أكداس،  إىل 
سائر أسباب احلياة عنهم كانوا حصيدًا، ومن حيث حقدهم عىل أنبياء اهلل ونشاطهم 
كنار خامدة. فجمع -جلَّ شأنه- يف هاتني  اهلل وسبيلهم صاروا  الصدِّ عن سبيل  يف 
الكلمتني كل معاين اهلالك والّتدمري ومخول النّشاط، فُحِصُدوا كزرع، وُأمْخِدت نريان 

عداوهتم كخمود النّار بعد تأجيج واشتعال.

ُ مصائر القرى التي تصدُّ عن سبيل اهلل وتكفر بام جاء به  ومن اآليات التي ُتَبنيِّ
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  }ەئ  األعراف  سورة  آيات  ُرسله 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
وآيات   ](00-94 ]األعراف:  ڳ{  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  }ۈ  يونس  سورة 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 

ىئىئ{ ]يونس: 3)-4)[.

بعد هذه اآليات الّسابقة التي تناولت موضوع النّبوة واألنبياء، وكيف كتب اهلل 
النرّص يف النّهاية لألنبياء والّرسل عىل املكذبني وأصحاب القرى الّظاملة، أخذنا الّسياق 
إىل دليل اخللق، فكأّنه أراد أن يستدل بدليل اخللق، وأنَّه مل يكن عبثًا وال لغاية اللهو 
واللعب، بل كان لغايات أعظم وأكب من ذلك كله، لعلهم يستطيعون أن يستيقظوا 
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الّساموات  يتخذ من خلق  من  أّن  ويدركوا  إعراضهم،  كانت سبب  التي  من غفلتهم 
واألرض هلوًا أو لعبًا ال يمكن أن يتخذ من الوحي النّازل عىل األنبياء إال هلوًا ولعبًا، 
يلعبون وبقلوب  إليه وهم  الوحي بغفلة وإعراض، ويستمعون  يقابلون ذلك  بحيث 
كذلك،  باحلق  الوحي  أنزل  باحلق  واألرض  الّساموات  خلق  فالذي  مشغولة،  الهية 
أنَّه ليس  َ -جلَّ شأنه-  فكالمها من مصدر واحد ومنبع واحد هو احلق بعينه. ثّم َبنيَّ
بحاجة إىل اللهو، بل إنَّ اللهو بالنّسبة له مستحيل، لكن املرشكني يقيسون اإلله احلق 

بآهلتهم الباطلة التي اتذوها آهلة، فيقعون يف هذه األوهام واألخطاء القاتلة. 

النَّجم الّثالث: 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]األنبياء: 6)-20[.

إنَّ هؤالء املرشكني حني يسألون عمن خلق الّساموات واألرض ال يملكون إاّل 
عون وُيَعظِّمون؛ ولذلك قال -جلَّ شأنه-:  أن يعرتفوا بأّنه إله آخر غري اآلهلة التي َيدَّ
 ]9 ]الزخرف:  ۅ{  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  }ڭ 
مسلامهتم،  من  انطالقًا  عليهم  احلجة  يقيم  شأنه-  -جلَّ  العليم  العزيز  فإنَّ  ولذلك 
العليم،  العزيز  أن يكون  بدَّ  أنَّ خالقها ال  أدركتم  التي  اموات واألرضني  السَّ أنَّ هذه 

مئ  حئ  جئ  }ی  باحلّق.  خلقناها  بل  العبني،  نخلقها  مل  التي  نفسها  هي 
 ]39-38 ]الدخان:  ىت{  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  }ۆئ  تعاىل:  وقال 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  }ڱ  تعاىل:  وقال   ،]22 ]اجلاثية:  یجئ{ 

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ{ ]األحقاف: 3[.

الّساموات  خلق  عىل  والّذكر  الوحي  نزول  تقيسوا  أن  مقدوركم  يف  وكان 
وما  واألرض  الّساموات  نخلق  مل  أننا  فكام  كذلك.  باحلق  نازل  فالوحي  واألرض، 
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بينهام العبني، فإّننا مل ننزل الوحي والّذكر عىل رسلنا العبني؛ ألنَّ اللهو واللعب ليسا 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک{  ڈ  بنا، و}ڎ ڎ ڈ  من صفاتنا وال يليقان 
]األنبياء: 7)[ فإذا كان األمر كذلك، فيجب أال تنرصف أذهانكم إىل أّننا كنا العبني عند 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  }ڈ  تعاىل:  قال  والّذكر عىل رسلنا،  الوحي  إنزال 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ ]فصلت: )43-4[.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ  تعاىل:  وقال 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
تعاىل:  وقال   .]57-56 ]غافر:  ۅ{  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ 
ک گ گ گگ{ ]غافر: 70-69[.

ا املؤمنون باهلل تعاىل فهم يعلمون بأنَّ خلق الّساموات واألرض إنام هو باحلق  أمَّ
}ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  وليس باطاًل، قال تعاىل: 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ{ ]آل عمران: 90)-)9)[. لكن الذي يليق 
ورسلنا  أنبيائنا  عىل  والّذكر  الوحي  به  أنزلنا  الذي   ](8 ]األنبياء:  گ{  گ  }گ  بنا 
عليه  فنقيض   ،](8 ]األنبياء:  }ڳ{  فيه  تتمرغون  الذي   ](8 ]األنبياء:  ڳ{  }گ 
ڱڱ{  ڳ  }ڳ  نوع،  للحياة من أي  لديه فرصة  الّدماغ بحيث ال يكون  بداية من 
املنزل عىل  الوحي والّذكر  أنَّ هذا  إىل  ُينَبُِّه  الباطل كله، فكأنَّه  ]األنبياء: 8)[ ويزول هذا 

فإنَّ شغبهم وهلوهم  فلذلك  فيزهقه.  الباطل  يدمغ  أن  األوىل  مهمته  والّرسل  األنبياء 
]فصلت: 26[  ۇۆ{  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  }ۓ  ورفضهم ومتادهيم بقوهلم: 

لن يكون له أي أثر يف الوقوف بوجه احلق الذي أنزل اهلل به الّذكر }ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ{ ]اإلرساء: 05)[ }ڱ ڱ ں ںڻ{ ]األنبياء: 8)[ من الكذب واالفرتاء عىل 

}ې ې ى ى  اهلل -تعاىل-، ومثل هذا الوصف ما أخب اهلل به يف قوله تعاىل: 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
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ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب جت حت خت{ ]األنعام: 00)-)0)[. ثم أخب 
-جلَّ شأنه- أنَّ ما يدعوهم إليه من توحيده وعبادته ليس حلاجة منه سبحانه، فهو َغنٌي 
عن خلقه كافًة، ومع ذلك فإنَّ له }ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ{ ]األنبياء: 9)[ يف املأل األعىل 
ے{  }ھ  املرشكون،  أهيا  تستكبون  كام   ](9 ]األنبياء:  ھ ھ{  ھ  }ہ 
]األنبياء: 9)[، أي: يتعبون َوِيّكلون، فهم }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ{ ]األنبياء: 20[، 

م يف  ومهام اجتهدوا يف العبادة فهم ال يستحرسون، أي: ال يشتد تعبهم واليشعرون أنَّ
حاجة إىل فتور، فالعبادة جزء من تكوينهم، والّتسبيح يف طبيعتهم.

النَّجم الرابع: 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ٻ  ٻ  ٱ  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ ]األنبياء: )2- 29[

فكأنَّه  الّتوحيد.  وهي  عنها  يستكبون  التي  الكبى  احلقيقة  تبني  اآليات  هذه 
-جلَّ شأنه- يقول هلم: إنَّ كل ما تقدم من ذنوبم وخطاياهم وجرأهتم عليه وخوضهم 

وهلوهم ولعبهم، كل ذلك ال يساوي اتاذهم }ۆ{ ]األنبياء: )2[ من دون اهلل }ۆ 
ۈ{ ]األنبياء: )2[، ال عالقة هلم بالّسامء مثل الواحد األحد }ہ ہ ہ ھ ھ 
يتمتعون  م  أنَّ أنفسهم  وأومهوا  آهلة  األرض  من  فاتذوا   ،]84  : ]الزخرف  ے{  ھ  ھ 
م غافلون عن أنَّ كل ما يف  بالقدرة عىل أن ينرشوا وحيرشوا ويبعثوا َمْن يف القبور؛ ألنَّ

الوجود يدل عىل وحدانيته E ألنَّه: }ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 
فتبارك وتقدس  ن أحدًا أن يستوي عليه،  ُيَمكَّ الذي ال  العظيم  ]األنبياء: 22[  ائ{  ى 
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وتعاىل اهلل رب العرش }ائ ەئەئ{ ]األنبياء: 22[، فهو وحده -جلَّ شأنه- }وئ 
إيامنم  عن   ]23 ]األنبياء:  ۆئۈئ{  }ۆئ  مجيعًا  وهم   ]23 ]األنبياء:  ۇئ{  ۇئ  وئ 

وأعامهلم وأفعاهلم من خري ورش.

برهان  وال  قرينة  وال  دليل  دون  من   ]24 ]األنبياء:  ىئىئ{  ېئ  ېئ  ېئ  }ۈئ 
جيري  حني  اإلدراك  ذلك  إىل  تصل  الكليلة  األفهام  تلك  ولعلَّ  ألوهيتهم،  عىل  يدل 
عىل  هلم  برهان  ال  أن  يعلم  واهلل   ]24 ]األنبياء:  ی{  ی  ی  }ىئ  هلا:  ويقال  هيا،  حتدِّ
يشء، لكن األمر من اهلل للنّبي الكريم أن يطلب من هؤالء الَغَفلة اجلاهلني الالعبني 
اهلل  يشري  حكيمة  وبإشارة  فعاًل.  آهلة  هم  آهلة  اتذوهم  من  أنَّ  عىل  ببهان  يأتوا  أن 
شأنه-  -جلَّ  اهلل  وعن  الوحي  عن  صادرًا  يكون  أن  ينبغي  البهان  أّن  إىل  -تعاىل- 
فيقول هلم: }ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب{ ]األنبياء: 24[ وليس فيهام أية إشارة إىل دعوى 
-تبارك  اهلل  غري  آهلة  وجود  أو  الرّشكاء،  بوجود  دعاواكم  يسند  سند  أو  إقرار  أو 
وتعاىل-، }خبمب ىب يبجتحت{ ]األنبياء: 24[ وال يعرفونه، فضاًل عن أن تكون هلم 
]األنبياء:  متىت{  }خت  واستخالصها،  الباهني  إىل  الوصول  عىل  قادرة  عقول 
جلَّ   - اهلل  أرسلهم  َمْن  عىل  واستكبارهم  باحلق  جهلهم  هو  إعراضهم  وسبب   ،]24

شأنه - لتعليمهم ذلك احلق. ويزيد -جلَّ شأنه- يف حتدهيم أن يأتوا بأي برهان عىل 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  فيقول:  الرّشكية  دعاواهم 
-جلَّ  اهلل  يبني  ثمَّ  يكذبونم،  اهلل  ورسل  يكذبم  فالّذكر   ]25 ]األنبياء:  ٺٺ{ 
شأنه- مدى سخف عقوهلم وضآلة تلك األفهام حني تنزلوا من دعوى وجود رشيك 
]األنبياء: 26[ مثل عزير والّسيد  }ٺ ٿ ٿ ٿٿ{  هلل إىل دعوى وجود ولد له: 
املسيح واملالئكة، ظنًا منهم أنَّ ذلك سيحقق هلم ما استهدفوه من الرّشك، ولكن بتغيري 
صفة الرّشيك، فينسبونه إىل اهلل -تعاىل- كولد له. وهم كقوم يعيشون يف جمتمع َقَبيل 
يرث فيه االبن األكب أباه؛ إذ تومهوا أنَّ نسبة الولد إىل اهلل -جّل شأنه- قد تكون من 
األمور التي يمكن أن مترَّ وُتقبل، خاصًة إذا كان الولد - املدعي واملنسوب إليه - خلق 
من أم دون أب، فمن املقبول -يف عقوهلم املريضة- أن ُينسب إليه }ٹ{ ]األنبياء: 
هدفهم،  وذلك  الّتوحيد  وزيفوا  تبنوه،  الذي  الرّشك  قوا  َحقَّ قد  يكونون  وبذلك   ]26
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وقسموا العبادة والوالء بني األب واالبن، وجعلوا النّاس يتصورون أنَّ اإلله -جّل 
شأنه- مثله مثل خلقه، يشبههم فله صاحبة وله ولد، ومن ثمَّ فأية غرابة يف أن يكون 
له رشكاء، فالغريب عندهم هو الّتوحيد ال الرّشك الذي َألِفوه وعاشوا عليه. فهؤالء 
وال  هم  ال  هلل،  أوالد  أو  آهلة  منهم  يكون  أن  يمكن  ال  كأبناء،  اهلل  إىل  نسبوهم  الذين 
سواهم،}ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]األنبياء: 26[ ال يرضهم وال يقلل من شأنم، وال 

حيملون أية مسؤولية عن رشك هؤالء وما ينسبونه إىل هؤالء العباد املكرمني.

الّرسل  لكل  شاملة   ]26 ]األنبياء:  ڤڤ{  ٹ  }ٹ  -تعاىل-:  وقوله 
واألنبياء واملالئكة. فهذه اآلية تستكمل قضية الّتوحيد التي مل جيد املرشكون لدهيم أي 

دليل أو برهان يستطيعون تقديمه إلسناد زعمهم يف تأليه الرشكاء.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]األنبياء: 27-28[ فال يتعدون احلدود 

التي حددها اهلل -جلَّ شأنه- هلم، فهؤالء املرشكون الذين يأملون أنَّ هؤالء الرّشكاء 
م }ڦ ڦڄ{ ]األنبياء: 27[ }ڃ چ  سيشفعون هلم، ال يعلمون أنَّ
أن  ممكن  منهم  أحد  من  وما  ويّتقونه،  ربم  يشون  وهم   ]28 ]األنبياء:  چ{  چ  چ 

ڌ  }ڍ  النّار  سيكون  جزاءه  أنَّ  يعلم  ألنه  النّاس؛  دون  من  إله  إين  للنّاس  يقول 
 ]29 ]األنبياء:  گ{  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

املسيح،  والّسيد  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  بني  املائدة  سورة  حوار  اآليات  هذه  وتستدعي 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ  الّشيق:  احلوار  ذلك 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

جث مث ىث يث حج مج جح{ ]املائدة: 6))-9))[.
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النَّجم اخلامس: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  }گ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ{ ]األنبياء: 33-30[

هذه اآليات الكريمة تستهدف - يف كثري من األحيان - حتدي عقول املرشكني 
واملخاطبني بصفة عامة، واستفزازها ودفعها إىل الّتفكري، فإنَّ أهم ما عمل األنبياء عىل 
به هو وحدانية اهلل -جلَّ شأنه- وتفرده باأللوهية  البرش يؤمنون  إليه وجعل  الدعوة 
ما  كل  عليه  يقوم  الذي  الّزاوية  حجر  والتفّرد  الّتوحيد  وهذا  والّصفات،  والّربوبية 
يأيت بعده من اإليامن بالبعث بعد املوت والنّشور واحلساب واجلزاء، وصريورة فريق 
آية وعالمة وداللة عىل  الّسعري، وكل ما يف الوجود يشكل  إىل اجلنة، وفريق آخر إىل 
وحدانية اهلل -جلَّ شأنه- وتفّرده باأللوهية والّربوبية والّصفات، يدل بشكل أو بآخر 
عىل اليوم اآلخر ثّم البعث والنّشور واحلساب واجلزاء، ولكن اإلنسان حمل النّسيان، 
وأحيانًا كلام اشتّد ظهور األشياء حوله ازداد غفلة عنها، وقدياًم قيل: ومن شدة الّظهور 
اخلفاء، فيقوم القرآن الكريم باستفزاز ُقوى الوعي اإلنساين وحتديه ودخول يف حوار 
معها، ويف هذه اآلية الكريمة يوجه اهلل هلؤالء استفهامًا انكارّيًا يستفز به ُقوى وعيهم 
فتفتح  مغلقة  مصمتة  رتقًا  نراها  امء  السَّ فهذه  مرئيًا،  ُمشاهدًا  يكون  أن  يفرتض  ألمر 
الّرعد  يصاحبه   ](( ]القمر:  ڃچ{  ڃ  ڃ  ڃ  }ڄ  املنهمر  املاء  منها  وينزل 
املاء عليها فتهتز  والبق وسواه، وهذه رؤية برصية، وترى األرض هامدة فينزل اهلل 
وتربو وتتفتق عن زروع وأشجار وثامر، وتتحول املياه أحيانًا إىل أنار، وهكذا وهي 

مما ُيرى وُيشاهد بني احلني واآلخر. 

الّرؤية  وهي  عليها  اإلنكاري  االستفهام  وقع  التي  الّرؤية  أخذنا  إذا  وهذا 
البرصية، وإذا اردنا الّرؤية العلمية، فذلك أمر ال يعلمه إاّل العلامء املتخصصون الذين 
يستطيعون أن يتفهموا أنَّ الّسموات واألرض كانت كتلة واحدة متصلة رتقًا، ففصل 
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اهلل -جلَّ شأنه- بقوته وقدرته األرض عن الّسامء وفتقهام، إلزالة ذلك االتصال الذي 
– تعاىل- سقفًا  امء فقد جعلها اهلل  ا السَّ كان، وحتديد وظائف كل منهام بعد ذلك، فأمَّ
حمفوظًا وفيها آيات كثرية جدًا، ففيها النّجوم مصابيح، ويف الوقت نفسه وسائل رجم 
يف  هو  كام  الّساموات  بني  شأنه-  أمره-جلَّ  وينزل  حبك،  ذات  وجعلها  للّشياطني، 
علمه، وجعل األرض فجاجًا وسباًل وطرقًا ومهادًا وفرشًا، وجعل فيها روايس لتستقر 
وتؤدي لإلنسان وظائَف كثرية وخدمات تساعده عىل مهام االستخالف والقيام با 
واألمانة واالبتالء، لعل النّاس هيتدون إىل اخلالق العظيم الذي أعطى لكل يشء خلقه 
ثّم هدى، وأعطى للّسامء خلقها وجعلها سقفا حمفوظًا، وخلق الّليل والنّهار والّشمس 
والقمر، وجعلها سابحة يف أفالكها، وقدر القمر منازل، وجعل الّشمس جتري ملستقر 
معايشهم،  عىل  للحصول  فيه  ينطلقون  ونار  فيه،  يسكنون  ليل  للنّاس  فيكون  هلا، 
وابتالئه  وانتامئه  باستخالفه  اإلنسان  مع  اإلهلي  العهد  حلقات  وتتم  احلياة  وتستقيم 
ثمَّ جمازاته بعد ذلك، فهذا اخللق كله ُخِلَق بتقدير العزيز العليم، فأوحى يف كل سامء 
أمرها، وهّيأ كل جزء من هذا الكون ملا خلق له، وسخره هلذا اإلنسان لينهض بتلك 

املهام التي أوكلت إليه.

هذه اآليات لو تدبرها الذين كفروا لتمكنوا من أن يدركوا أنَّ البعث والنّشور 
أمران معقوالن، ألنَّ اهلل القادر عىل كل ذلك، قادر عىل أن ُيعيد هذا اخللق ويبعثه مرة 
ا قدرة ال يمكن أن تكون موضع  أخرى وحيرش النّاس إليه مجيعًا، ويدركوا -أيضًا- أنَّ
يكون صعبًا  لن  منه  يعجزه يشء  كله، ومل  ذلك  بخلق  َيْعَي  مل  فاّلذي  تفكري،  أو  شك 
يعقلون -  كانوا  لو  العقلية -  املقاييس  بل هو يف  اخللق،  إعادة ذلك  ُمتعذرًا  أو  عليه 

 .E أهون عليه

وتأملها،  تدبرها  عن  ويعجزون  عنها،  الناس  يغفل  ما  كثريًا  اآليات  هذه  لكن 
املتفرد  املتوحد  هو  تقديرًا،  وقدره  يشء  كل  بخلق  تفرد  الذي  العظيم  اخلالق  فهذا 
بالعظمة واجلالل والكبياء واجلامل، مستغٍن عن الرّشكاء، وهو األحد الصمد الذي 
فكان   ،]4-3 ]اإلخالص:  ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ 

حريًا بؤالء أن يعرفوه ويؤمنوا به ويستغفروه وتبت قلوبم جلالله.
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النَّجم السادس: 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  }وئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]األنبياء: 36-34[

ينتقل بنا الّسياق إىل جانب آخر من جوانب الغفلة واجلهل لدى هؤالء املرشكني، 
يسمحوا  مل  فهم  ومهامهم،  األنبياء  رساالت  وطبيعة  النّبوة  بحقيقة  بجهلهم  يتعلق 
الّسمعية،  األمور  من  وهي  النّبوة،  حقيقة  شأنه-  -جلَّ  اهلل  عن  يتلقوا  أن  ألنفسهم 
يف  األنبياء  به  يقوم  الذي  الّدور  معرفة  يف  التفّكر  فرصة  ألنفسهم  يعطوا  مل  أنم  كام 
هداية البرش إىل ربم، ومل يفطنوا إىل أن الّرسالة والنّبوة ال بّد وأن يقوم با برش مثل 
عناد  لكّن  إليهم،  الّدعوة  وإبالغ  وخماطبتهم  بم  االتصال  من  ليتمكنوا  البرش،  بقية 
هؤالء الكافرين محلهم عىل أن يضعوا مواصفات خاصة للرسل تيلوها يف خميالهتم 
العامل  أو جزءًا من  يكونوا مالئكة  أن  ينبغي  الّرسل واألنبياء  أّن  وابتدعوها، فزعموا 
الغيبي، ولو كانوا كذلك ملا أمكن هلم أن ياطبوا البرش الذين ال ينتمون إىل جنسهم، 
وحني  شأنه-،  -جلَّ  وحيددها  اهلل  يعلمها  بطرق  إاّل  وعاملهم  املالئكة  بني  صلة  وال 
للبرش،  رساًل  يكونوا  أن  يمكن  ال  املالئكة  أنَّ  عىل  الغافلني  هؤالء  -تعاىل-  اهلل  نبه 
وأنَّ رسل البرش ال بّد أن يكونوا منهم ال من املالئكة وال من ِسواهم، وإاّل استحال 
البرش  إليهم، ولذلك كان جميء املالئكة إىل  سل واملرَسل  الرُّ االتصال والّتواصل بني 
أو  بالّصيحة  املكذبني وتدمريهم وأخذهم  أمم  تأيت إلهالك  املالئكة  نذير سوء، ألن 
باهلل-، ولذلك قال اهلل -جلَّ  العذاب -والعياذ  أنواع  بالّرجفة، وما شاكل ذلك من 
]الفرقان: 22[   } ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  }ٹ  شأنه-: 
ولـاّم أدرك - هؤالء الذي قالوا برضورة أن يكون الّرسل إليهم من املالئكة - أنه أمر 
األسواق،  يف  ويميش  الّطعام،  يأكل  بأّنه  الّرسول  عىل  العيب  إىل  عمدوا  يستقيم،  ال 
املوضوع جاءهم  يكون هذا  اخللود، وقد  النّاس، والحيمل صفة  يموت  ويموت كام 
وأنم  غيبة،  وأّنم يف حالة  التي زعمت خلود موسى وعيسى  الكتابية  الّثقافة  بتأثري 
املوت  ستذوق  دمت  ما  اهلل:  لرسول  فقالوا  موت،  حالة  يف  وليسوا  منها  سريجعون 
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برسول  لست  أنت  فإذن  األرض،  هذه  يف  تّلد  لن  وأنك  آخر،  برش  أّي  مثل  مثلك 
وال نبي، فتأيت ردًا عليهم ونفيا النحرافات َمْن سبقهم يف تصور أنَّ أحدًا من النّاس 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  }وئ  شأنه-:  -جلَّ  فقال  اخللد،  له  َر  ُقدِّ الّسابقني  األنبياء  من  أو 
خلق  وطبيعة  احلياة  هذه  طبيعة  إّن   .]34 ]األنبياء:  ېئىئ{  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

اإلنسان فيها ال تسمح باخللود فتأيت اآلية التالية: }ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
حئ مئ ىئ يئ جبحب{ ]األنبياء: 35[ إن وجودكم يف هذه احلياة الّدنيا هو وجود 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  }ڀ  االبتالء  مهمة  بتحقيق  حمدود  قصري 
ألهل  فيقال  خلود  مرحلة  ستأيت  هناك  إلينا  رجوعكم  وبعد   .]2 ]امللك:  ٹ{  ٹ 
وبخصوص  موت.  بال  خلود  النّار،  أهل  ويا  موت،  بال  خلود  اجلنة،  أهل  يا  اجلنة: 

نفي اخللود عن رسول اهلل � ورد قوله -تعاىل-: }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک کک{ ]آل عمران: 44)[.

جمال  إليه  يدعو  مما  ويتخذوا   O منه  يسخروا  أن  هؤالء  َألَِف  وقد 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  فقال  استهزاء، 
أحق  وهم   ]36 ]األنبياء:  ٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
بأصنام  فتكفر  أنت  أّما  شأنه-،  -جلَّ  بالّرمحن  يكفرون  فهم  واالستهزاء،  بالّسخرية 
أّنا آهلة،  بأيدهيم وزعموا  أنزل اهلل با من سلطان، صنعوها  سّموها هم وآباؤهم ما 

وأّنا تقربم إىل اهلل زلفى، وأّنا تفعل هلم، وتفعل، إىل غري ذلك.

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

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ{ ]األنبياء: 47-37[

ترتبط هذه اآليات الكريمة بام قبلها، فقد كان استهزاء املرشكني برسول اهلل � 
يثري املؤمنني ويستفزهم، وربام متنوا لو أّنم مل يؤمروا بكفِّ أيدهيم عنهم، فيستعجلون 
عذاب اهلل الذي توعدهم به، واّلذي ال يكف املرشكون عن سؤال رسول اهلل � أن 
� كلام  يأتيهم به ويعجل بإيقاعه عليهم إن كان صادقًا، ويسخرون من رسول اهلل 

تأخر عليهم ويقولون: }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ{ ]األنبياء: 38[

وهنا يبني اهلل -جّل شأنه- أّن الرّسعة واالستعجال يف طبائع البرش أقوى وأغلب 
استعجل  شيئًا  أحب  إذا  اإلنسان  ألن  املؤمنون،  به  يتحىل  أن  جيب  الذي  الّصب  من 

ڇڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  }چ  زواله  استعجل  شيئًا  كره  وإذا  حصوله، 
ڍڍ{ ]اإلرساء: ))[ فال يستطيع اإلنسان الّصب إاّل إذا محل نفسه عليه؛ لذلك جعله 

}ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ  تعاىل:  قال  العرص،  اإليامن يف سورة  قسيم  اهلل 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]العرص: )-3[ فاإليامن وعمل 
الّصاحلات والّتوايص باحلق والّتوايص بالّصب، كل أولئك من األمور التي ال يناسبها 
من  ُخلق  اإلنسان  ولكن  بالصب،  إاّل  با  القيام  اإلنسان  يستطيع  وال  االستعجال، 
عجل، فكأّن االستعجال جزء من طبيعته وِجبلته التي منها ُخِلَق وعليها ُجبل، فيقول 
ڤڤ{  ڤ  ٹ  }ٹ  معًا:  واملرشكني  للمؤمنني  شأنه-  -جلَّ  اهلل 
]األنبياء: 37[ فبالنّسبة للمؤمنني سريون آيات اهلل يف نرص رسوله عىل املرشكني يف الّدنيا، 

املالئكة يرضبون وجوههم  بدر، وجعل  ذلك يف غزوة  اهلل -جّل شأنه-  أراهم  وقد 
ون  وأدبارهم، وجعل النرّص هلل ولرسوله وللمؤمنني عليهم، ))) وسريونم وهم ُيَدعُّ

ُكْم  َلَع النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل َأْهِل اْلَقِليِب، فقال: َوَجْدُتْم ما َوَعَد َربُّ )))  عن َنافِع َأنَّ ابن ُعَمَر L أخبه قال:" اطَّ
َحّقًا؟ َفِقيَل له: َتْدُعو َأْمَواتًا؟ فقال: ما َأْنُتْم بَِأْسَمَع منهم، َوَلِكْن اَل جُيِيُبوَن ".انظر: 

رقم  حديث  القب،  عذاب  يف  جاء  ما  باب  اجلنائز،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  -البخاري، صحيح 
)1370(، ص266.
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عن  وال  النّار،  وجهه  عن  يكف  أن  منهم  أحد  يستطيع  ال  اآلخرة،  يف  دّعًا  النّار  إىل 
ۓ  ۓ  }ے  تعاىل:  قوله  اآلية  هذه  وتستدعي  شيئًا.  آهلتهم  عنهم  تغني  ولن  ظهره، 
]األنفال:  ۋ{  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
� واملؤمنني  50[ وسيندمون عىل تلك الّسخرية التي كانوا يواجهون با رسول اهلل 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڄ  شأنه-:  -جلَّ  ويقول  أصحابه،  من 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ{ ]األنبياء: 39[ ملا قاموا باالستهزاء برسول اهلل 
 .� وبام أنزل اهلل عليه، وملا استمروا عىل رشكهم وكفرهم واستهزائهم برسول اهلل 
الّساعة  بعد  هلم  اهلل  عذاب  فإّن  وإرهاصاته،  مقدماته  له  بدر  يف  حدث  ملا  كان  وإذا 
]األنبياء: 40[ وجيدون  }ڎ ڈ ڈ{  أشّد وأنكى وأفتك وأقوى، والّساعة 
فالّساعة  التي قاموا با يف غزوة بدر،  اهلزيلة  املدافعة  أنفسهم عاجزين حتى عن تلك 

}ژ ژ ڑ ڑ  تفاجئهم، وتعجزهم عن املدافعة فيغلبون، ويف الوقت نفسه 
]األنبياء: 40[، أو يؤخرون، أو يؤخر عنهم العذاب؛ ألّن وقت العمل  ک کک{ 

واجلزاء يكون قد انتهى.

ثّم يقول اهلل -تعاىل- لنبيه �: }ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں{ ]األنبياء: 40[ فهي مثل ما جاء يف سورة األنعام: }ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ{ ]األنعام: 0)[ 
التي  إّنام هو جزء من آيات اهلل  الّدنيا  بالكافرين واملرشكني يف احلياة  فهذا الذي حييق 

ٹ  قوله:}ٹ  يف  شأنه-  -جّل  وعدهم  كام  املؤمنني  ولعباده  لرسوله  اهلل  يرهيا 
ڤڤ{ ]األنبياء: 37[.

بأّن  يذكرهم  إليهم،  موجه  خطري  سؤال  إىل  املغرورين  هؤالء  الّسياق  يأخذ  ثّم 
أو  أقوياء  أّنم  يعني  ال  املسمى،  األجل  إىل  فيها  واستمرارهم  احلياة  هذه  يف  بقاءهم 
أّنم يعجزون اهلل -جّل شأنه- يف األرض أو يف الّسامء، بل ألّن اهلل -جّل شأنه- قّدر 
أن حيفظهم ويبقيهم إىل أجل مسمى، وُيْمِهَلهم من غري أْن هُيِْمَلهم لعلهم يتخلون عن 

}ں  يقول هلم:  أن  اهلل  فيأمر رسول  كبيائهم وإعراضهم واستهزائهم وسخريتهم، 
هي  الّسخيفة  اآلهلة  تلك  أّن  أتظنون   ]42 ]األنبياء:  ۀہ{  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
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التي حتفظكم من الّرمحن -جّل شأنه- وِذْكر الّرمحن هنا فيه تناسب مع ذلك احلفظ، 
وحيفظهم  العذاب،  عنهم  فيؤخر  الفرصة  يمنحهم  أن  أراد  برمحته  شأنه-  -جلَّ  فهو 
عدم  إىل  يدفعهم  دافعًا  ذلك  يكون  أن  ينبغي  وكان  اآلفات،  من  األوقات  سائر  يف 

ھ  ہ  ہ  }ہ  لكنهم كعادهتم مستكبون معرضون  باهلل وبرسوله،  االستهزاء 
-جلَّ  احلفظ  ذلك  إليه  ينسبون  وال  يذكرونه  فال   ]42 ]األنبياء:  ھھ{  ھ 
املبارش  بخطابه  عنهم  يرضب  أن  بعد  إنكاريًا،  سؤاالً  -تعاىل-  اهلل  ويسأهلم  شأنه-. 
مثل  وهي   ]43 ]األنبياء:  ڭڭ{  ڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے  الغيبة:  بضمري  ويكلمهم 
واإلعراض  منهم  الّسخرية  يف  زيادة  دوننا،  من  متنعهم  آهلة  هلم  بل  أي:  "بل"،  كلمة 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  }ڭ  آهلة  تأليه  من  اختاروا  ما  تفاهة  وبيان  عنهم، 
ٴۇۋ{ ]األنبياء: 43[، وليسوا مَؤيدين من اهلل بالقبول، أو لدهيم حظوة عنده 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ  املوىل -جلَّ شأنه-:  - عزَّ وجل -، فيجيب 
]األنبياء: 44[، فهؤالء احلارضون هلم آباء سبقوهم طال عليهم العمر، ولكن  ېې{ 

}ى  وإمهال،  استدراج  ذلك  أنَّ  هؤالء  يدرك  ومل  ناية،  إىل  فإنَّه  طال  مهام  العمر 
ائ  }ائ  علمية  رؤية  وأمثاهلم  قريش  من  املرشكون  هؤالء  أي   ]44 ]األنبياء:  ى{ 
ەئ ەئ وئ وئۇئ{ ]األنبياء: 44[، وأّن األرض واخللق والكون كل يوم هو يف 
شأن جديد، واألرض تنقص من أطرافها، واملياه تزداد، ويوشك أن يأيت يوم تنتهي فيه 
ھھ{  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  وُتبدل  األرض  هذه 
واألرض  الّسامء  يف  يتحكم  فالذي   ]44 ]األنبياء:  ۆئۆئ{  }ۇئ   ]48 ]إبراهيم: 

هل  واألموات،  واألحياء  واألنار  والبحار  والّسحاب  والنّجوم  والقمر  والّشمس 
يمكن أن يغلبه هؤالء وآهلتهم التي صنعوها واختلقوها، وهل يمكن أن يكون هؤالء 

هم الغالبون؟! إن ذلك مستحيل. 

هلم:  يقول  أن  الكريم  نبيه  اهلل  ويأمر   ،]45 ]األنبياء:  ٻٻ{  ٻ  ٻ  }ٱ 
أنا وال أحد من  ، ما كنت أعلمه  ما أنذركم به ليس مني، بل هو وحي أوحاه اهلل إلَّ
قومي، فذلك ما أنذركم به، فأنا مل أقل لكم يومًا عندي خزائن اهلل وال أعلم الغيب وال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  }ٺ  بأنني  أخبتكم  بل  ملك،  أيّن 



521 سورة  األنبياء

فإنني   ](9 ]األنعام:  چچ{  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
]األنبياء: 45[ ال  ڀڀ{  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  }پ  أنذركم بذا الوحي ولكن 

بالوحي وال بسواه.

}ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ{ ]األنبياء: 46[.

والنّفحة هي من الّرضخ يف العطية، يقال: نفحه بيشء إذا أعطاه دون حساب هذه 
العطية، والّسياق يسخر منهم كام يسخرون، فاألصل يف النّفحة أن تكون يف العطية، 
ومل يعهد استعامهلا يف العذاب، لكنها جاءت هنا استهزاًء بم وسخرية، فإذا رأوا من 
العذاب ما يشبه النّفحة من العذاب األدنى دون العذاب األكب، يسارعون إىل ولولة 
ورصيخ بدالً من اإلرساع إىل الّتوبة والّرجوع إىل اهلل وإدراك أّنم كانوا ظاملني، وأّن 

عليهم أن هيتدوا ويؤمنوا برسول اهلل، ويرجوا من حالة الّظلم الذي يامرسونه.

وألّن قوله يف اآلية الّسابقة }ٺ ٺ ٺ{ ]األنبياء: 46[ -التي هي جمرد 
قد ال يكون عادالً يف حسابم وعقابم،  اهلل -تعاىل-  أّن  يتوهم بعضهم  قد  رضخ- 
]األنبياء:  }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{  فيبني -جّل شأنه- أنه سوف يضع موازين 
47[، واملوازين مجع ميزان، فأعامل العباد سوف توزن بموازين دقيقة، قائمة عىل القسط 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  }ۇئ  والعدل، 
كفر  يبغض  اهلل  كان  وإذا   ،](03-(02 ]املؤمنون:  حئمئ{  جئ  ی  ی  ی  ی 
أّنه سيظلم أحدًا منهم شيئًا، واهلل -تبارك  يعني  الكافرين وانحرافهم وضالهلم، فال 
التي  الّدنيا  موازين  هناك  ألّن  القيامة؛  ليوم  العادلة  القسط  املوازين  يضع  وتعاىل- 
يوم  اهلل -تعاىل-  موازين  أّما  الّظلم،  من  فيها يشء  يقع  أن  ويمكن  الّتطفيف،  حتتمل 
كأّنا  أو  نفسه،  القسط  هي  وكأّنام  بالقسط،  توصف  ا  أنَّ لدرجة  عادلة،  فهي  القيامة 
صنعت من القسط والعدل، وقد ذكرها باجلمع عىل سبيل التنّزل، لتناسب عقلياهتم 
ومع  كثرهتم،  مع  الّدرجة  هلذه  دقيقة  البرش  اهلل  حماسبة  تكون  أن  تستكثر  كانت  التي 
كل هذه األعداد من البرش من آدم إىل يوم الّدين، وترى تلك العقول الكليلة يف ذلك 
رضبًا من املحال، فأّكد هلم أّن يف قدرته -جّل شأنه- أن يضع املوازين القسط العادلة 
، فكل  ة واملثقال وحبة اخلردل الّصغرية من اخلري أو الرّشِّ رَّ ليوم القيامة عىل مستوى الذَّ



تفسري القرآن بالقرآن522

ذلك مندرج حتت قدرة الواحد األحد D فهي باجلمع تدل عىل قدرته -سبحانه- 
أن حياسب اجلميع كلهم يف الوقت نفسه، وقد يستغرب اإلنسان ذلك؛ ألّنه يرى أّنه 
يصعب عليه القيام باحلوار مع اثنني أو ثالثة ويكاد يكون حماالً مع عرشين، ويكون 
البرش  من  الباليني  اهلل  حياسب  كيف  هؤالء  يتخيل  فال  مثاًل،  ألف  مع  حماالً  بالفعل 
حسابًا دقيقًا يف وقت واحد، ونيَس هذا اإلنسان -الّضعيف- أّن قدرة اهلل ال حدَّ هلا. 
ودون تشبيه، فنحن نرى مع الّتكنولوجيا احلديثة كيف أّن جهاز احلاسب اآلل يستطيع 
أن يقوم بماليني العمليات احلسابية وتشغيل عرشات البامج يف الوقت نفسه، فكيف 

ال يتخيل ذلك مع اجلبار ذي القوة وامللكوت -جّل شأنه-.

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  }ڦ 
ڇڇ{ ]األنبياء: 47[ أي قادرين عىل احلساب الّدقيق الذي ال جور فيه عىل أحد 

وال ظلم ألحد.

النَّجم الّثامن: 
}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]األنبياء: 50-48[

اليهود  الكتاب وبخاصة  السياق إىل حلفاء هؤالء املرشكني من أهل  يلتفت  ثّم 
شديدًا،  ظلاًم   � حممد  اهلل  برسول  إيامنكم  بعدم  أنفسكم  ظلمتم  إنكم  هلم:  ليقول 
ُأنزل عىل موسى وهارون، فرقانًا يفرق اهلل به بني احلق  ُأنزل عليه هو مثل ما  فإّن ما 
جيعلكم  الذي  فام  موسى،  عىل  ُأنزل  بام  آمنتم  وقد  للمتقني،  وذكرًا  وضياء  والباطل 

تكفرون بام ُأنزل عىل حممد � وهو احلق من ربكم. 

وقد نزع اهلل -جّل شأنه- عن أهل الكتاب هؤالء أهم صفات املؤمنني واملتقني، 
أال وهي أّنم يشون ربم بالغيب، كام نزع عنهم صفة اإليامن بكل ما أرسل به الّرسل 
من غائب أو حارض فال يكفرون به وال يعصون؛ كام نزع عنهم صفة اخلوف واخلشية 

من أّنم سيلقون اهلل يوم القيامة، وهم يبارزونه بالكفر والعصيان. 
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النَّجم الّتاسع: 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  }ڱ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  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  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

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

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

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
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ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 

ٻ  ٱ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ{ ]األنبياء: )5- )9[
وبعد أن ينتهي السياق من تذكري أهل الكتاب، يعود مرة أخرى لتذكري اجلميع 
بأيب األنبياء إبراهيم S الذي رفض عبادة األصنام، فلم يسجد ألي صنم منها، 
ولذلك فقد استحق إبراهيم S أن يؤتى النّبوة والكتاب بعد أن آتاه اهلل رشده، 
يبعثا  أن  الكتاب، ومن قبل   R ُينزل عىل موسى وهارون  أن  وذلك من قبل 
إىل فرعون، وتبني اآليات ُمنَْطَلَق إبراهيم S يف موقفه من قومه ومن أصنامهم، 

أال وهو الّرشد الذي آتاه اهلل إياه، فجعله عاقاًل صاحب حجة وبيان }ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{ ]األنعام: 83[ ثم يقول 

-تعاىل- مادحًا نبيه وخليله إبراهيم S: }ڻ ۀ ۀ ہ{ ]األنبياء: )5[ أي: 
أعلم  تعاىل  فاهلل  نبيًا ورسوالً،  بأن يكون  باستحقاقه  بأّنه رجل رشيد، وعاملني  عاملني 
وعبادهتم  رشكهم  عليهم  ينكر  وقومه  أباه  جاء  حني  معه  وكنا  رسالته،  جيعل  حيث 

ھ ے  ھ  }ھ  ]األنبياء: 52[ بكل ازدراء واحتقار  ھ{  ہ ہ  }ہ  األصنام، 
}ۓ  البرش،  من  النّاس  صلحاء  صور  عىل  وتنحتونا  تصورونا   ]52 ]األنبياء:  ے{ 
ۓڭ{ ]األنبياء: 52[ عىل عبادهتا ومالزمة الّتعظيم هلا وتقديسها، فهل عندكم من 
سلطان أو برهان أو دليل يدلكم عىل أّن لكم أن تفعلوا هذا؟! فام كانوا جيدون قوالً 
يقولونه أو دلياًل يستدلون به إاّل أن }ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]األنبياء: 53[ تلك 
الّدائمة، التي يرونا برهانًا: تقليد اآلباء واألجداد، انطالقًا من أنَّ اآلباء ال  حجتهم 

S }ۆ  يطئون، وهو دليل افرتوه وصاغه هلم الّشيطان، فرد عليهم إبراهيم 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ{ ]األنبياء: 54[ فأخذهتم العزة باإلثم ليجاهدوا 
 ،]55 ]األنبياء:  ائ{  ى  ى  ې  ې  ې  ې  }ۉ  ويسألوه   S إبراهيم  سيدنا 
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فيحتمل أن )أم( بمعنى )بل(، فكأّنم }ۉ ې ې{ ]األنبياء: 55[ فخشية أن يظن 
إىل  سارعوا  للحظة-،  ولو  احلق  من  به  جاءهم  ملا  خضعوا  -وقد  باحلق،  جاء  قد  أّنه 
القول: }ې ې ى ىائ{ ]األنبياء: 55[ الذين يريدون أن يعبثون بديننا، وما نعتز 

به من آهلة آبائنا، فقال S: }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئېئ{ ]األنبياء: 56[ إّن الذي يصلح أن يكون َرّبًا وإهلًا }وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ{ ]األنبياء: 56[ وخلقهن ومل َيْعَي بخلقهن، فهي تطيعه D مسخرة له، 
ه وأن ُيعبد،  خاضعة جلالل وجهه وعظمة سلطانه، وهو اجلدير -جّل شأنه- بأّنه ُيؤلَّ
ال هذه األصنام التي تصنعونا وتؤهلونا باطاًل. وتستدعي هذه اآليات آيات سورة 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  }ک  -تعاىل-:  يقول  إذ  الّشعراء؛ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃ{ ]الشعراء: 89-69[.
اآليات  فتأيت  الّدقيقة،  الّتفاصيل  إىل  يذهب  الّشعراء-  سورة  -يف  احلوار  وهذا 
العرب  من  املرشكني  هؤالء  عىل  إبراهيم  نبأ  بتالوة   � اهلل  الرسول  بأمر  رًة  ُمَصدَّ
م أبناؤه وذريته، وأنم منتمون إىل حنيفيته، ومّتبعون لوصيته بتطهري  الذي يّدعون أنَّ
البيت الذي بوأه اهلل آية للقائمني والعاكفني والّركع الّسجود، وعامرة البيت، وسقاية 

ۅ  }ۋ  األصنام:  من  البلهاء  اآلهلة  لتلك  إبراهيم  لعداوة  إعالن  وفيه  حجاجه. 
ىئ  }ىئ  منها  يتخلص  أن  عىل  وأقسم   ،]77 ]الشعراء:  ېې{  ۉ  ۉ  ۅ 
ومل  وكرسًا،  صغرية  قطعًا   ]58-57 ]األنبياء:  ٱ ٻ{  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

پ  }پ  األصنام  تلك  من  كبريًا  صناًم   ]58 ]األنبياء:  ٻ{  ٻ  }ٻ  يستثن 
پ پ{ ]األنبياء: 58[، فلامَّ وجدوا أصنامهم قد آلت إىل كومة من جذاذ وكرس 
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  و}ڀ  تساءلوا،  صغرية 
بصيغة  عنها  وقد عّبوا  األصنام،  تلك  يذكر  أي:   ]60-59 ]األنبياء:  ڤ{  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  }ڤ  آهلة،  بوصفها  )يذكرها(  وليس   ]60 ]األنبياء:  }ٹ{  العاقل 
وتوعدهم  جذاذًا  بجعلها  هدد  بعدما  لريوه   ]6( ]األنبياء:  ڄڄ{  ڦ  ڦ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  }ڄ  النّاس  أعني  عىل  دبروا-  -كام  به  جاءوا  فلاّم  بتدمريها، 
من  واحلط  بم،  الّسخرية  معنى  فيه  بجواب  عليهم  فرد   ]62 ]األنبياء:  چ{  ڃ 
ا ال تسمع، وال تبرص، وال  شأن آهلتهم، وتوكيد ملا سبق أن قاله يف تلك األصنام من أنَّ

ڇ  چ  چ  }چ  يعبدونا- شيئًا،  نفسها -فضاًل عمن  ُتغني عن  تنطق، وال 
النُّطق وعن محاية  ڌ{]األنبياء: 63[، فإذا عجزوا عن  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ما اشتمل  أنفسهم، فكيف يلقون ويأمرون، وينهون، وحيلون وحيرمون؟ فصدمهم 
البداهة  من  بنوع   ]64 ]األنبياء:  ڈ{  ڎ  ڎ  }ڌ  حجة،  من  جوابه  عليه 
]األنبياء: 64[ لكن الّشيطان منهم باملرصاد  }ڈ ژ ژڑ{  الفطرية املفاجئة 
بحجته  يعرتفون  فال  فيهم،  قائمة  وغطرستهم  وكبياؤهم  الّدم،  جمرى  منهم  وجيري 
بأنَّ   ]65 ]األنبياء:  ک{  ک  }ک  بعدما  اإلنكار  إىل  فسارعوا  حقًا،  كانت  ولو 
احلوار  باب  يغلق  وال  شيئًا،  عليهم  إبراهيم  حجة  من  ينفي  وال  له،  قيمة  ال  جوابم 

}ک  واجلدال معه، فقالوا برؤوس منكسة، وألسن متلجلجة، وحجة غري داحضة 
وهنا  ذلك،  من  متكنهم  لدهيم  طاقة  وال   ،]65 ]األنبياء:  گڳ{  گ  گ  گ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ  قائاًل:  اهلل من حجة،  آتاه  بام  إبراهيم  واجههم سيدنا 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ ]األنبياء: 66-67[ فرّد عليهم }ڻ{ ]األنبياء: 67[ 
والتي تقال عندما يرى اإلنسان ما يستقذره من األشياء، فكأن عبادهتم هلذه األصنام 
يشء مستقذر يؤذي حاسة الّشم والبرص لديه، فال جيد كلمة يقوهلا ليعب عن استقذاره 
موّجهة  فهي  بكلمة-،  وليست  صوت  اسم  ُتَعدُّ  -التي  الكلمة  هذه  إال  يفعلونه  ملا 
ال  ما  عليها  أضفتم  ألنَّكم  -أيضًا-   ]67 ]األنبياء:  ہھ{  ہہ  ہ  ۀ  }ۀ 
تصلح له وال يليق بكم أن تضفوه عليها، }ھ ھ ھ{ ]األنبياء: 67[ ؟! كيف 

استطعتم أن تواصلوا هذا الغي الذي سقطتم فيه؟!
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وممَّا يلفت النَّظر أنَّ اهلل -جلَّ شأنه- يف كل آيات املتاب التي تاطب املرشكني 
والتي تدعوهم إلدراك سخف ما هم فيه من الرّشك، تكون فاصلتها متصلة باإلدراك 
]األنعام: 80[، ويف  ۇئ{  ۇئ  }وئ  ]األنبياء: 67[،  ھ{  ھ  }ھ  العقيل 
الّدواب عىل وجه  أحيانًا رش  يعدهم  الذين  القرآن هلؤالء املرشكني  لرؤية  توكيد  هذا 
 ،]22 ]األنفال:  ھھ{  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  األرض 

وفقدوا كل خري حتى إنَّ اهلل -جلَّ شأنه- يقول عنهم: }ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 
عمد  عن  لعقوهلم  ُمَعَطلون  فهم   .]23 ]األنفال:  ۆ{  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ُنبِّهوا يف كل مناسبة إىل  إذا ما  ُمْغِلقون جلميع منافذ الوعي لدهيم، فال غرابة  وقصد، 

أن يعودوا إىل عقوهلم ويراجعوا قوى وعيهم ويدركوا ما هم فيه من عمى وضالل. 

ويلفت النّظر أنَّ كثريًا من فئات املسلمني واملتدينني يرون أنَّ هناك رصاعًا ونزاعًا 
م يتشبهون بالكافرين واملرشكني يف  مع، أو بني العقل والوحي وكأنَّ بني العقل والسَّ
الّتدين  هو  ذلك  أن  منهم  الكثريون  وتوّهم  الوعي،  وقوى  العقل  لتعطيل  دعوهتم 
عصور  -يف  الفقهاء  بعض  نّظم  وقد  التَّعقل.  مقابل  الّتعبد  فكرة  وأشاعوا  احلقيقي، 
الّتخلف عندما تىل املسلمون عن عقوهلم، وقللوا من قيمة العقل، وهبطوا بمستوى 
الوعي- منظومة تساوي بني جريمة من يعمل بغري علم وال عقل وال هدى وال كتاب 
جريمة  يعملون  املرشكون  كان  كام  واألجداد،  لآلباء  واتباعًا  تقليدًا  يعمل  بل  منري، 

أولئك الذين يعلمون ولكن ال يعملون، يقول صاحب كتاب الّزبد: 
يعـملـن لـم  بعلمه   معّذٌب من قبل عباد الوثن وعامل 
يعمل علٍم  بغري  من   أعمـالـه مردودة ال ُتقـبـل وكـل 

واليوم نسمع من أناس كثريين متدينني ذمًا للعقل، يظنون أنَّه دليل عىل متسكهم 
ك بالنَّقل دون عقل، فقد عّطل العقل وأساء فهم النّقل،  بالنَّقل، وَمْن زعم أنَّه قد متسَّ
وال  ذكي،  دون عقل  النّقل  فهم  يستقيم  وال  ولتطبيقه،  النّقل  لفهم  فالعقل رضوري 

يمكن أن حيسن تطبيق النّقل َمْن ال حيسن استخدام عقله، فلُيتأمل.

ٴۇۋ{  }ےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ 
]األنبياء: 69-68[.
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النّار  فيها  أرضموا  ثّم  فيها،  بإبراهيم  وألقوا  احلطب  من  ضخاًم  مجعًا  فجمعوا 
وجتارسه  عليها  العتدائه  أحرقته  قد  آهلتهم  أنَّ  ألنفسهم  آنذاك  ويزعمون  ليحرتق، 
عىل إهانتها، فأمر اهلل النّار }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ{ ]األنبياء: 69[ فجلس 
فيها حتى انطفـأت، وخرج منها ينفض عن نفسه غبارها ورمادها، وكأنَّه خارج من 
عاصفة رملية، وبذلك أسقط يف أيدهيم وأدركت العامة الذين ُحرِشوا من كل مكان 
أنَّ إبراهيم صادق، وأنَّ دعوته هي احلق، وأّن كبياءهم هو الذي محلهم عىل تعظيم 
تدفع  وال  نفعًا  هلم  جتلب  ال  أنا  بيد  بأيدهيم،  يصنعوها  التي  الّتافهة  األصنام  هذه 
لوط  أخيه  وابن  إلبراهيم  مكايدهم  يف  استمروا  فقد  قومه  من  املأل  ا  أمَّ رضًا،  عنهم 

R، فأخرجهام اهلل -جلَّ شأنه- إىل األرض التي بارك فيها للعاملني.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ  -تعاىل-:  قوله  من  املفرسين  من  كثري  جعل  وقد 
من  والقدرية  اجلبية  خاصة  ملذاهبهم  لالنتصار  وسيلة   ]69 ]األنبياء:  ٴۇۋ{ 
ذلك،  موا  ُيَعمَّ أن  وحاولوا  أخرى،  جهة  من  واملعتزلة  واملاتريدية  واألشاعرة  جهة، 
ال يف مذاهبهم الّتفسريية وحدها، بل يف أصول الفقه ويف الفقه نفسه. ومن املعروف 
وضعها  التي  الوضعية  األحكام  عليه  أطلقوا  مما  واحد،  األصوليني  عند  الّسبب  أن 
ُعرف  ملا  فساد  أو  صحة  أدلة  أو  موانع  أو  ورشوطًا  أسبابًا  لتكون  شأنه-  -جّل  اهلل 
باألحكام الّتكليفية. ونود أن نقول: إّن الّسبب والعلة لفظان مرتادفان عند املناطقة، 
وعند األصوليني -وخاصة األشاعرة- "الّسبب هو املعرف للحكم"))) واختار ذلك 
مجهرة األصوليني األشاعرة، وقالت املعتزلة: "الّسبب هو املؤثر يف احلكم بذاته، ")2) 
وقال الغزال وهو من األشاعرة: "الّسبب هو املؤثر يف احلكم بإذن اهلل تعاىل، ")3) وقال 
يف  الّسمعاين  ابن  احلكم.")4)ونقل  عىل  الباعث  هو  "الّسبب  احلاجب:  وابن  اآلمدي 

)))    اجلمل، سليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري )تويف: 204)ه(. فتوحات الوهاب بتوضيح رشح 
منهج الطالب )حاشية اجلمل(، بريوت: دار الفكر، )د. ت(.، ج4، ص322.

بكي، تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف وولده تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب )تويف: 756 ه.(  )2)   السُّ
اإلهباج يف رشح املنهاج، بريوت: دار الكتب العلمية، 1995م، ج3، ص40.

)3)   املرجع السابق، الصفحة نفسها.
)4)   اآلمدي، أبو احلسن سيف الدين عيل بن أيب عيل الثعلبي )تويف: )63ه(. اإلحكام يف أصول األحكام، 

حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، بريوت: املكتب اإلسالمي، )د. ت(.، ج4، ص37.
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كل  وليس  سبب،  علة  كّل  ولكن  علة،  سبب  كل  "ليس  قوله:  اخلطايب  عن  القواطع 
ومنع  والنّظائر  األشباه  يف  السبكي  ابن  وتعقبه  دليل"،)))  علة  كل  ولكن  علة  دليل 
املوانع.)2) ومن تعريفاهتم املتداولة له أّن "الّسبب هو الوصف الّظاهر املنضبط املعّرف 

للحكم.")3) ولإلمام الفخر الّرازي نقاش طويل يف هذا املجال.)4)

األصولني  كتب  من  مظانا  يف  تراجع  كثرية  أقوال  الّسبب  تعريف  يف  وللعلامء 
)الّدين والفقه(.

جعلتهم  التي  هي  األمر-  هذا  -جتاه  الّزائدة  األشاعرة  حساسية  أّن  واحلق 
جيعلون من هذه القضّية قضّية شائكة، طال اجلدل فيها وحوهلا هربًا من القول بتعدد 
املؤثرات، وفرّسوا املؤثر بأّنه: "وصف مؤثر يف جنس احلكم أو يف عني" كالبلوغ الذي 

يؤثر يف رفع احلَْجر عن مال الّصبي ويؤثر يف رفع احلْجر عن النّكاح.

وبقطع النّظر عن أقوال األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة أو غريهم يف الّتعليل، فإّن 
اهلل -جّل وعال - قد علل الكثري من أحكامه رصحيًا وإيامء وتنبيهًا، وعلل رسوله � 
يقول  أن  إنسانًا  املجتهدون. وال يسع  بعده وكذلك فعل  وعلَّل أصحاب رسوله من 

بالقياس ثّم ينفي الّتعليل حقيقة أو صورة.

إّن اهلل -تعاىل- قد علل إجياده العباد بقوله:  }ڄ ڄڄڃڃڃڃ{ 
ڇ  ڇ }ڇ  -تعاىل-:  بقوله  الّرسل  إرسال  وعلل   .]56 ]الذاريات: 

وعلل   ](65 ]النساء:  ک{  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ 

)))   املروزي السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي احلنفي ثم الشافعي )تويف: 489ه(. 
قواطع األدلة يف األصول، حتقيق: حممد حسن حممد الشافعي، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م، 

ج2، ص274.
بكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )تويف: )77ه(. طبقات الشافعية الكربى، حتقيق: حممود  )2)   السُّ
حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو، القاهرة: هجر للطباعة والنرش والتوزيع، ط2، 3)4)ه، ج3، 

ص289.
ميل، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة )تويف: 004)ه(. هناية املحتاج إىل رشح املنهاج،  )3)   الرَّ

بريوت: دار الفكر، 984)م، ج)، ص08).
)4)   الرازي، املحصول يف علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص88-86.
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  بقوله:  القصاص  ترشيع 
ک  ڑ  ڑ  ژ   { بقوله:  بالّزواج من زينب  أمره لرسوله  ]املائدة: 32[، وعلل  ڀ{ 
 ]37 ]األحزاب:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ککک 

وغري ذلك كثري جدًا. 

عن  نيتكم  قد  )كنت   :O قوله  الّسنة  يف  األحكام  تعليالت  ومن 
تِي  َأْن َأُشقَّ عىل ُأمَّ حلوم األضاحي من أجل الّداّفة فكلوا وادخروا.())) وقوله: )َلْوالَ 
ْج؛ فإنه َأَغضُّ  َواِك ِعنَْد كل َصاَلٍة.( )2) وقوله: )من اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ أَلََمْرهُتُْم بِالسِّ

ْوِم؛ فإنه له ِوَجاٌء.()3) لِْلَبرَصِ َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن مل َيْسَتطِْع َفَعَلْيِه بِالصَّ

مستنبطًة-  أو  -منصوصًة  عللها  عىل  بناًء  األحكام  وأثبتوا  الّصحابة  علَّل  وقد 
تكن،  مل  أحكامًا  وأثبتوا  الرّضر،  ودفع  واحلاجة،  والرّضورة،  باملصلحة،  فعلَّلوا 
زالت علته. وكانوا  ثّم  لعلة  به  ما كان معموالً  ببعض  العمل  بناًء عىل ذلك  وأوقفوا 
يعطى  كان  ما  إيقافهم  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  ويتلفون،  أحيانًا  يتفقون  ذلك  كل  يف 
النّاس  عمر  سيدنا  مجع  ومنها  وأغناه،  اإلسالم  أعّز  قد  اهلل  ألّن  قلوبم؛)4)  للمؤلفة 

اهللِ بن أيب  َثاَلٍث، قال عبد  َبْعَد  َحاَيا  الضَّ وِم  َأْكِل حلُُ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عن  َواِقٍد قال: "نى رسوُل  اهللِ بن  ))) عن عبد 
َة  َبْكٍر: َفَذَكْرُت ذلك لَِعْمَرَة، فقالت: َصَدَق، سمعُت َعاِئَشَة َتُقوُل: َدفَّ َأْهُل َأْبَياٍت من َأْهِل اْلَباِدَيِة َحرْضَ
ُقوا باَِم َبِقَي، فلام كان َبْعَد ذلك  ِخُروا َثاَلثًا، ُثمَّ َتَصدَّ اأْلَْضَحى َزَمَن رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ادَّ
قالوا: يا َرُسوَل اهللِ إِنَّ الناس َيتَِّخُذوَن اأْلَْسِقَيَة من َضَحاَياُهْم، َوجَيُْمُلوَن منها اْلَوَدَك، فقال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِة التي َدفَّْت،  افَّ َحاَيا َبْعَد َثاَلٍث، فقال: إنام َنَْيُتُكْم من َأْجِل الدَّ وما َذاَك؟ قالوا: َنَْيَت َأْن ُتْؤَكَل حُلُوُم الضَّ

ُقوا". انظر:  ِخُروا، َوَتَصدَّ َفُكُلوا، َوادَّ
حُلُوِم  َأْكِل  عن  النَّْهِي  من  كان  ما  َبَياِن  باب  األضاحي،  كتاب  سابق،  مرجع  مسلم،  -مسلم، صحيح 
 ،)1971( رقم  حديث  َشاَء،  َمَتى  إىل  وإباحته  َنْسِخِه  َوَبَياِن  ْساَلِم  اإْلِ ِل  َأوَّ يف  َثاَلٍث  َبْعَد  اأْلََضاِحيِّ 

ص817.
َواِك، حديث رقم )252(، ص127. )2)  املرجع السابق، ِكَتاب: الطََّهاَرِة، َباب: السِّ

العزوبة،  َنْفِسِه  عىل  َخاَف  ملَِْن  ْوِم  الصَّ باب  الصيام،  كتاب  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (3(
حديث رقم )1905(، ص362.

)4)  عن عبيدة قال: "جاء عيينة بن حصن، واألقرع بن حابس إىل أيب بكر I، فقاال: يا خليفة رسول اهلل 
إن عندنا أرضًا سبخة، ليس فيها كأل وال منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها، - فذكر 
 احلديث يف اإلقطاع وإشهاد عمر I عليه وحموه إياه، قال: فقال عمر I: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان = 
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ُيفرض  لئال  امتنع عن ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بعد  قيام رمضان  ُأيب بن كعب يف  َعىَل 
قال   " جبري:  بن  سعيد  فعن  الكتابيات  زواج  عن  حلذيفة  عمر  ني  ومنها  عليهم،))) 
أنك  بلغني  إنه  املسلامت:  املدائن وكثر  بعدما واله  إىل حذيفة  بن اخلطاب  بعث عمر 
حتى  أفعل  ال  إليه  فكتب  فطلقها،  الكتاب،  أهل  من  املدائن  أهل  من  امرأة  تزوجت 
إليه: ال بل حالل، ولكن يف نساء  تبين أحالل أم حرام، وما أردت بذلك؟ فكتب 
فطلقها؛")2)  اآلن،  فقال:  نسائكم،  عىل  غلبنكم  عليهن  أقبلتم  فإن  خالبة،  األعاجم 
ومنها موقفهم من قسمة أرض الّسواد؛)3) ومن الّطالق الّثالث؛)4) وحتديد حدِّ رشب 

= يتألفكام واإلسالم يومئذ ذليل، وإنَّ اهلل قد أعزَّ اإلسالم، فاذهبا فاجهدا جهدكام، ال أرعى اهلل عليكام 
إن رعيتام"، انظر: 

ْوِجردي اخلراساين)تويف:458 ه(. السنن الكربى، حتقيق: حممد   -البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني اخلرُْسَ

عبد القادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية، ط3، 2003م، كتاب قسم الصدقات، َباُب ُسُقوِط َسْهِم 
رقم  َعَلْيِه، ج7، حديث  ِف  التََّألُّ َعِن  َوااِلْستِْغنَاِء  ْساَلِم،  اإْلِ ُظُهوِر  ِعنَْد  إِْعَطاِئِهْم  َوَتْرِك  ُقُلوُبُْم  َفِة  امْلَُؤلَّ

)89)3)(، ص32.
إىل  َرَمَضاَن  يف  َلْيَلًة   I طَّاِب  اخلَْ بن  ُعَمَر  مع  "َخَرْجُت  قال:  ُه  َأنَّ القارئ  َعْبٍد  بن  الرمحن  عبد  عن    (((
ْهُط، فقال  الرَّ بَِصاَلتِِه  َفُيَصيلِّ  ُجُل  الرَّ َوُيَصيلِّ  لِنَْفِسِه،  ُجُل  الرَّ ُيَصيلِّ  ُقوَن،  ُمَتَفرِّ َأْوَزاٌع  الناس  فإذا  امْلَْسِجِد، 
ُثمَّ  َكْعٍب،  بن  ُأيَبِّ  عىل  َفَجَمَعُهْم  َعَزَم  ُثمَّ  َأْمَثَل،  َلَكاَن  َواِحٍد  َقاِرٍئ  عىل  َهُؤاَلِء  مَجَْعُت  لو  َأَرى  إين  ُعَمُر: 
تِي َينَاُموَن عنها  َخَرْجُت معه َلْيَلًة ُأْخَرى َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن بَِصاَلِة َقاِرِئِهْم، قال ُعَمُر: نِْعَم اْلبِْدَعُة هذه، َوالَّ

َلُه". انظر:  ْيِل، وكان الناس َيُقوُموَن َأوَّ َأْفَضُل من التي َيُقوُموَن، ُيِريُد آِخَر اللَّ
اِويِح، َباب َفْضِل من قام َرَمَضاَن، حديث  َ  -البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ِكَتاب َصاَلِة الرتَّ

رقم )2010(، ص380. 
)2)   الطبي، أبو جعفر حممد بن جرير )تويف: 310ه(. تاريخ الطربي تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، القاهرة: دار املعارف، ط2، 1969م، ج3، ص588.
)3)  عن يزيد بن أيب حبيب قال: "كتب عمر إىل سعد L حني افتتح العراق، أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر 
أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء اهلل عليهم، فإذا جاءك كتايب هذا فانظر ما أجلب الناس 
عليك إىل العسكر من كراع أو مال فاقسمه بني من حرض من املسلمني، واترك األرضني واألنار لعامهلا، 

فيكون ذلك يف أعطيات املسلمني، فإنك إن قسمتها بني من حرض مل يكن ملن بقي بعدهم يشء ".انظر: 
-البيهقي، السنن الكربى، مرجع سابق، كتاب السري، َباُب السواد، ج9، حديث رقم )18369(، ص226.

)4)   عن ابن َعبَّاٍس قال: "كان الطَّاَلُق عىل َعْهِد رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأيِب َبْكٍر َوَسنََتنْيِ من ِخاَلَفِة ُعَمَر َطاَلُق الثَّاَلِث 
َواِحَدًة، فقال ُعَمُر بن اخْلَطَّاِب: إِنَّ الناس قد اْسَتْعَجُلوا يف َأْمٍر قد كانت هلم فيه َأَناٌة َفَلْو َأْمَضْينَاُه عليهم 

َفَأْمَضاُه عليهم ".انظر: 
-مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الطالق، َباب َطاَلِق الثَّاَلِث، حديث رقم )1472(، ص590.
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اخلمر بثامنني.))) وكان ذلك كله بناًء عىل علل ذكروها، وقد سلك الّتابعون وتابعوهم 
واملجتهدون هذا املسلك أيضًا، فالقول بأن نفي الّتعليل إّنام هو تنزيه هلل -تعاىل-؛ ألّن 
القول به يعني أّنه -تعاىل- ُمستكمل بالغرض، فهذا إّنام هو نوع من الوسواس، وقول 
ال ينبغي أن يطر عىل الّذهن، وال تقليبه عىل األلسنة فضاًل عن وضعه عىل الّسطور، 
الغني  العبد، ال خالقه  إّنام هو  العلة  أو  بالغرض  املستكمل  أّن  البدهي  ذلك ألّن من 

-تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا-. 

الكالمية؛  بمذاهبهم  األحكام  تعليل  يف  األصوليني  مذاهب  تأثرت  وقد  هذا 
فالذين ساغ يف مذاهبهم الكالمية تعليل أفعال اهلل -تعاىل- وأحكامه ومل يروا يف ذلك 
للتعليل يف نظرهم مفهوم ينسجم مع هذا املذهب.  الّتوحيد أو يدشه، كان  ينايف  ما 
والذين رأوا أّن القول بالّتعليل هو نفسه القول بالغرض وأّنه ينايف الّتوحيد وقفوا من 
الّتعليل ومن حقيقته موقفًا آخر يتفق مع مذهبهم ذاك. ولقد أثرت تلك املذاهب تأثريًا 
سلبيًا شديدًا يف نظر العقل املسلم؛ إذ هّيأت العقل املسلم ألزمة جتاهل األسباب، أو 
عدم ربط األسباب باملسبَبات، وألقى ذلك كثريًا من الغبش عىل قانون الّسببية، وهّيأ 
الّشديد من أمهيته والقول باجلب، وشاعت  الّتقليل  أو  الّسببية  قانون  األذهان إلنكار 
بني  تنافيًا  هناك  أّن  تومهوا  فكثريون  لذلك،  نتيجة  املسلمني  بني  كثرية  فكرية  أمراض 
األفكار  تلك  والقدر، وألقت  بالقضاء  اإليامن  وبينها وبني  والّتوكل،  والِعّلية  الّسببية 
الّتواكل  إىل  يميل  املسلم  نفسه، وأصبح  القدر  الّسيئة عىل مفهوم  واملناقشات بظالهلا 
والكسل، وإنكار االختيار اإلنساين، وإنكار تأثري األسباب، وشاعت تلك املقوالت 
فالنّار ال حترق  با،  عندها ال  األشياء تلق  وأّن  هلا  قيمة  األسباب ال  أّن  تدعي  التي 
ولكن اهلل يلق احلرق عند مماستها، وهم يعلمون أّنه ما دام احلرق قد حصل بمامسة 
النار، فسواء كان بخلق اهلل احلرق عندها أو با فهام سواء وحتصيل حاصل، ولِـَم ال 
يقال: إّن سنة اهلل يف النّار أن تكون حمرقة؟! وهلل أن يوقفها عن اإلحراق خرقًا للُسنة 
التي خلقت با، فقال تعاىل:ٱ}ٱ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ{ ]األنبياء: 69[. لكن تلك 
ْمَر َفَجَلَدُه بَِجِريَدَتنْيِ نحو َأْرَبِعنَي، قال: َوَفَعَلُه أبو  َب اخلَْ )))  عن َأَنِس بن َمالٍِك َأنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:" ُأيِتَ بَِرُجٍل قد رَشِ

َبْكٍر، فلام كان ُعَمُر اْسَتَشاَر الناس، فقال عبد الرمحن: َأَخفَّ احْلُُدوِد َثاَمننَِي، َفَأَمَر بِِه ُعَمُر ".انظر: 
الثَّاَلِث، حديث رقم  صحيح مسلم، مرجع سابق، ص )53) كتاب: الطالق، َباب: َطاَلِق  - مسلم، 

)1706(، ص708. 
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}ڭ  قال:  قد  وتعاىل-  -تبارك  واهلل  كله،  ذلك  إىل  جّرت  حدثت  التي  الوسوسة 
ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]الصافات: 96[ فهو خالق النّار، وخالق اإلحراق با، وهو -جّل 
ذلك  بجداهلم  لكنهم  ذلك،  إىل غري  يعطلها  أو  إن شاء  يوقفها  أن  القادر عىل  شأنه- 
وأوقعونا  املسلم  العقل  يف  الرشخ  ذلك  أحدثوا  به  القرآن  جاء  مما  لكثري  وبتناسيهم 
ويرس:  ببساطة  قال  القرنني  ذي  قصة  ذكر  حني  شأنه-  -جّل  واهلل  األزمة،  تلك  يف 
يسع  ال  إهلي  قانون  فالّسببية   ]85-84 ]الكهف:  ٺ{  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  }پ 

مؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتجاهله أو يقلل من شأنه أو ينفي آثاره.

ومما حُيزن القلب أّنه عىل الرغم من الّسقوط يف هذه اإلشكالية من قبل البعض، 
إاّل أّن َمْن بعدهم قد تبعوهم يف هذه اإلشكالّية، وتبعوا رأهيم هذا دون نقد أو مراجعة 
قوانينها  واستنباط  الّدنيا  يف  والفكر  للعقل  إعامل  ودون  وعال-  -جّل  اهلل  كتاب  من 
إىل  القضية  بذه  املسلم  العقل  وتأثُّر  الكريم.  الكتاب  قوانني  مع  تتسق  بالّتأكيد  التي 
الّتدهور  هذا  إىل  املسلمني  حال  وصل  كيف  وهو  الكبري،  الّسؤال  عىل  جييب  اليوم 
واالنحطاط بني األمم؟ فهذه هي اإلجابة: ترك األخذ باألسباب ظنًّا أّنا ال قيمة هلا 
وأّنا ليست من الّدين، بل وتناقض اإليامن والتّوكل عىل اهلل. فإّنا هلل وإنا إليه راجعون.

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ 
ەئ ەئ { ]األنبياء: 70-)7[.

هزيمة  وتصبح  ويسترشي،  الرّش  يطغى  عندما  لرسله  لالنتصار  اهلل  سنة  فتلك 
الّرسل والّدعاة كأّنا انتصار للرشك ولألصنام ورموز الكفر، آنذاك يتدخل اهلل -جّل 

ٹ  ٹ  }ٿ  شأنه-:  -جّل  قال  هنا  ومن  آمنوا،  والذين  رسله  فينرص  شأنه- 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
إبراهيم هم األخرسين،  أعداء  اهلل  چ{ ]غافر: )5-52[ ولذلك جعل  چ  چ  ڃ 
عىل  -التي  كوثا  أرض  من  وأخرجهام  معه،  لوطًا  أخيه  ابن  ونّجى  إبراهيم  ونّجى 
يعبدون  كوثا  أهل  وكان  العراق-  بجنوب  املعروفة  املدينة  النّارصية  ُبنيت  أطالهلا 

النّجوم، ويرمزون هلا بأصنام يعظمونا متثل تلك النّجوم التي يقدسونا ويعبدونا.
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أرض  ا  أنَّ إىل  فمنهم من ذهب  األرض؛  بتلك  املراد  املفرسون يف  اختلف  وقد 
املقدس وما  بيت  ا  أنَّ "ببكة"، وذهب بعضهم -ولعله هو األرجح- إىل  الذي  احلرم 
جاورها، فإن معظم األحداث التي تلت هجرة إبراهيم ولوط R حدثت يف 
تلك األرض التي ُوصفت يف سورة اإلرساء كذلك بأنا موضع املسجد األقىص الذي 

بارك اهلل حوله.

وهنا ال بّد لنا من معرفة العالقة بني األرض وأهلها وما يدعو الّرسل إليه، فقد 
يضيق أهل قرية أو مدينة أو شعب من الّشعوب أو أّمة من األمم برسلهم، وُيَضيِّقون 
أخرى  أرض  إىل  اهلجرة  تصبح  وهنا  جدًا،  صعبًة  مهمتهم  وجيعلون  عليهم  اخلناق 
وسيلة الّرسل إلجياد بدائل عن أقوامهم يف غري األرض التي ولدوا ونشأوا فيها، فإذا 
أرسلوا  التي  الّشعوب  عن  ومعوضهم  مهاجِرهم  يف  نارصهم  اهلل  فإن  الّرسل  هاجر 
إليها، فاستكبت وعتت عن أمر ربا وعصت رسله، وأحيانًا ُيصادفون يف مهاجرهم 
قومًا ال يقّلون سوءًا عّمن فارقوهم كالذي حدث لسيدنا لوط، فيبدهلم اهلل بشعوب 
به، أو يؤسس اهلل  إليه واالستفادة  أخرى تستجيب هلم وُتـحسن استقبال ما يدعون 

 .S هلم -ويعينهم عىل- تأسيس أمة أو ملة كام حدث لسيدنا إبراهيم

با  واالستفادة  وقصصهم  الّرسل  سري  لدراسة  يكونون  ما  أحوج  والّدعاة 
املستضعفني  اهلل  عاتب  ولذلك  بالّرسل،  اإليامن  إىل  املؤدي  فهو  فيها،  بام  واالعتبار 

الذين ارتبطوا بأرضهم وركنوا إليها وهتيبوا مغادرهتا إىل غريها وقال هلم: }ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں { ]النساء: 97[. 

تلك سنن الّرسل التي غفلنا عنها، ال يلدون إىل أراضيهم أو يتشبثون با ملجرد 
أّنم ولدوا فيها، بل هم يريدون أن ُيَعبِّدوا األرض هلل، ويصلوا بكتابه إىل كل جوانبها 
ونواحيها، تلك الّرسل وتلك قصصهم، أمل يقل ورقة بن نوفل فيام أثر عنه لرسول اهلل 
َقْوُمَك، فقال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: أوخمرجي ُهْم؟ قال:  ُيِْرُجَك  إِْذ  َحّيًا  َأُكوُن  "َلْيَتنِي   �
َك َنرْصًا  َأْنرُصْ َيْوُمَك  ُيْدِرْكنِي  َيْأِت َرُجٌل َقطُّ بِِمْثِل ما ِجْئَت بِِه إال ُعوِدَي، َوإِْن  نعم مل 
هدهيم.  وذلك  الّرسل  ُسنّة  تلك  أنَّ  سمع  مما  علم  العجوز  الّرجل  فهذا  رًا.")))  ُمَؤزَّ

)))  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب َبْدُء اْلَوْحِي، باب َكْيَف كان َبْدُء اْلَوْحِي، حديث رقم 
)3(، ص.21
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أمل يقرأ هؤالء ما قاله الكافرون لرسلهم: }ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]إبراهيم: 3)-4)[ إّن رسول اهلل � ال شك 
أّنه كان حيب مكة، وأصحابه يعشقونا، لكنه بعد أن فتحها اهلل له وأصبح سيدها مل 
� ومسجده  الّدم."))) وقبه  والّدم  اهلدم  "اهلدم  يقول:  أنصاره  مع  إليها وعاد  يعد 
شاهدان إىل يوم الّدين عىل أّن الّرسالة أغىل من النّفس واألوطان ومراتع الّصبا، فأين 

ذهبت هذه املعاين عن الّدعاة؟! 

} وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ{ ]األنبياء: 72[.

قد  إبراهيم  كان  فإذا  درجاته،  بأعىل  الّرباين  والكرم  اإلهلي  الّتعويض  يأيت  وهنا 
وأقرب  إليه  أحب  صلبه  من  بأرسة  اهلل  أبدله  فقد  فيها،  نشأ  التي  وأرسته  أباه  فارق 
يف  يطمع   S جتعله  الّدهر  عىل  تبقى  مللة،  وبداية  ألمة  نواة  هي  أرسة  قلبه،  إىل 

مزيد من كرم ربه. وحني ابتاله ربه بكلامت أمتهن إبراهيم قال له ربه: }ھ ھ ے 
ےۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ ]البقرة: 24)[ فهنا سأبدلك بأرسة 
من الّصاحلني املؤمنني البعيدين عن الرّشك والّظلم واالنحراف واملعصية، وسأجعل 
منهم أئمة هيدون إىل اخلري، ويقيمون الّصالة، ويؤتون الّزكاة، ويؤمنون بآيات ربم، 
وأجعلهم  با،  وأرسلتك  إليك  أوحيت  التي  ورسالتك  لدعوتك  محلة  وسأجعلهم 
إياها، فال تتوقف عملية االحتجاج با عىل مدة  آتيتك  التي  أهاًل لكي يرثوا حجتك 
الذي صدق يف  اهلل إلبراهيم  بعدك، ذلك عطاء  لنسلك من  وتبقى  تدوم  بل  بقائك، 

عبوديته له، }چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ { ]هود: 75[.

ْيَثِم بن التَّْيَهاِن، وقال: يا َرُسوَل  َل من َباَيَع َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يوم اْلَعَقَبِة أبو اهلَْ َبرْيِ قال:" كان َأوَّ )))  عن ُعْرَوَة بن الزُّ
نَا َنْقَطُعَها، ُثمَّ َتْرِجَع إىل َقْوِمَك وقد  َباُل: احْلَِلُف َوامْلََواثِيُق -َفَلَعلَّ اهللِ، إِنَّ َبْينَنَا َوَبنْيَ الناس ِحَباالً -َواحْلِ
ُم اهْلَْدُم اهْلَْدُم"، انظر:  ُم الدَّ َباَل َوَحاَرْبنَا الناس، قال: َفَضِحَك رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص من َقْولِِه، وقال: الدَّ َقَطْعنَا احْلِ
" َعِقبِيٌّ  -الطباين، املعجم الكبري، مرجع سابق، باب: َمِن اْسُمُه َمالُِك ْبُن التَّْيَهاِن َأُبو اهْلَْيَثِم اأْلَْنَصاِريُّ

يَن، ِمْن َأْخَباِرِه"، ج19، حديث رقم)566) ، ص.250 َبْدِريٌّ مَلْ َيَزْل بِامْلَِدينَِة َحتَّى تويف ِبَا َسنََة ِعرْشِ
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النّعمة  هو  ومن  النافلة  هو  من  حيدد  أن  حاول  املفرسين  بعض  نجد  وهنا 
القرآن يعضضها يف  األساسية؟ فدخلوا يف خالفات شديدة ال دليل هلا وال سند من 

}ىئ ی ی ی  حني أّن القرآن املجيد قد حسم األمر بقوله -تعاىل-: 
 ،S ی جئ حئ مئ ىئ يئ{ ]هود: )7[ فبينت اآلية أنَّ النّافلة هو يعقوب
البنائية  الوحدة  إىل  كاف  بقدر  يلتفتون  يكونوا  مل  املفرسين  من  كثريًا  أنَّ  عىل  يدل  مما 
ما  األنبياء، خاصة  بقصص  تأثروا  بل  بالقرآن،  القرآن  تفسري  إىل حماولة  للقرآن، وال 
ورد يف كتب اليهود والنّصاري، وال ندري كيف استساغوا ذلك وصاروا إليه، عفى 

اهلل عنهم وعنا. 

}ٱ  فيها:  قال  أخرى،  بنعمة  ذريته  وعىل  إبراهيم  َعىَل  اهلل  َمنَّ  ثم 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ 

ٺ ٺ{ ]األنبياء: 73[، وقد ذهب البعض يف تفسري هذه اآلية إىل أنَّ صالهتم التي 

مأمورين بصيام شهر  كنا  فإذا  أمروا با هي مثل صالتنا وصيامهم هو مثل صيامنا، 
رمضان، فهؤالء يرون أنَّ اليهود والنّصارى قد ُأمروا أيضًا بصيام شهر رمضان، وإذا 
أّنم كانوا  اليوم والليلة، فذلك يعني  الّصالة، وكانت مخس صلوات يف  بإقامة  أمرنا 
نود  كنّا  ما  أمر  وهذا  وهيأهتا،  وأركانا  رشوطها  بكل  مماثلة  بصالة  كذلك  مأمورين 
أّن دعوات  نّبه إىل  النّفر، واهلل -تبارك وتعاىل-  إثارته بشده من أولئك  مناقشته لوال 

چ  چ  چ  چ   { -تعاىل-:ٱ فقال  الرّشائع،  وأصول  العقائد  يف  تتفق  كافة  األنبياء 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ 
 } ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
 :E أن هناك اختالف يف فروع الرشائع، قال E الشورى: 3)[ كام بني[

}ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں { ]املائدة: 48[ فاألمر ليس بحاجه إىل النّظر يف أّنم أمروا 
ذلك،  إىل  وما  والرّسقة،  نا  الزِّ عن  وُنـهوا  بالّصب،  وأمروا  بالّزكاة،  وأمروا  بالّصالة، 
أصوهلا،  عىل  رسله  إىل  اهلل  أوحاها  التي  األديان  كل  تتفق  معروفة  العرش  والوصايا 
نعلم  فيام  دليل  وال  مستقل،  دليل  إىل  حيتاج  األمور  سائر  يف  متامًا  اتفاقها  ادعاء  لكن 
الّدين  اختلف  -إذا  وحده  دلياًل  يصلح  ال  واالسم  االسم،  دليل  إاّل  ذلك  عىل  يدل 



537 سورة  األنبياء

والكتاب والّرسول- بل حيتاج إىل دليل آخر يوضح أّن هذا األمر هو كذلك، كام أنه 
– مثاًل - عىل أّنم ُأمروا بصيام شهر رمضان  ال ُيعرف يف كتب أهل الكتاب ما يدل 
]البقرة:   } ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   { شأنه:  جّل  قال  بصيامه،  أمرنا  حني 
85)[ فكأّنه علل اختصاصه بذه الفريضة بنزول القرآن فيه، كام أّن تغيري القبلة وأمور 

أخرى مثل ما يتعلق بالّتيمم واملسح عىل اخلفني ال نجد هلا أصوالً يف الرّشائع الّسابقة، 
بالّزكاة،  وُأمروا  بالّصالة،  وُأمروا  مسلمني،  يكونوا  بأن  ُأمروا  قد  بأّنم  نؤمن  فنحن 
لكن اتفاق األلفاظ ال يدل عىل مطابقة املعنى الّتفصييل إذا مل يكن هناك دليٌل خاصٌّ 
عىل ذلك؛ وإاّل فستكون تفاصيل األحكام كلها قد متت يف عصور أهل الكتاب، وبيان 
األحكام ال حيتاج إال إىل متابعتهم فحسب. وهذا أمر ال جيرؤ أحد عىل الّذهاب إليه.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  }ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ ]األنبياء: 75-74[.

لقد َنّجى اهلل -تبارك وتعاىل- لوطًا مرتني: 
املقدسة  األرض  إىل   -S -إبراهيم  عمه  مع  اهلجرة  له  يرسَّ  حني  األوىل: 

التي بارك اهلل فيها للعاملني.

اُه من القرية التي كانت مشهورة بعمل اخلبائث وإتيان الّرجال  والثانية: عندما نجَّ
نبذ  وإىل  اهلل  إىل  يدعو  فيهم  فقام  فاسقني،  سوء  قوم  بذلك  وكانوا  النّساء،  دون  من 
الفاحشة ولكنهم مل يستجيبوا، فأهلك القرية وجعل عاليها سافلها، وأمطرها بحجارة 
من سجيل، وأهلك أولئك األرشار بتلك الوسيلة املدمرة التي مل ُتبِق أحدًا منهم ومل 
وعلاًم،  حكاًم،  وآتاه  أهلها،  الّظامل  القرية  تلك  من  امرأته  إاّل  وأهله  اهلل  اه  ونجَّ تذر، 
وفضاًل، وقال جلَّ شأنه: }ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ{ ]األنبياء: 75[. الذين 

ال يضيعهم اهلل -جّل شأنه- وال يذهلم وال يسّلمهم.

فتذكر  الّزمني،  والّتسلسل  الّتاريخ  فيه  يالحظ  مل  هنا  األنبياء  ذكر  أّن  واملالحظ 
اآليات رسوالً متأخرًا قبل الّرسول املتقدم، فقد ذكر موسى وهارون R قبل 
سيدنا إبراهيم، وذكر سيدنا إبراهيم قبل سيدنا نوح، وكذلك لوط؛ فاهلدف هنا ترسية 
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من  إخوانه  َيمّر با عىل  أخذ يف جولة رسيعة  ولذلك  عنه،  والّترسية   � اهلل  رسول 
وكلام  هلم،  حدث  وما  وأقربائهم  إخوانم  مع  قصصهم  ويشاهد  واملرسلني،  النّبيني 
كان  ولو  حتى  بذكرها  الّسياق  جاء   O معاناته  إىل  أقرب  القّصة  كانت 
النّبي أو الّرسول التي وقعت له تلك األمور متأخرًا زمانًا، وهناك من هو أقدم منه، 
فاملراد تدعيم احلالة النّفسية لرسول اهلل � وأخذه يف مشهد شامل يرى فيه أّنه مل يكن 
بِْدعًا من الّرسل، وأّن ما يعانيه من قومه قد عاناه إخوة له، وهذه قصص معاناهتم بني 

يديه؛ ولذلك جاء ذكرهم بذا الّشكل -عىل نبينا وعليهم الّصالة والّسالم-.

أن  فقط  يريد  كأّنه  قومه  مع  قصته  ويترص   S نوح  إىل  الّسياق  ويأخذنا 
التي  تفاصيلها   � الّرسول  ليستدعي  اإلمجال،  سبيل  عىل  با   � اهلل  رسول  يذكر 

جاءت مبسوطة يف سور كثرية منها سورة نوح واألعراف.

ڈ  }چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ{ ]األنبياء: 77-76[

فنوح أول املرسلني من قبل هؤالء الرسل، وقد لبث يف قومه ألف سنة إاّل مخسني 
عامًا، ومع ذلك مل يؤمن به من قومه إاّل القليل، قال تعاىل: }ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ 
حت  جت  يب  ىب  يئجبحبخبمب  ىئ  جئحئمئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
امتدت  والتي  الفلك،  بصناعة  اهلل  فأمره   ]37-36 ]هود:  مث{  جث  يت  ىت  مت  خت 
إىل وقٍت اهللُ يعلمه، وكأّن اهلل -تعاىل- أراد أن يعطيهم فرصًة أخرى حينام يرون أّن 
، فإذا بم يسارعون إىل االستهزاء والّسخرية به، فوقع القول عليهم بدعائه  األمر جدٌّ
]نوح:  ۈئۈئ{  ۇئۇئۆئۆئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  }ائ  املذكور يف سورة نوح:   S

}ڇ ڍ ڍ  26[ وبنّي اهلل استجابته له نداءه ودعاءه، فقال -جلَّ شأنه-: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]األنبياء: 76[ وأي كرب أشّد من ذلك الكرب الذي 

أصاب النّاس عند الّطوفان، وكل منهم كان يبحث عن ملجأ لعله ينجو من الغرق، 
وكأّنم  أوضارهم،  من  األرض  وغسل  مجيعًا،  اهلل  فأغرقهم  سوء  قوم  كانوا  ألّنم 
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َر األرض منهم، فأغرقهم أمجعني، ونّجى  ُتَطهَّ أن  بّد  أوساخ قد علقت باألرض وال 
نوحًا ومن آمن معه يف الفلك، فهبط نوح بعد ذلك بسالم، وبدأت دورة جديدة من 

دورات الّدعوة واإلصالح.

}ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]األنبياء:  82-78[

هذه هي خامسة القصص التي قصها اهلل عىل رسوله � وعلينا يف هذه الّسورة، 
 S تتابعت حتى وصلت لداود  أّن عجلة اإلصالح مل تتوقف، والنّبوات  ليبني 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  }ېئ  له:  وقال  اخلالفة  نبوته  إىل  اهلل  أضاف  الذي 
یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث 
ىث يث حج مج{ ]ص: 26[، وقام S بام عليه، ثّم آلت النّبوة إىل ولده سليامن 
من  ينبغي ألحد  ملكًا ال  اهلل  وآتاه  الـُمْلك،  النّبوة  إىل  إضافة  اهلل  آتاه  الذي   S
بعده، وسّخر له عنارص الّطبيعة، سواء التي ُتنسب إىل عامل الغيب أو الّشهادة ليبني اهلل 
للبرشية كلها أّن اهلل خالق كل يشء، وأّن عامل الغيب والّشهادة يف قبضته، وأّنه ال يرج 

عن ملكه وقبضته E يشء منها.

وقصة  به،  عليه  اهلل  َمنَّ  وما  داود  قصة  كثرية  سور  يف  -تعاىل-  اهلل  لنا  وحكى 
ر اهلل له، ويف هذه الّسورة يبني لنا قصة تتعلق باحلكم، فهناك َحْرٌث  سليامن وما سخَّ
الغنم إىل سيدنا  الّزرع وأصحاب  القوم، فتحاكم أصحاب  أي: زرع نفشت فيه غنم 
أتلفت  قد  الغنم  دامت  ما  احلرث،  لصاحب  الغنم  بأّن  بينهام  فحكم   ،S داود 
يذكر  ما  عىل   - وكان  بسليامن  ا  مرَّ عنده  من  خرجا  وملا  منه،  شيئًا  ُتبق  ومل  كله  الّزرع 
كيف  للخصمني:  سليامن  فقال  عمره،  من  عرشة  احلادية  جياوز  ال  صبيًا   - املفرسون 
قىض بينكام والدي؟ فأخباه به، فقال: لو كان األمر ل لقضيت بام هو أرفق بالفريقني، 
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َيْرَتِفَق  أن  وله  احلرث،  صاحب  إىل  الغنم  تسليم  فقال:  ستقيض،  كنت  بام  له:  فقيل 
أن يعمل يف إصالح احلرث والّزرع  الغنم  بمنافعها من صوف ولبن، وعىل صاحب 
داود  إىل  فعادا  صاحبه،  إىل  واحلرث  صاحبها  إىل  الغنم  ُتَردُّ  ثّم  كان،  كام  يعود  حتى 
وقاال له مقالة سليامن، فنادى سليامن وأمره أن يبه بام قال، فذكر له ما قال، فقال له 
داود: إن القضاء ما قضيت به، فأشار اهلل -تعاىل- إىل نعمته عىل سليامن وتفهيمه ذلك 
احلكم، ثّم أّكد نعمته عىل داود وسليامن معًا، وأّنه قد آتى كالًّ منهام ُحكاًم وِعلاًم، فداود 
حيكم بوصفه خليفًة، وسليامن حيكم بوصفه ملكًا، وقد عّلم اهلل -تبارك وتعاىل- داود 

منطق اجلبال، ومنطق الّطري، واْمتنَّ عليه بقوله: }ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{ 

سليامن  عىل  اْمتنَّ  النعم،  بذه  داود  عىل  اْمتنَّ  اهلل  وكام  الّدروع،  هي  وتلك   ،]80-79 ]األنبياء:  

ُمنقادة،  طائعة   ،]8( ]األنبياء:  وئ وئ {  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې  له  سّخر  بأن 
فهنا يصفها بالعاصفة، ويف موضع آخر يصفها بأّنا رخاء حيث أصاب، }ۇئ ۇئ 
تنبيه  ]األنبياء: )8[، فهو -سبحانه- خالق اجلبال والّرياح، ويف ذلك  ۈئ{  ۆئ  ۆئ 

لإلنسان عىل أّنه ال يليق به أن يعبد أي يشء من الّطبيعة كام كان يفعل املرشكون، فليس 
له أن يعبد اجلبال وال الّرياح والّطري وال النّار، فكٌل قد خلقه اهلل وسخره للبرش كيف 
يشاء ومتى يشاء. ثّم يبني نعمة أخرى عىل سليامن وهي تسخري الّشياطني التي كثريًا ما 
أضلت من أهل الرّشك وسخرهتم وجعلتهم يعبدونا، هؤالء الّشياطني يعملون عند 
ليستخرجوا  البحار  أعامق  يف   ]82 ]األنبياء:   } ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  سليامن، 
ملا  ذلك-  سليامن  لنبيه  ليحققوا  هلم-  اهلل  حفظ  ولوال  األعامل،  من  وغريها  اجلواهر 
أراده ويريده سليامن، وما كان لسليامن -لوال  بأنفسهم أن يقوموا بكل ما  استطاعوا 
تسخري اهلل هلم- أن يسخرهم وحيبسهم ليفعلوا له ذلك كله. وهكذا يبني اهلل لرسوله 
وللبرشية من بعده قصص أنبيائه واختالف أولئك النّبيني، ففي الوقت الذي عانى فيه 
بعض األنبياء ما عانوا، هناك أنبياء مل يعانوا الكثري وسخر اهلل هلم -جّل شأنه- ما شاء.

هنا ال بدَّ لنا من اإلشارة بأّن احلكم بدأ يف بني إرسائيل بحاكمية إهلية، ثّم انتقل 
إىل خالفة بعد أن رفض بنو إرسائيل احلاكمية اإلهلية فاستخلف داود عليهم، ولكي 
ال يكون االنتقال من احلاكمية اإلهلية إىل حاكمية اخلليفة حاّدًا، فقد َمنَّ اهلل َعىَل داود 
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بام تقدم من نعم ومسخرات، ولكن مترد بنو إرسائيل عىل خالفة داود وطلبوا ملكًا، 
الّشهادة،  عامل  من  الّرياح  له  سّخر  نفسه  الوقت  يف  ونبيًا  ملكًا  سليامن  هلم  اهلل  فجعل 
أن يتار هلم  الغيب، ورغم ذلك متردوا عىل ملك سليامن، واختاروا  واجلن من عامل 
امللك  إىل  النّبوي  وامللك  اإلهلية  احلاكمية  دوائر  من  ويرجوا  النّاس،  كسائر  ملكًا 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  ملكًا:  هلم  طالوت  واختار  العادي، 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ ۈ ۈ { ]البقرة: 247[ ثّم انتهت احلاكمية اإلهلية، ومع ذلك اّدعوا أّنم أبناء 
هناك  بأنَّ   � بمحمد  إليهم  موسى  اهلل  رسول  بشارة  حمرفني  وّاْدعوا  وأحباؤه،  اهلل 
وسيكون  عام  ألف  ملدة  كلها  األرض  حيكم  الّزمن  آخر  يف  يأيت  نبي–  –أي  "مشايا" 
وخالفة  إهلية،  حاكمية  تكون  فلن  املختار  الّشعب  حاكمية  سيعيدون  وهناك  منهم، 

وملكًا، ولكن حاكمية أبناء اهلل وأحبائه، أو شعبه املختار كام يقولون.)))

ثّم ينتقل الّسياق إىل القصة الّسادسة، وهي قصة سيدنا أيوب الذي ابتاله ربه ثّم 
استجاب له واصطفاه ورزقه أهاًل وولدًا كثريين: }ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
للبرشية  يرضب  أن  شأنه-  -جّل  اهلل  أراد  هنا   ]83 ]األنبياء:   } ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

الّرسل  ليثبت به برشية  مثاًل مغايرًا للمثل الذي رضبه بداود اخلليفة وسليامن امللك، 
كافة، وأّن الّرسول مهام ميزه اهلل تعاىل بالّرسالة فإّنه يبقى عبدًا من عباد اهلل، يف مقدوره 
-جّل شأنه- أن يبتليه بالنّعامء وقد يبتليه بالرّضاء، ويقدم أيوب S للبرشية مثاًل 
ذكر  ولقد  الكفر.  إىل  يدفعه  أو  االبتالء  يفسده  وال  النّعمة،  تطغيه  فال  كله،  ذلك  يف 
املفرسون قصصًا عجيبة يف موضوع سيدنا أيوب، ال قيمة ملعظمها، وليس عليها دليل، 
والعلم با ال ينفع، واجلهل با ال يرض، فلن ننشغل بذكرها. فلو أّن يف ذكرها خريًا لنا 
لذكره اهلل، لكن ما ورد يف كتاب اهلل عن هذا النّبي الّصابر املحتسب - يف خمتلف سور 

)))  وللمزيد عن احلاكمية، انظر: 
- العلواين، طه جابر. احلاكمية واهليمنة: نحو إعادة وبناء مفهوم األمة والدولة والدعوة، هرندن: املعهد 

العاملي للفكر اإلسالمي، 6)20 م.
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نداء  أن ذكر -جّل شأنه-  وبعد  الّدروس.  العب وأخذ  القرآن - كاف الستخالص 
، قال: }ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  أيوب بعد ابتالئه بالرّضِّ
أهله  إىل  فاإلشارة   ]84 ]األنبياء:  چ{  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
إشارة إىل حالة النّعامء التي كان عليها قبل أن متسه البأساء، فأراد اهلل -جّل شأنه- أن 
للّصب والّشكر يف حالة النّعمة،  يذكره يف هذه الّسورة لنبينا وللبرشية من بعده مثاالً 
ومثاالً للّصب والّذكر واللجوء إىل اهلل يف احلالة املضادة هلا، ويف كلتا احلالتني مل يتغري 
أيوب ومل يتذمر وبقي مواظبًا عىل طاعة اهلل شاكرًا له عندما أنعم عليه، وصابرًا عندما 
الّثانية  اآلية  فاصلة  كانت  لذلك  دعاءه،  استجاب  عندما  أخرى  مرة  وشاكرًا  ابتاله 
 ]84 ]األنبياء:  چچ{  چ   { قصته  يف  أو  فيه  قال  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  أّن 
عبادته  حق  اهلل  يعبد  أن  أراد  فمن  بصالته،  تصيل  املالئكة  جعل  بأن  عليه  أنعم  فقد 
املثل األفضل واألحسن  له  أيوب تساعده وتسعفه وتقدم  مهام كانت ظروفه، فقصة 
والنّموذج الذي حُيتذى. فالعابدون أحوج النّاس إىل أن تكون بني أيدهيم أمثلة للّصب 
 S أيوب  نبأ  أتبع  لذا  شأنه-  -جلَّ  اهلل  من  واالقرتاب  والّشكر  واالحتساب، 

ڇ  }چڇ  فقال -تعاىل-:  بالّصب،  املشتهرين  األنبياء  بذكر جمموعة من 
]األنبياء:  ڑ{  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

يذبحه،  أّنه  املنام  يف  رأى  حني  بذبحه  والده  رؤيا  عىل  صب  الذي  فإسامعيل   ]86-85

النّبيني  املقام يف واد ال زرع فيه وال رضع، فأكرمه اهلل تعاىل وجعل خاتم  وصب عىل 
}ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ  من بنيه، وأّما إدريس S الذي قال اهلل فيه:ٱ
ا ذو الكفل فقد وصفه اهلل -تعاىل-بأّنه من  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{ ]مريم: 56-57[ وأمَّ
إليهم،  ُأرسل  الذين  والقوم  وكنيته  تسميته  يف  كثرية  قصص  وللمفرسين  الّصابرين، 
وال نود اإلطالة يف ذلك، ويكفينا أّنه ذكر مع ثالثة من األنبياء ذكروا بعد سيدنا أيوب، 

ووصفهم اهلل – تعاىل - بأّنه أدخلهم يف رمحته وأنم من الّصاحلني.

}ک  التقمه  الذي   S يونس  أو  النّون  ذي  اهلل  نبي  إىل  الّسياق  وينتقل 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ے{  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
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]األنبياء: 87-88[ فقد غضب من قومه أن مل يؤمنوا، فانرصف عنهم. وكل ما يمكن قوله 

إّنه S مل ينتظر إذن اهلل -جّل شأنه- له باالنرصاف عنهم، فيئس منهم وانرصف 
E قد جعل من قصته درسًا وعبة لألنبياء والّرسل من بعده  عنهم، فكأنَّه 

وللّدعاة واملصلحني كافة. وأّما قوله -جّل شأنه-: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]األنبياء: 87[ فقد أصابه اليأس من أن يستطيع 

أن يرج من بطن احلوت، ظنًا منه أنَّ هذا عقابه من اهلل، فاستمر يف الّذكر واّلتسبيح 
}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  الب:  إىل  احلوت  بطن  من  خروجه  تعاىل  اهلل  قدر  حتى 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې{ ]الصافات: 43)-48)[ 

وقد أمر اهلل رسله من بعد يونس أن يتعلموا منه الّدرس، فقال تعاىل:  } ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]القلم: 48-50[ فهذه القصة فيها من الّدروس والعب الّرائعة 
إقناعهم،  النّجاح يف  أقوامهم عن االستجابة هلم، وال حيالفهم  الذين يستكب  للّدعاة 
صاحب  كابتالء  للبالء  عرضة  فهؤالء  هلم،  النّاس  استجابة  من  اليأس  فيدركهم 
كان  نجاحه  بأّن  يومًا  يظن  حينام  الّداعية  يصيب  قد  االبتالء  من  النّوع  فهذا  احلوت! 
والّتخطيطية  االسرتاتيجية  بقدرته  رهن  دعوته  انتشار  وأن  عنده،  علم  من  ُأويت  بام 
والّتنظيمية وغريها، فيصيبه الغرور ويشعر باالستعالء، فإذا ابتيل مرة أخرى فبدالً من 
أن يراجع نفسه ويلومها، يلقي باللوم -عند الفشل- عىل األسباب املادية والعوامل 
ولرياجعوا  يونس،  سيدنا  جتربة  من  الدعاة  وليتعلم  نفسه.  وينسى  إليها  وما  البرشية 
بعد دراسة  إاّل  أقوامهم وال يغضبوا عليهم، ويرحلوا عنهم  أنفسهم، وليصبوا عىل 
الّداعية  يستعجل  أن  ينبغي  ال  كبى،  مسؤولية  اهلل  إىل  الّدعوة  فمسؤولية  وتطيط. 

الّتنصل منها، واهلروب من أعبائها وال أن يفرت عنها.

ولنستشعر عظمة هذا األمر فعلينا أن نتأمل -معًا- معنى أن يلتقم احلوت سيدنا 
فيه داخل زنزانة بطن احلوت، وأن  الذي عاش  اهلائل  الّظالم  يونس، وأن ندرك كم 
ندرك أذاه ونتن الّرائحة التي يشمها فيه، وأن ندرك كم الّضيق والّضنك واخلوف، فال 
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يعلم أين هو؟ وال يعلم الوقت وال الّزمن الذي قضاه بداخله، وال يشء عن مصريه، 
وأن ندرك بذلك االرجتاجات التي يتعرض هلا داخل بطن حوت ال يكف عن احلركة 
والّتقلب، فال هينأ له نوم وال راحة، وأن ندرك كم اجلوع والعطش الذي قد تعرض 
من  ويتعلم  املسلم  فليستشعر  شديدين،  وضنك  بؤس  من  يثريه  وما  بطنه  داخل  هلام 

سيدنا يونس وليعلم أنه أمام مسؤولية عظمى.

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  }ۓ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ينقلنا  الّتاسعة  القصة  هذه  يف   ]90-89 ]األنبياء:  ۆئ{  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

الّسياق إىل قصة نبي اِنقطع إىل ربه حيمده ويسبحه ويذكره حتى بلغه الكب، وقال تعاىل 
ەئوئوئۇئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې  حاله:  واصفا 
نفسًا  يؤخر  ال  -تعاىل-  اهلل  أّن  يعرف   S وهو   ،]90 ]األنبياء:  ۆئ{  ۇئ 

فإن  ودعائه،  الستمراره  عاشق  ربه،  بذكر  متعلِّق   S وهو  أجلها،  جاء  إذا 
الّذكر واخلشوع واملسارعة يف  يتوقف  أن ال  املوت سيحرمه من ذلك، فقد متنى  كان 

ۇ  ۇ  ڭ  }ڭ  خفيًا،  دعاء  ودعاه  ربه  فنادى  املبارك،  البيت  ذلك  يف  اخلريات 
الّدعاء  ذلك  عني  يرثوا  أن  بعدي  من  أريد  فأنا   ،]89 ]األنبياء:  ۈ{  ۈ  ۆ  ۆ 

والّتهليل والّتكبري واملسارعة يف اخلريات؛ لئال ينقطع الّذكر يف هذا البيت، فإن كنت 
يا رب ستستجيب دعائي؛ فذلك فضل منك ونعمة، وإن مل يكن فإنك خري وارث، 
له ما متناه ووهب له حييَى وأصلح له زوجه، فَمنَّ  فاستجاب اهلل -تعاىل- له وحقق 
عليها بالّصحة والقدرة عىل اإلنجاب رغم الكب وجتاوز فرتة قدرة املرأة عىل احلمل، 
له  وما يستتبعه من والدة وإرضاع وحضانة وما إىل ذلك. فكأّنه -جّل شأنه- حقق 
ما أراد، ويف الوقت نفسه هيأ األسباب لذلك كله بحيث تظهر وكأنا أسباٌب طبيعية، 
وليحقق له -جزاء تبتله وعبادته وخشوعه هلل وخضوعه- ما متناه، وجعل الولد الذي 
]آل عمران: 39[،  }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{  وهبه  
لتقّر به عينه كثريًا، وليعلم أّن الّذكر لن ينقطع وأّن صالة اهلل ورمحته وبركاته عىل من 

بذا البيت سوف تستمر ولن تتوقف إذا مات.
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آية واحدة  الذين جعال  وابنها  العارشة، قصة مريم  القّصة  إىل  الّسياق  ينقلنا  ثمَّ 
{ ]األنبياء: )9[ فلم يمسسها برش ال يف حالل وال يف حرام، قال  }ٱ ٻ ٻ 
تعاىل: }ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ{ ]مريم: 20[ وجعل والدهتا 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   { تعاىل:  قوله  يف  كام  فيها  بنفخة  لعيسى 
ڀڀ ڀ{ ]األنبياء: )9[. وليس ألحد أن يزيد عىل ما ذكره اهلل -جّل شأنه- 
يف هذا األمر شيئًا، فقضية النّفخ وكيفيته وحقيقته إنام هو من عامل األمر، وعلمه خاص 
به -تبارك وتعاىل-، وال وزن ملا قاله بعض املفرسين من قصص كثرية حول هذا األمر 
مما مل يقم عليه دليل صادق من القرآن الكريم أو أقوال الّرسول � الّصحيحة، وعلينا 
ه اهتاممنا بام يف القصة من عب عظيمة من رضورة حتصني املرأة لفرجها، وعدم  أن نوجِّ
السامح ألحد أن يمسها إاّل بام أحّل اهلل، وأّن اهلل قد خلق آدم من طني دون أب وأم، 
وخلق حواء دون أم، وخلق عيسى دون أب، فسبحان اخلالق العليم. أّما النّفخ فنأخذ 
عنه ما قاله اهلل وال نتعداه إىل غريه باحثني عن الكيفية أو غريها، فام أوتينا من العلم 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  }ہ  وتعاىل-:  -تبارك  اهلل  ذكر  نفسه  الوقت  ويف  قلياًل.  إاّل 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ { ]آل عمران: 59[ و}ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 
آية يف  ]النساء: )7)[ وإنام كان هو وأمه   } ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ 
الوالدة- ويف  S، وكذلك يف كالمه وشهادته ألمه -وهو طفل حديث  خلقه 
واخلوارق  إرسائيل،  لبني  إرساله  ثّم  ألمه،  حصلت  التي  واخلوارق  الكرامات  سائر 
التي حصلت عىل يديه من إحياء املوتى وتشكيل طني عىل هيئة الّطري، فينفخ فيه نفخًا 

برشيًا غري غيبي، فيكون طريًا بإذن اهلل.

النَّجم العارش: 
}ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 
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  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 



تفسري القرآن بالقرآن546

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

ەئ وئ وئ ۇئ{ ]األنبياء: 2-92))[

ولتبني   � اهلل  رسول  عن  لترّسي  سيقت  التي  العرش  القصص  تنتهي  وهكذا 
له أنه ليس بدعًا من الّرسل، وأّنه واحد من أّمة األنبياء الواحدة. وتأيت هاتان اآليتان 
واألمم  أسامؤهم  اختلفت  -وإن  والّرسل  النّبيني  أّن  لتعلن  العرشة  للقصص  خامتة 
التي أرسلوا إليها، واألماكن واملواقع التي أرسلوا فيها- يدعون إىل إله واحد، وملة 
بالعبودية،  وإفراده  اهلل  توحيد  إليه، وهو  دعوا  الذي  اإليامن  وأمة واحدة يف  واحدة، 
بعد  من  واختلفوا  كلمتهم،  وتفرقت  بينهم  أمرهم  تقطعوا  قد  إليهم  أرسل  من  لكن 
ما جاءهتم البينات مع هؤالء النّبيني كافة، فليعلموا أنم مجيعًا }ڤ ڤڤ{ 

]األنبياء: 93[ ومسؤولون بني أيدينا عن كل ما فعلوا، لذلك }ڦ ڦ ڦڦ 

من  ياف  فال   ،]94 ]األنبياء:   } چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ
}ٺ ٺٺ ٺٿٿٿٿٹ  ضياع عمل أو نسيانه مهام كان صغريًا، 
ٹٹ{ ]يونس: 44[. أّما أولئك الذين مل يعملوا الّصاحلات، فعليهم أن يسارعوا 
إىل الّتوبة ويغتنموا الفرصة التي آتاها اهلل هلم؛ إذ إّنم ال رجوع ألي منهم بعد املوت، 
القول  وقع  قرية  فأية   ]95 ]األنبياء:  ڍ{  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ 
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الدنيا مرة أخرى،  الّرجوع إىل  اقرتفوها فال سبيل إىل  التي  عليهم، وأهلكوا بذنوبم 
فليبادروا إىل الّتوبة -وهم ما زالوا أحياء قادرين عليها- قبل فوات األوان. وقد عّب 
القرية، ويكون  الّتحريم عائد عىل  اهلل -تعاىل- عن ذلك باحلُرمة، فيحتمل أن يكون 
املعنى "كل قرية ُأهلكت ال يمكن أن ُتعاد إىل احلياة، ال هي وال أهلها قبل يوم النّشور"، 
ٴۇۋۋ{  ۈ  ۈ   { موسى  قصة  يف  كام  القطعي  املنع  بمعنى  حتريم  فذلك 
]القصص: 2)[ فهو يتناىف مع سنة اهلل مع املوتى. وممكن أن ينرصف الّتحريم إىل ذات اهلل 

العلية، فكأّنه حيرم عىل نفسه ذلك، لقطع األمل متامًا عند البرش، الذين قد تغرهم رمحة 
{ ]االنفطار: 6[، فمع رمحته  اهلل تعاىل وفضله وكرمه }ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
وكرمه إاّل أّن ذلك لن حيدث قطعيًا، فال تأملوا يف ذلك أبدًا، فاملوت ال حياة بعده إاّل 

بعد البعث والنّشور، فاستبقوا اخلريات وسارعوا إليها.

بقوله:  الّساعة  قيام  حتى  احلياة  إىل  رجوعهم  استحالة  ثانية-  -مرة  يؤكد  ثم 
وفيه   .]96 ]األنبياء:  ڑ{  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ 
يأجوج  فتح  ألّن  القيامة،  يوم  عالمات  من  عالمة  ومأجوج  يأجوج  أّن  إىل  إشارة 

ومأجوج مقارب القرتاب الوعد احلق.

ويأجوج ومأجوج تعبري عن أنواع من البرش، ومل يرد هلم ذكر يف القرآن الكريم إال 
} ې ېې  القرنني،  يف هذه اآلية الكريمة، وما جاء يف سورة الكهف يف قصة ذي 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ{ ]الكهف: 94[ 
إىل قوله تعاىل: } ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ ]الكهف: 99[ كام 
ٿ{ ]البقرة: 30[  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  أننا نعرف أّن املالئكة قد قالت: }ڀ 
ذرية  قبل  من  كانوا  الذين  أولئك  ذرية  من  ومأجوج  يأجوج  يكون  أن  املمكن  فمن 
آدم الذين كانوا يفسدون يف األرض ويسفكون الّدماء، وخشيت املالئكة من أفعاهلم 
فقالوا ما قالوه. وسورة الكهف بينت أن يأجوج ومأجوج كانوا يؤذون جريانم الذين 
استعانوا بذي القرنني، وطلبوا منه أن جيعل بينهم وبني هؤالء سدًا يدرأ عنهم األذى 
الذي يصدر ضدهم من يأجوج ومأجوج. وأّيًا كان األمر، فإّن ذكرهم يف هذه اآلية 
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ذي  قول  ذلك  عىل  ويؤكد  القيامة،  يوم  أحداث  من  جزء  ذلك  أّن  إىل  يشري  الكريمة 
{ ]الكهف: 98[، فهو سد يمنع أذى يأجوج ومأجوج  ڀ  القرنني: }پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
عن جريانم إىل أن يأذن اهلل، ويأيت الوعد احلق فيجعل هذا الّسد دكًا، فينطلق هؤالء 
اليوم- من كل حدب ينسلون إىل حيث أرض  مع البرش -الذين هم سكان األرض 
أساطري  من  املفرسون  فيه  خاض  ما  إىل  عينيك  متدنَّ  وال  واجلزاء.  واحلساب  املحرش 
إىل  وما  وانتامئهم  هؤالء  حقيقة  عن  فيها  وما  واإلرسائيليات  وخماضاهتم  الّشعوب 
ذلك، فكلها ال نجد هلا سندًا من علم وال تأييدًا من آثار صحيحة وال شيئًا من ذلك، 

فنكتفي بام ذكر اهلل- جّل شأنه - وال ندخل يف أية متاهات أخرى.

}ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ{ ]األنبياء: 97[ ألنفسنا بتلك الغفلة وبتكذيب رسل اهلل -عليهم 
هلم:  ليقول  العرب  مرشكي  وإىل  مكة  أهل  إىل  الّسياق  ويلتفت  والّسالم-،  الّصالة 
 ،]98 ]األنبياء:  ھ{  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ 
يا  فقال:  دًا،  حُمَمَّ َلُكْم  َأْخِصُم  الزبعري"أنا  بن  اهللِ  عبد  قال  اآلية  هذه  نزلت  وحني 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ  َعَلْيَك  اهللُ  َأْنَزَل  فِياَم  َأَلْيَس  حممد 
َتْعُبُد  الَيُهوُد  َوَهِذِه  ِعيَسى،  َتْعُبُد  النََّصاَرى  َفَهِذِه  قال:  نعم،  قال:  ھ{  ھ  ھ 

ُعَزْيرًا َوَهِذِه بنو مَتِيٍم َتْعُبُد امْلَالِئَكَة، َفَهُؤالِء يف النَّاِر َفَأْنَزَل اهللُ -عز وجل- }ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائائ{"))) وروى املفرسون روايات أخرى يف 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  }ۉ  شأنه-:  -جّل  قوله  ونزل  الّسياق.  ذات 
ائائ{ ]األنبياء: )0)[.

األصنام  تعبد  كانت  قريشًا  فإن  فيها،  وما  الّزبعري  ابن  قصة  عن  النّظر  وبقطع 
القيامة.  يوم  جهنم  يف  وبأصنامهم  بم  سيلقي  شأنه-  -جّل  اهلل  أّن  عىل  دالة  واآلية 
واحلكمة يف بيان أّنم سيكونون مع آهلتهم حصبًا جلهنم، ليبني هلم ضآلة شأنم وتفاهة 
ما يعبدون من دون اهلل من شياطني وأصنام وما إليها، وسيقول اهلل هلم -جّل شأنه-: 

)))  الطباين، املعجم الكبري، مرجع سابق، ج12، حديث رقم )12739(، ص153.



549 سورة  األنبياء

أهؤالء الذين زعمتم أّنم آهلتكم أو رشكاء ل }ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
التي  آلهلتهم   ](00-99 ]األنبياء:  ۅ{  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ألقيت معهم، وسويت بأرض جهنم كأّنا جزء من حصبائها، ال يسمعون استغاثاهتم 
وال ينترصون هلم وال ينفعونم، فهم ال يشء مطلقًا. وعىل النّقيض يبنّي اهلل -تعاىل-: 
ومل  بنا  وآمنوا   ](0( ]األنبياء:  ائ{  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  }ۉ 
يتخذوا آهلة من دون اهلل، فأولئك قد وعدناهم بثوابنا، فهم مبعدون عن النّار، بمن يف 
ذلك أولئك الّصلحاء واألنبياء والّرسل واملالئكة الذين أهلهم بعض النّاس بجهلهم 

واتذوهم آهلة بضالهلم.

} ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ{ ]األنبياء: 02)[ بل هم 
}ڀڀ  يموتوا،  منها ولن  لن يرجوا  اجلنة خالدون  كله، يف  يف شغل عن ذلك 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]األنبياء: 03)[، 

فال حيزنم فزع يوم القيامة، وهو أكب فزع قد يتعرض له اإلنسان، }ەئ ەئ وئوئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی{ ]النمل: 87[ فيؤمنهم اهلل 

-تعاىل- من الفزع وتستقبلهم املالئكة بالبشائر }ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ 
ېىى{  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

]الزمر: 73[ فهذا يومكم الذي كنتم توعدون }ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤڦڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]األنبياء: 04)-05)[.

اجلنة  أرض  هنا  باألرض  املراد  أّن  إىل  واملفرسين  العلامء  من  األكثرون  ذهب 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  }ائ 
فيها،  باإلقامة  الّصاحلون  يتص  التي  األرض  أّنا  كام   ]74 ]الزمر:  ىئ{  ىئىئ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ  والعمل  االستخالف  أرض  فهي  الّدنيا  احلياة  أرض  أّما 
ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ 
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
هذه  يتم  وهو  شأنه-  -جّل  قال  ثم   ]55 ]النور:  گ{  گ  گ  ک  کک 
هذه  يف  ورد  ما  إّن  أي   ،](06 ]األنبياء:  ک{  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ  الّسورة: 
به  يفقهه ويتأثر  تامًا كافيًا لإلنذار والّتبشري، ولكن لن  أن يكون بالغًا  الّسورة يكفي 

إاّل العابدون وحدهم. 

ففي  والّدنيا،  الّدين  يف  أي   ](07 ]األنبياء:  گ{  گ  گ  گ  ک  }ک 
عن  وتضع  اخلبائث،  وحترم  الّطيبات  حتل  التي  اخلامتة،  بالرّشيعة  املرسل  أنَت  الّدين 
النّاس إرصهم واألغالل التي كانت عليهم، وأنت الذي أنزل اهلل عليك القرآن هدى 
الذي حيرص عىل أن ال يكون هناك عنت وال  العظيم  وشفاء، وأنت صاحب اخللق 
مشقة عىل أحد من النّاس، فأنت رمحة ملن اتبعك من املؤمنني يف كل العصور، ألنك 

أرسلت بالكتاب الذي صّدق وهيمن عىل الكتب الّسابقة.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
سورة  الكريمة،  الّسورة  هذه  خامتة  تأيت   ]((2-(08 ]األنبياء:  ۇئ{  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
هو  القرآن  هذا  يف  إليه  وأوحى   � اهلل  رسول  إىل  أنزل  ما  أّن  لتؤكد  كلهم،  األنبياء 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ  كافة  للنبوات  األساس  املوضوع 
الوحي  بأّن  وتوقنون  الواحد،  هلل  وجوهكم  فتسلمون   ،](08 ]األنبياء:  ڻڻ{ 
الوارد لدى مجيع األنبياء واملنزل عليهم إّنام جاء بإخالص الّتوحيد هلل -تعاىل- ونبذ 
الّتوحيد، فذلك يعني أنكم قد توليتم وأعرضتم عن  األنداد والرّشكاء، فإذا رفضتم 
ذكر اهلل الذي جئتكم به، وعن الّذكر الذي جاء به املرسلون كافة، ومل ترتكوا ل خيارًا 
بأن أنبذ لكم وأعلمكم عىل سواء بام سيرتتب عىل ذلك من فتنة واضطراب، إضافة 
إىل ما ينتظركم يف الّدار اآلخرة من عذاب، فأنا ال أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، 

ألّن اهلل -تعاىل- قد أخفى الّساعة عني وعنكم، ولكنه }ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
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ۆ ۆ ۈ{ ]األنبياء: 0))[، فالوحي الذي أنزله عيّل وأمرين بدعوتكم إىل اإليامن 
}ۅ  لعله  أو  القصرية،  احلياة  هذه  يف  واختبار   ]((( ]األنبياء:  ۅ{  ۋ  ۋ  به} 
فاغتنموا  العذاب،  فيكم  اهلل  ينزل  وكيف  متى  أدري  وال   ،]((( ]األنبياء:   } ۉې  ۉ 
ما تصفون  املستعان عىل  فهو  به شيئًا،  باهلل وال ترشكوا  اإليامن  إىل  وبادروا  الفرصة، 
لكم  النّصح  الغاية يف  بلغت  وقد  عليه -سبحانه-،  وافرتاء  أباطيل وكفر ورشك  من 
وأنتم تتامدون يف كفركم ورشككم وضاللكم وما تصفون به آهلتكم من أكاذيب وريب 

وربكم هو الّرمحن الّرحيم، ال ربَّ سواه وهو وحده املستعان عىل ما تصفون.

سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.

والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني �.
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ڑ ڻ 

وصف السورة: 
عدد آياهتا: ثامن وسبعون.

وعدد كلامهتا: ألف ومائتان وتسع وسبعون. 
وعدد حروفها: مخسة آالف ومائة وستة وتسعون. 

وترتيبها يف املصحف )22(.

أو  مكيَّة  السورة  هذه  كون  يف  ون  املفرسِّ اختلف  وقد  النور،  سورة  بعد  نزلت 
باملدينة  نزل  قال:  قتادة  املنذر عن  ابن  فأخرج  مّكي واآلخر مدين.  بعضها  أو  مدنيَّة، 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  }ڈ  مكيات  آيات  أربع  غري  احلج،  القرآن  من 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی{ ]احلج: 52 - 55[.))) وقال أبو حيان: 
هذه السورة مكية إال }ں ں{ ]احلج: 9)[ إىل متام ثالث آيات، قاله ابن عباس 
وجماهد. وعن ابن عباس -أيضًا- إنن أربع آيات إىل قوله: }ڈ ژ{ ]احلج: 9[، 

وقال اجلمهور: منها مكي ومنها مدين.)2)

ا نزلت يف مكة، وهذا هو األليق با يف عرضها  قلُت: والظاهر من آياهتا كلها أنَّ
احلّج  وترشيع  ويقّويه.  ذلك  يؤّيد  والسياق  ووحدهتا،  وموضوعاهتا،  آياهتا  واتصال 
ال جيعل من اآليات املتعلقة به وال من السورة سورة مدنّية؛ فاحلج كان معروفًا عند 

)))  السيوطي، الدر املنثور يف التفسري املأثور، مرجع سابق، ج6، ص3.
)2)  أبو حيان األندليس، أثري الدين حممد بن يوسف )تويف: 754ه( .البحر املحيط يف التفسري، بعناية: الشيخ 

زهري جعيد، بريوت: دار الفكر، 2010م، ج7، ص480.
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أدخله  الذي  التغيري  لكّن  والشعائر،  واهلدايا  القالئد  وكذلك  اإلسالم،  قبل  العرب 
القرآن الكريم كان يف ربط مجيع الشعائر واملناسك باهلل E، وتصحيح النوايا، 
مُتاثل -من حيث األسلوب-  السورة  آيات  وإجياد قطيعٍة مع األصنام. وكون بعض 
بعض ما نزل يف املدينة ليس دلياًل كافيًا عىل مدنّية تلك اآليات، وليس لدينا نقٌل ثابٌت 
ُيبنّي أنَّ ما ُنقل عن ابن عباس وقتادة وجماهد والضّحاك ثابٌت بنقٍل صحيٍح حُيتّج به؛ 

وعىل ذلك فالسورة -فيام نرى- مكّيٌة بتاممها، واهلل أعلم. 

عىل أنَّ االهتامم بتحديد ما هو مكيٌّ من اآليات، وما هو مدينٌّ هو فرٌع عن اهتاممهم 
"بالنسخ"، فمعرفة ذلك يعني عىل حتديد ما هو ناسخ وما هو منسوخ، وقد ناقشنا القول 

بوجود ناسخ ومنسوخ يف القرآن وأبطلناه يف كتابنا "نحو موقف قرآيّن من النسخ". 

كام أنَّ الدخول يف ذكر عدد اآليات املكية وعدد اآليات املدنية يف كل سورة، مل 
))) فقد  يعد له أثر كبري بعد الرتتيب آليات الكتاب الكريم يف العرضتني األخريتني، 

قطع ذلك الكالم عن أسباب النزول وأماكنها إال يف أضيق احلدود. 

مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها: 
الفزع  E يف سورة األنبياء حال األشقياء والسعداء، وذكر  ملا ذكر اهلل 
به،  ويكّذبون  املعاد،  ينكرون  مّكة  مرشكو  وكان  القيامة،  يوم  سيحدث  الذي  األكب 
ر العذاب -الذي توّعدهم  وقد أومههم الشيطان أّنم عىل صواٍب يف ذلك بسبب تأخُّ
ذكر  من  عليه  انطوت  بام  وتويفًا؛  هلم  حتذيرًا  السورة  هذه  جاءت  عنهم  به-  القرآن 
ال  واقٌع  البعث  أّن  عىل  وتنبيههم  ملنكرهيا،  ُأعّد  ما  وذكر  هوهلا،  وشّدة  الساعة  زلزلة 
حمالة، وأّن الدليل عليه هو نفس دليل اخللق وما فيه من بدايٍة وناية، وما حيدث بينهام، 
باملاء،  موهتا  بعد  اهلل  حُيييها  وكيف  املّيتة،  اهلامدة  باألرض  األمثلة  هلم  رضب  أّنه  كام 

 (2(.E فتهتز وُتنبت وتعود حيًة خمرّضة بإذنه

َتنْيِ يف اْلَعاِم الذي ُقبَِض  ًة، َفَعَرَض عليه َمرَّ )))  عن أيب ُهَرْيَرَة قال: "كان َيْعِرُض عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُقْرآَن ُكلَّ َعاٍم َمرَّ
ِذي ُقبَِض فِيِه"، انظر:  يَن يِف اْلَعام الَّ فيه، َوَكاَن َيْعَتِكُف ُكلَّ َعاٍم َعرْشًا َفاْعَتَكَف ِعرْشِ

يُل َيْعِرُض اْلُقْرآَن عىل  -البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب فضائل القرآن، َباب كان ِجْبِ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حديث رقم )4998(، ص994.

)2)  أبو حيان، البحر املحيط يف التفسري، مرجع سابق، ج7، ص480.
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عمود السورة: 
}ۉ  للنبّي ملسو هيلع هللا ىلص  التمكني  السورة وحمورها وموضوعها األساس هو  إّن عمود 
يتوّقف  التمكني، وما  لوازم هذا  السورة  ]األنفال: 67[. وقد ذكرت  ې{  ې  ۉ 
التمكني عليه، وما يؤّدي إىل استمراره، وبعض التحّديات التي تعرتضه أو قد تؤدي 

إىل توّقفه وانقطاعه. 

وتسميتها بـ»احلج« ملا يقتضيه احلج من أمٍن واستطاعٍة، وبسط سلطان املؤمنني 
نفوس  ِقْبلٍة، ومناسك، ومشاعر، وهيبٍة يف  ة؛ من  األُمَّ قيام  يعنيه  ما  بكل  تهم  ُأمَّ وقيام 
اآلخرين حتول بينهم وبني الصّد عن سبيل اهلل واملسجد احلرام، سواء بإخافة الّطريق 
أو انتهاك حرمة الشعائر. وعىل هذا فإنَّ »احلج« من أهم مظاهر »التمكني«، فال غرابة 
أن ُتسّمى السورة به، ويأخذ ذلك احليِّز من سورة حمورها األساس: »التمكني«، وألّن 
قريشًا مل يكن هلا ذلك القدر من االحتـرام والتقدير واملهابة يف نفوس العرب إال بسبب 
أ اهلل إبراهيَم مكانه، وبسببه كانت جزيرة العرب تعرف فرتاٍت من  ذلك البيت الذي بوَّ

األمن واألمان ما كان يمكن أن تتمّتع با لوال هذا البيت، قال سبحانه: }ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ{ ]القصص: 

57[. ويف هذه السورة -احلج- قال جّل شأنه: }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ففي   ]4( ]احلج:  گڳ{  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ة التي سترشف بحامية  آية القصص إشارة إىل سكان احلرم، ويف هذه اآلية إشارة إىل األُمَّ

هذا احلرم، ومحاية أمنه، وتطهريه للطائفني والقائمني والرّكع الّسجود. 

و»اجلدل« الذي ورد يف السورة أكثر من مرة، والعناية بذكر أصناف املجادلني، 
ُيعد وجهًا من وجوه التمكني، فاجلدال مع املخالفني هو دليل قوٍة وَمنَعة ومتكنٍي لتلك 
األُّمة؛ إذ يشري إىل أن أعداء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأعداء التمكني له وألُّمته، وللكتاب الذي 
يعودوا  ومل  املبور،  اخلرّي  املّد  ذلك  إيقاف  عىل  قادرين  يعودوا  مل  قلبه،  عىل  اهلل  نّزله 

جيدون يف أنفسهم قدرًة عىل إسكات صوت رسول اهلل � أو النّيل منه: }ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{ ]املائدة: 3[، وصار َبسط سلطان اإلسالم أمرًا 
السفيهة  واملجادالت  واللغو  الّشغب  إال  يفعلونه،  ما  املرشكني  لدى  يعد  ومل  ميرّسًا، 
التي ال تنبثق عن علم أو معرفة، بل عن تقليٍد ومتابعٍة عمياء للشيطان، وهي جمادالٌت 
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لن تؤدي إىل إيقاف اإلسالم أو احليلولة بينه وبني الوصول إىل الناس. 

التي فيها ينفتح الطريق أمام األُمم والشعوب للتالقي،  العبادات  و»احلج« من 
مهام اختلفت ألسنتهم وجذورهم وأنسابم. وتقارب الثقافات البيئيَّة وحتاورها تعبرٌي 
فتجتمع  الوسط،  اخلرّية  الشاهدة  ة  األُمَّ هذه  عليه  تقوم  الذي  »التمكني«  ذلك  عن 
وليشهدوا  وحده،  اهلل  لعبادة  واحد،  موقٍع  يف  واحد،  صعيٍد  عىل  ة  األُمَّ هذه  شعوب 

منافع كثرية مع تلك العبادة الفريدة. 

للمؤمنني  يصدر  إهليٍّ  إذٍن  أول  عىل  غريها-  -ال  السورة  هذه  اشتامل  أنَّ  كام 
باجلهاد واملدافعة يف آياٍت متعاقبة ُيعّزز كون عمود السورة هو »التمكني«، الذي هّيأه 
ة األقّلية املستضعفني يف األرض. الذين يافون  ة بعد أن كانت ُأمَّ اهلل -تعاىل- هلذه األُمَّ

أن يتخّطفهم الناس فآواهم اهلل -تعاىل- وأيدهم بنرصه. 

نداء النّاس كافة، وأمرهم بالتقوى يف سوريت »احلج« و»النساء«: 
بداية هذه السورة مثل بداية سورة »النساء«، فهناك قال -تعاىل-: }ٱ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٻ  ٻ  }ٱ  البداية:  كانت  وهنا   ]( ]النساء:  ڦ{ٱ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ{ ]احلج: )[. 
ببداية  مذّكرة  با،  والتشبُّث  بالتقوى  لاللتزام  الناس  بنداء  تبدأ  »النساء«  فآية 
اخللق، فاخللق بدأ بنفس واحدة خلقت من طني، وخلق منها زوجها، وبداية سورة 
»احلج« تنادي الناس -مجيعًا- لاللتزام بالتقوى والتشبُّث با قبل الدخول يف أهوال 
آمنوا  الذين  ُنودي  كام  مرات،  مخس  السورة  هذه  يف  الناس  نداء  تكّرر  وقد  اآلخرة. 
وُأمروا بالّركوع والسجود وفعل اخلري واجلهاد، وبذلك تكون السورة تفصياًل لبعض 

ما ُأحكم يف سور أخرى كسورة »البقرة« وغريها من األنفال والتوبة. 

النَّجم األول: )يف البعث ودليل اخللق(
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  ٺ  ٺ 
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ٱ ٻ ٻ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڤ ڤ{ ]احلج: )-7[. 
يذكرها  عديدة،  بأموٍر  واملستمر  الدائم  التذكري  عىل  املجيد  القرآن  عادة  جرت 
والبعث  اآلخرة  والّدار  بالتقوى  فيذّكر  »التمكني«،  مثل  عظياًم  أمرًا  يتناول  عندما 
بيان  من  جاء  ما  وقوع  اإلنسان  استبعاد  ُيزيل  ما  ذلك  يف  ألنَّ  السابقة؛  والرساالت 
جواز وقوعه، وما يتطلبه ذلك الوقوع من أعباء ورشوط وأسباب ال بد من حتصيلها، 
املرجع  وإليها  املنطلق  منها  يكون  أن  -ينبغي  اإليامنيَّة«  و»القاعدة  الكليَّة«  فـ»الرؤية 

ه.  عىل الدوام- هتّيئ لذلك ومتّهد له، وتزيل أّي شعور بتعّذره أو تعرسُّ

و»التقوى« مفهوٌم قرآيّن ذو أمهيَّة كبرية، وهو االسم من قوهلم »اّتقى«، واملصدر 
»االّتقاء«، وكالمها مأخوذ من ماّدة »و ق ي« التي تدّل عىل دفع يشء عن يشء بغريه، 
ومعنى قوله -جّل شأنه-: }ٱ ہ ھ{ ]النساء: )3)[. توّقوه: أي اجعلوا بينكم وبينه 
السيئة ما يكون واقيًا وحافظًا  ))) وجتنّبوا من األعامل  الصاحلة كالوقاية،  من األعامل 
لكم من غضبه وسخطه لتستحقوا رضاه. وهي أعم من العدالة وأوسع. قال الراغب: 
التقوى: جعل النفس يف وقاية مما ُياف، هذا حتقيقه. وصار مفهوم التقوى يف عرف 

الرشع حفظ النفس عام يؤّثم، وذلك برتك املحظور، والقيام باملأمور به.)2)

وعند  الوقاية،  اتاذ  وهو  االتقاء،  بمعنى  اللغة  يف  التقوى:  اجلرجايّن:  ويقول 
به  تستحق  عام  النفس  صيانة  وهو  عقوبته،  عن  اهلل  بطاعة  االحرتاز  هو  احلقيقة  أهل 

)))  ابن محيد، صالح .وملوح، عبد الرمحن )مرشفان (. موسوعة نرضة النعيم يف أخالق الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، 
جدة: دار الوسيلة، ط1998،1 م، ج4، ص.1079

)2)   الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص881.
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العقوبة من فعل أو ترك، والّتقوى يف الطاعة ُيراد با اإلخالص، ويف املعصية ُيراد با 
الّتـرك واحلذر، وقيل: أن يّتقي العبد ما سوى اهلل -تعاىل-، وقيل: املحافظة عىل آداب 
الرشيعة، وقيل: جمانبة كل ما ُيبعدك عن اهلل تعاىل، وقيل: ترك حظوظ النّفس ومباينة 
النهي، وقيل: أاّل ترى يف نفسك شيئًا سوى اهلل، وقيل: أاّل ترى نفسك خريًا من أحد، 
وقيل: ترك ما دون اهلل. واملّتبِع عندهم هو الذي اتقى متابعة اهلوى، وقيل: االهتداء 

بالنبي S قوالً وفعاًل.))) 

أولئك  التقوى، وإفراد  تندرج حتت مفهوم  املذكورة  املعاين  تلك  أنَّ كل  واحلق 
العلامء لبعض تلك املعاين ألنَّ نظرهم انرصف إليه ال ليجعل املفهوم منحرصًا فيه، بل 
جيعل ذلك املعنى جزءًا من مدلوالته، فالتقوى إذن تلك املعاين كلها بعد أن تتحول 
كل  يف  معها  -تعاىل-  اهلل  وجود  تستحرض  جتعلها  اإلنسانيَّة  بالنفس  قائمة  ملكة  إىل 
حالة، يف الرس والعلن، ويف اخللوة واجللوة، انطالقًا من قوله �: "أن تعبد اهلل كأنَّك 
ووجدانه  املؤمن  قلب  يف  التقوى  تظهر  وآنذاك  يراك.")2)  فإنه  تراه  تكن  مل  فإن  تراه، 
من   - حتمل  والعلن،  الرس  يف  شاملة  ة  عامَّ تقوى  لتكون  وعطائه؛  وأخذه  وسلوكه 
وفق إليها وأعانه اهلل عىل محلها - إىل التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ  التقوى:  بزاد  نزوله  قبل  للموت  واالستعداد 
واإلسالم  اإليامن  صفات  مثل  عالية  صفة  فهي   .](97 ]البقرة:  ڄ{  ڦ  ڦ 

واإلحسان، با تتحقق العدالة، وعليها تقوم االستقامة. 

ٻ{ ]احلج: )[ أي يا أهيا الناس احذروا عقاب  ٻ  ٻ  فقوله: }ٱ 
ما  بفعل  وذلك  غضبه،  من  وقاية  يف  أنفسكم  واجعلوا  تعصوه  وال  فأطيعوه  ربكم، 
أمركم به من الواجبات، وترك ما ناكم عنه من املحرمات، وهذا خطاب ينتظم فيه 
عام  هنا  فاخلطاب  القيامة.)3)  يوم  إىل  بعدهم  سيوجدون  ومن  النزول  حني  املكلفون 

)))  اجلرجاين، عيل بن حممد الرشيف )تويف:6)8 ه ). كتاب التعريفات، بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 
1983م، ص65.

ْساَلِم  ياَمِن َواإلِْ يَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلِْ )2) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب اإليامن، َباب ُسَؤاِل ِجْبِ
ْحَساِن وعلم الساعة، حديث رقم)50)، ص.33 َواإْلِ

احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  تفسري املراغي، القاهرة: رشكة  مصطفى.  أمحد  انظر: املراغي،    (3(
وأوالده، ط1، 1946م، ج17، ص.84 
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للناس مجيعًا، وعادًة ما يأيت اخلطاب الذي يطلب اإليامن عامًا لكل الناس، ))) وحني 
ر اخلطاب بنحو قوله: »يا أهيا الذين آمنوا.«)2)  يطلب تنفيذ حكم رشعّي يصدِّ

إن  أي  )[؛  ]احلج:  ڀ{  پ  پ  پ  }پ  بقوله:  األمر  هذا  علل  ثم 
الزلزلة التي تكون حني قيام الساعة قبل قيام الناس من أجداثهم كام قال: }ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]الزلزلة: )-2[. 
واعلم أّنه E ذكر يف اآلية من أهوال ذلك اليوم أمورًا ثالثة: 

ُتذهلها  أي:  2[؛  ]احلج:  ٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  }ٺ  قوله:  أحدها: 
»الّزلزلة«، و»الذهول«: الذهاب عن األمر مع دهشة.

تضع  أّنا  واملعنى   ،]2 ]احلج:  ٹ{  ٹ  ٿ  ٿ  }ٿ  قوله:  وثانيها: 
ولدها لتامم أو تسقطه لغري متام من هول ذلك اليوم، وهذا يدل عىل أّن هذه »الّزلزلة« 

إّنام تكون قبل البعث.
)عىل  سكارى  وتراهم  املعنى:   ،]2 ]احلج:  ڤ{  ٹ  }ٹ  قوله:  وثالثها: 
هول  من  أرهقهم  ما  ولكن  التحقيق(،  )عىل   ]2 ]احلج:  ڤ{  ڤ  }ڤ  التشبيه( 

عذاب اهلل -تعاىل- هو الذي أذهب عقوهلم وطرّي متييزهم.)3) 
ومعنى »التزلزل«: االضطراب، وتكرير حروف لفظه تنبيه عىل تكرير معنى التزلزل 

فيه، قال تعاىل: }ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]األحزاب: ))[؛ أي: ُزعزعوا من الرعب.)4) 

)))  فهو خطاب للحقيقة اإلنسانيَّة التي أخذ اهلل العهد عليها }ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍٱ{ ]األعراف:172 [، وهي 
احلقيقة التي جاّلها اهلل يف آدم وزوجه، حيث عهد إىل آدم بمهمة االستخالف، فالعهد كان إىل جنسه 
وحقيقته، ومل يكن قارصًا عليه وزوجته، وكذلك يف حتمل األمانة التي عرضها اهلل ومحلها اإلنسان، فمثل 
هذا اخلطاب املوّجه للحقائق الكليَّة ال يتلف فيه خطاب املوجود عن خطاب من سيوجد بعد ذلك، فكأن 
يف داخله معنى يقول: "ملا وجد إنسان حيمل هذه احلقيقة فهو خماطب بذا اخلطاب .ومن ثمَّ فال معنى ملا 
شغل بعض علامء الفقه به أنفسهم من عقد مسألة عرفت يف أصول الفقه بـ"مسألة تكليف املعدوم "فهو 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   { يف عرف القرآن ليس معدومًا، لكنه مل يكن شيئًا مذكورًا: ٱ
ېې{ ]اإلنسان: 1[  وفرق كبري بني املعدوم واملوجود الذي مل يذكر من قبل ثم ذكر. 

)2)  قارن بـ: الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج16، ص9685.
)3)  الرازي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، مرجع سابق، ج23، ص5.
)4)  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص382. 
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فتدّمر،  تشتد  قد  األشياء  ففي  وإىل األشخاص،  األشياء  إىل  »والزلزلة« تضاف 
يف  كانوا  إذا  اهلروب  إىل  تؤدي  قد  األشخاص  ويف  سافلها.  األشياء  عال  جتعل  وقد 
معركة أو موقف حمرج خميف. وقوله تعاىل: }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ ]احلج: 2[ 
توازنم؛  أفقدهم  قد  وأهواهلا  الساعة  قيام  شهود  جمرد  إنَّ  َبْعد،  العذاب  َيَرْوا  مل  فهم 

إذن: انتهى األمر، وما كنتم تكذبون به ها هو ماثل أمام أعينكم.))) 

}ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ{ ]احلج: 3[. يذكر 
مرشبًا  شأنه-  -جل  املوىل  يف  اجلدال  من  اتذوا  الذين  أولئك  من  الناس  من  صنفًا 
اتباع هوى الشيطان. فكيف يكون اجلدال يف اهلل -تعاىل-؟ "يكون اجلدال يف اهلل  يف 
الوحدانّية،  اجلدال يف  يكون  أو  إله،  بوجود  الذي ال يعرتف  امللحد  وجودًا، كجدال 
الساعة  كأمر  غيبي،  بيشء  اهلل  إعالم  يف  اجلدال  يكون  أو  آخر،  إهلًا  باهلل  ُيرشك  كمن 
به، هذا كله جدل يف اهلل.")2) و»اجلدال« عبارة عن  ُيؤمنون  البعض وال  ُينكره  الذي 

مراء يتعّلق بإظهار املذاهب وتقريرها.)3) 

}ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ{ ]احلج: 4[. ُكتب عىل 
هذا الشيطان املْسَتعيل أنَّ َمْن يتوّله ويستمع إليه فإّن مصريه إىل الضالل الذي سيصل 
به إىل النار، وهذا حكٌم ظاهٌر استحّقه بَِبغيه وبام ارتكبه من جرائم يف حّق اهلل -تعاىل-. 

)))  الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج16، ص9692.
)2)  املرجع السابق، ج16، ص9693.

)3)  اجلرجاين، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص79. وقد ذكر اإلمام الفخر الرازي يف تفسريه هلذه اآلية 
ا -بمفهومها- تدّل عىل جواز املجادلة احلّقة؛ ألّن تصيص املجادلة مع عدم العلم بالدالئل، يدّل عىل  أنَّ
أّن املجادلة مع العلم جائزة، فاملجادلة الباطلة هي املراد من قوله: }ې ې ى ى ائ { ]الزخرف: 58[، 

واملجادلة احلّقة هي املراد من قوله: } ے ے ۓ ۓ { ]النحل: 25)[، انظر: 
-الرازي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، مرجع سابق، ج23، ص6.

واجلدال يف اهلل قد يكون باجلدل يف أفعاله -سبحانه- مثل جدال منكري النبوات يف اصطفائه الرسل 
اخلريات،  متعرٍّ من  أي:  مريد«؛  الوحي عليهم. وقوله: »شيطان  وإنزاله -سبحانه-  البرش  والنبّيني من 
فـ»املارد« و»املريد« من شياطني اجلّن واإلنس: املتعري من اخلريات، من قوهلم: »شجر أمرد«: إذا تعّرى 

من الورق، ومنه قيل: »رملة مرداء«: أي مل ُتنبت شيئًا.
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}ڑ ڑ{ ]احلج: 5[ هذه اآلية من السورة ذكرت »البعث« بدليله -دليل 
اخللق- لتزيل أّي ريب فيه، ولتؤكد أّن اهلل هو اإلله احلق، والرّب احلّق املّتصف بكل 
صفات الكامل، املنتفَية عنه كل صفات النقصان، وأّنه قادٌر عىل أن حُييي املوتى قدرته 
عىل كل يشء آخر، وأّنه قادٌر عىل البعث وإعادة َمْن يف القبور إىل احلياة األخرى كام 

خلقهم أول مرة. 

وأصل »البعث«: إثارة اليشء وتوجيهه، ُيقال: بعثته فانبعث، ويتلف »البعث« 
بحسب اختالف ما علق به، فـ»بعثت البعري«: أثرته وسرّيته، وقوله عّز وجّل: }پ 
پ پ{ ]األنعام: 36[ أي: ُيرجهم وُيسرّيهم إىل القيامة، }ەئ وئ وئۇئ{ 

ۆ{ ]التغابن: 7[، }يبجت حت خت  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ]املجادلة: 6[، }ے 

مت ىت يت{ ]لقامن: 28[.))) 

عىل  الدليل  فإليكم  منه  ّشك  يف  كنتم  إْن   .]5 ]احلج:  گ{  گ  ک  ک  ک  }ک 
 .S آدم  األول، وهو  اخلَْلق  أي:   ]5 ]احلج:  ڳھ{  ڳ  گ  }گ  ِصْدقه 

واملتتبع آليات القرآن جيد احلق E تارة يقول: إنه تعاىل خلق اإلنسان: }ٱٿ 
ٿ{ ]األنعام: 2[ وتارة }ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]احلجر: 26[ وتارة }ڳ ڳ{ ]احلج: 5[ 
مما  وهذا   ]6 ]الطارق:  ڤ{  }ٹ  وتارة   .](4 ]الرمحن:  ڭ{  ڭ  }ۓ  وتارة 

دعا املسترشقني إىل الطعن يف أسلوب القرآن، فقالوا: من أيِّ هذه األشياء ُخِلْقتم؟

وهذا االعرتاض ناشئ من عدم َفْهم لغة القرآن، فالرتاب واملاء والطني واحلمأ 
عىل  املاء  وضعَت  فإذا  الواحد،  ليشء  متعددة  مراحل  -كلها-  والصلصال  املسنون 
الرتاب صار طينًا، فإْن تركَت الطني حتى يتخّمر، ويتداخل بعضه يف بعض حتى ال 
هو  يكون  رائحته  وتتغري  يعَطُن  عندما  وهذا  اآلخر.  عن  فيه  عنرصًا  متيز  أْن  تستطيع 
ره،  وصوَّ اإلنسان  اهللُ  خلق  ومنه  كالفخار،  صلصال  فهو  َجفَّ  فإْن  املسنون،  احلمأ 
ونفخ فيه من روحه، إذن: هذه مراحل لليشء الواحد، ومرور اليشء بمراحل خمتلفة 

ه يف حقيقته.)2)  ال ُيغريِّ

)))  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص132.
)2)  الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج6)، ص9703-9702.
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ک  ک  }ک  فقال:  أيضًا  النبات  بخلق  البعث  إمكان  عىل  االستدالل  ذكر  ثم 
والزرع،  النبات  من  اآلثار  دارسة  يابسة  األرض  وترى  أي   .]5 ]احلج:  گ{  گ  ک 
املاء  من  يتداخلها  ملا  وانتفخت،  وازدادت  بالنبات  حتركت  املاء  عليها  أنزلنا  نحن  فإذا 
والنبات، }گ گ ڳ ڳ{ ]احلج: 5[. البهجة: حسن اللهو وظهور الرسور، وفيه 
قال D: }ڑ ڑ ک{ ]النمل: 60[، ))) أي: ثم أنبتت أنواعًا ترس الناظرين 

ببديع منظرها، ومجيل شكلها، واختالف طعومها وروائحها، ومقاديرها ومنافعها. 

وبعد أن قرر سبحانه هذين الربهانني رتب عليهام مخس نتائج حتمية: 

))) }ٱ{ ]احلج: 6[، الذي ذكرت لكم من بدئنا خلقكم يف بطون أمهاتكم، ووصفنا 
إياكم  وتنبيهنا  اهلرم،  حال  يف  وشيخًا  وكهاًل  طفاًل  وبعده،  امليالد  قبل  أحوالكم 
]احلج: 6[،  ٻ{  ٻ  ٻ  }ٻ  الغيث  ينزل عليها من  بام  اهلامدة  باألرض  فعلنا  إىل 
لتصّدقوا بأن الذي فعل ذلك هو اهلل احلق الذي ال شك فيه، وأن ما تعبدون من 

األوثان واألصنام باطل، ألنا ال تقدر عىل فعل يشء من ذلك. 

)2) }پ پ پ{ ]احلج: 6[، أي ولتعلموا أن الذي قدر عىل هذه األشياء البديعة 
ال يتعذر عليه أن حييي املوتى بعد فنائها. 

)3) }ٱ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]احلج: 6[، أي وأن فاعل ذلك قادر عىل كل يشء وال 
إعادة  ذلك  ومن  املمكنات،  مجيع  إجياد  عىل  قادر  فهو  أراده،  يشء  عليه  يمتنع 

األجسام بعد موهتا. 

]احلج: 7[، أي ولتعلموا أن الساعة التي وعدكم أن  }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{   (4(
يبعث فيها املوتى من قبورها آتية ال حمالة، وال شك يف حدوثها، وليس ألحد أن 

يرتاب فيها.

)5) }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ ]احلج: 7[، أي ولتوقنوا بأن اهلّل -حينئذ- يبعث من 
يف القبور أحياء إىل مواقف احلساب.)2) 

)))   الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص.48)
)2)   املراغي، تفسري املراغي، مرجع سابق، ج7)، ص90-89. 
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النَّجم الثاين: يف أصناف البرش
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڌ ڌ ڎ  ڍ  ڇ ڍ  ڇ ڇ  ڇ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{ ]احلج: 4-8)[. 
–سبحانه-  املوىل  اتذوا من اجلدال يف  الذين  أولئك  بيان لصنف آخر من  هذا 
مرشبًا لكفرهم، والذين ال يروق هلم متكني هذه األُّمة ورسوهلا، وبيان لعاقبتهم السّيئة 

وخرسانم يف الدنيا واآلخرة بجداهلم، ورشكهم، وغرورهم، وكبهم، }ڤ ڤ 
ال  متكّبين،  جدال  فجداهلم   ]8 ]احلج:  ڃ{  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
يريدون به هدفًا معرفّيًا، بل يريدون به اإلضالل عن سبيل اهلل، فهم ال يكتفون بغمس 

أنفسهم يف الضالل، بل ُيريدون إضالل اآلخرين وصّدهم عن اهلدى. 

جداالً  كان  إذا  فكيف  مستنكرًا،  غريبًا  يبدو  الدالئل  تلك  بعد  اهلل  يف  واجلدال 
بغري علم، ال يستند إىل دليل، وال يقوم عىل معرفة، وال يستمد من كتاب ينري القلب 

والعقل، ويوضح احلق، وهيدي إىل اليقني. 

املتعجرف،  الكب  فيها  صورة  صورهتم،  يرسم  التعبري   ]9 ]احلج:  }چ چ{ 
فثني العطف هو عبارة عن التنّكر واإلعراض؛ وهو نحو: لوى شدقه ونأى بجانبه،))) 
]احلج: 9[ فال  ڇ{  چ ڇ  }چ  فهو ال يستند إىل حق، فيلجأ إىل العجرفة والكب، 

يكتفي بأن يضل، إنام يضيف إىل ذلك محل غريه عىل الضالل. 

ڈ  }ڎ  ومصريه   ]9 ]احلج:  ڌ{  ڍ  ڍ  }ڇ  عاقبته:  -تعاىل-  اهلل  ويذكر 
ڈ ژ ژ{ ]احلج: 9[، وهو موضع إيقاد النار؛ فهو يف أسفل موضع فيها. 

}ڑ ڑ ک ک{ ]احلج: 0)[ )2) عب عنه بام دون غريمها ألن أكثر األفعال 
تزاول بام }ک ک گ گ گ{ ]احلج: 0)[، فيعذبم بغري ذنب.

)))   الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص78).
)2)  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص434.
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}ڳ ڳ{ ]احلج: ))[ هذا وصف فريق آخر من الذين يقابلون األمر بالتقوى 
عنها  املعرض  وال  اإلسالم،  دعوة  بصدق  املطمئن  غري  مقابلة  بالساعة  واإلنذار 
إعراضًا تامًا، ولكنهم يضعون أنفسهم يف معرض املوازنة واملواءمة بني دينهم القديم 
ما  يرقبون  ثم  متبعيه،  عداد  يف  ويدخلون  اإلسالم  دعوة  يقبلون  فهم  اإلسالم،  ودين 
]احلج:  ڱ{  }ڱ  فيه  هو  بل  إيامنه،  يف  مستقّر  غري  الصنف  وهذا  ذلك،  بعد  ينتابم 
))[ وانحراف، مثله كمثل الذي عىل طرف من جرٍف هاٍر، ومقاييس صّحة الدين أو 

ين له }ں ں ڻ{ ]احلج:  عدم صّحته -عنده- هي النفع الدنيوّي الذي ُيقّدمه الدِّ
]احلج: ))[ وقال: "هذا دين جّيد،  ڻ{  }ڻ  ))[ عقب ذلك وتتابعت عليه منافعه 

تقدر عىل  آهلته ال  القديم ليس بحق، وأن  دينهم  أن  ! وعلم  وعيّل االستمرار عليه"! 
يشء، ألنا لو قدرت النتقمت منه عىل نبذ عبادهتا، وعلم -آنذاك- أن اإلسالم حق، 
}ۀ ۀ ہ{ ]احلج: ))[ رش من رشور الدنيا العارضة يف احلياة املسببة عن أسباب 
عادية }ہ ہ ہ{ ]احلج: ))[ فسخط عىل اإلسالم، سارع لالرتداد والتحّول 
آهلته أصابته بسوء غضبا من مفارقته عبادهتا، كام  أن  واالنقالب عىل وجهه، وتوهم 
 } پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ }ٱ  لرسوهلم:  قالوا  إذ  عاد؛  عن  اهلل  حكى 
 ،](( ]احلج:  ڭ{  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  }ھھ  بذلك  وهو   ،]54 ]هود: 

ة.  فالدين والعبادة ال بد أن تكون خالصة هلل تعاىل، ال تشوبا شوائب املنافع الدنيويَّ

وإىل أين يّتجه هذا الذي يعبد اهلل عىل حرف؟! إنه يتجه بعيدًا عن اهلل -تعاىل-، 
أو وثنًا عىل  ]احلج: 2)[، يدعو صناًم  ٴۇ{  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  }ڭ  ألّنه: 
اجلاهلّيات  طريقة  عىل  مصلحة  أو  جهة  أو  شخصًا  يدعو  أو  األوىل،  اجلاهلّية  طريقة 
املتناثرة يف كل زمان ومكان، كّلام انحرف الناس عن االجتاه إىل اهلل وحده، والسري عىل 
رصاطه ونجه، فام هذا كله؟ واجلواب: }ۋ ۅ ۅ ۉ{ ]احلج: 2)[، املغرق 
كان  3)[ سواء  ]احلج:  ائ{  ى  ى  ې  ې  ې  }ې  واالهتداء،  اهلدى  الُبعد عن  يف 
وثنًا أو شيطانًا، أو سندًا من بني اإلنسان، فهذا كله ال يملك رُضًا وال نفعًا، بل هو أقرب 
]احلج: 3)[، ذلك الضعيف  }ائ ەئ{  ألن ينشأ عنه الرّض، فرّضه أقرب من نفعه، 
الذي ال سلطان له يف رّض أو نفع، }ەئ وئ وئ{ ]احلج: 3)[، ذلك الذي ينشأ عنه 
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اخلرسان، يستوي يف ذلك املوىل والعشري من األصنام واألوثان، واملوىل والعشري من بني 
اإلنسان، ممن يّتخذهم بعض الناس آهلة أو أشباه آهلة يف كل زمان ومكان. 

النعيم  بذكر  الفظيع  الشنيع  العذاب  ذلك  ذكر  أعقب  العزيز  الكتاب  وكعادة 
من  كل  مآل  بني  الكبري  الفرق  ليّتضح  الصاحلات؛  وعملوا  آمنوا  الذين  ينتظر  الذي 

یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  }ۇئ  الفريقني: 
ی جئ حئمئ{ ]احلج: 4)[ فهذا وعد ملن عبد اهلل بكل حال ال ملن عبد اهلل عىل حرف.)))

النَّجم الثالث: يف استمرار اجلدال واخلالف إىل يوم القيامة 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  }ۇئ 
ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]احلج: 4)-8)[. 

}ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت{ ]احلج: 5)[ يبنّي -جّل شأنه - خطأ ظّن 
أولئك املجادلني -الذين يعبدون اهلل عىل حرف- يف اعتقادهم أّن اهلل لن ينرص رسوله 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعه عىل تلك األعداد الكبرية من املرشكني وأهل الكتاب وأحالفهم 
املدّججني باملال والسالح، فلو كنتم تظنون أّن أعداء حممد ملسو هيلع هللا ىلص الذين يستمدون قّوهتم 
من حبال العون واملساعدة من أمثاهلم من الكافرين عىل يشء من احلق أو القوة، فإّن 
فهو  ومعينه،  نارصه  هو   E اهلل  ألنَّ  القوي؛  احلق  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حبل 
حبٌل أصله ثابٌت وفرعه يف السامء، يستحيل عىل أعدائه قطعه، ولن يستطيع أحد أن 
السامء،  إىل  بحبل  أي    ](5 ]احلج:  مت{  }خت  ينافسه،  السامء  إىل  مثله  يمدَّ حباًل 

-}جث مث{ ]احلج: 5)[ ذلك احلبل فيرتدى إىل األرض فتزهق روحه، }ىث يث 

)))  النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج2، ص)43.
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حج مج جح مح جخ{ ]احلج: 5)[ هل ُيذِهُب ذلك غيَظه وحنقه عىل الرسول الكريم 
ک  ک  ڑ  }ڑ  أم ال؟ وهو مثل قول فرعون -كام حكى عنه القرآن املجيد-: 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ے{  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ڻ

ذلك  استحالة  لبيان  حباًل«؛  للّسامء  »اْمُدد  الفصحى:  األمثلة  يف  ُيقال   .]37-36 ]غافر: 

أراد بذه اآلية أن   E املثل، فكأّنه  له  املقول  يتمنّاه الشخص  أو  يقوله  الذي 
 E صاهتم بأنَّ اهلل يقيض عىل سائر متنّيات املرشكني والكّفار واملنافقني، وترُّ

يمكن أن يتخىّل عن رسوله، فهو E كتب عىل نفسه نرصة رسله: }ٱٿ ٹ 
]غافر: )5[ وهؤالء الذين يتمنّون  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ 

ا  أن ال ينرص اهلل رسوله، يتمنّون املستحيل الذي يتنقون فيه لو حاولوا، ومن ثّم فإنَّ
 ،S آيٌة من أعظم اآليات يف بيان ما تفّضل اهلل -جّل شأنه - به من نرصة رسوله
عدة؛  آياٍت  يف  املؤمنني  وأتباعهم  لرسله  املوعودة  نرصته  عىل  -تعاىل-  اهلل  أّكد  وقد 

ٹ  }ٹ  وقوله:   ،]47 ]الروم:  }ھھھےےۓ{  تعاىل:  قوله  منها 
}چچچچڇڇڇڇڍ ڍ{  وقوله:   ،]3 ]الفتح:  ٹڤڤ{ 

واستحالة  واملؤمنني،  رسوله  بنرصة  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  من  وعٌد  فهي   ،]40 ]احلج: 

خذالنه له O. ليعلموا أّنم لن يرّضوا رسول اهلل بذلك الطمع أو التمنّي، 
بل إن من يعتقد ذلك فهو بمثابة من ينتحر وينق نفسه، ويف األمثال: »دونك احلبل 

فاختنق«، ُيقال للذي يريد من األمر ما ال يمكن له أن حُيّققه.))) 

)))  والعجب من ابن عاشور -مع جاللة قدره- أنَّه قال يف هذه اآلية الكريمة ]احلج: 5)[: "موضع هذه اآلية 
غامض وُمفاُدها كذلك". انظر: 

-ابن عاشور، تفسري الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج7)، ص7)2.
ونحن ال نرى غموضًا، ال يف املوقع وال يف املدلول واملفاد، أّما املوقع فهو موقعها الدقيق حيث وضعها 
اهلل E يف مقدمة نجم التمكني لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولكتابه الكريم؛ وأّما يف مفادها ومدلوهلا فقد كان 

. V واضحًا بحسب ما بّيناه، مما ال يفى عىل الشيخ ابن عاشور
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ڀ{  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  بعدها:  جاء  ولذلك 
النبي  فشل  يتمنون  الذين  الطغاة  املعاندين  أولئك  هيدي  ال  -تعاىل-  فاهلل   ،](6 ]احلج: 

ملسو هيلع هللا ىلص وفشل القرآن، ألّن أمر اهلل أقوى وأمىض. 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  }ڀ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ ]احلج: 7)[. 

تبني اآلية أن االختالف بني الناس، وانقسامهم إىل مؤمنني ومرشكني، وصابئني 
وجموس، وهيود ونصارى، سوف يستمر إىل أن يفصل اهلل يوم القيامة بينهم: }ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]النحل: 39[. 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
َمْن  إيامن  عن  غنيٌّ  أنه  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  يبني  هنا   ،](8 ]احلج:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
يكفر، وال عصيان  َمْن  كفر  وأنه ال يرضه  يعبد،  َمْن  ُيطيع، وعبادة  َمْن  يؤمن، وطاعة 

}ٱ ڱ ڱ ڱ  ))) فام من يشٍء يف الساموات واألرض إال ويسّبح بحمده:  َمْن يعيص، 
الذين استحّقوا سخط اهلل وإهانته  الكافرين،  ]اإلرساء: 44[ حتى هؤالء  ں{  ں  ڱ 
يف الدنيا واآلخرة ببغيهم عليه -تعاىل- وعىل رسله الكرام صلوات اهلل وسالمه عليهم 
حياهتم-  شطر  عن  يزيد  -فيام  أّنم  لوجدوا  أنفسهم  يف  تفكروا  لو  والذين  أمجعني، 
حياهتم؛  حتكم  التي  نَن  السُّ سائر  يف  بعظمته  مقهورون  تسخري،  خضوع  هلل  خاضعون 
احلياة  رضوريات  وسائر  والكساء،  والرشاب  للطعام  وافتقاٍر  ونمٍو  ووالدٍة  محٍل  من 
خضوٌع  وهو  عليه،  التمّرد  يستطيعون  وال  ينكرونه  ال  خضوٌع  وذلك  وحاجّياهتا، 
كان يمكنهم -لو عقلوا- أن يضيفوا إليه ذلك اجلزء اليسري اخلاضع ألمانة االختيار، 
أفعاهلم  وهو  شأنه-،  -جّل  اهلل  لطاعة  وعزائمهم-  ورغبتهم  -بإرادهتم  ُيضعونه 
الشيطان  استزّل  التي  جنته  إىل  به  ويعادوا  اهلل،  رضوان  بذلك  ليستحّقوا  ة؛  االختياريَّ

أبوهيم وأخرجهم منها. 

)1)  كام قال -جل شأنه-: }ٱ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ { ]الزمر:  7[.
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النَّجم الرابع: يف قصة خصامن اختصموا يف رهبم ومآل كل منهام
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  }ڱ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ مئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ{ ]احلج: 9)-24[. 
}ٱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]احلج: 9)[ »اخلصم« مصدر خصمته؛ أي: نازعته 
واجلمع:  جانبه،  أي  اآلخر؛  بخصم  واحد  كل  يتعّلق  أن  املخاصمة  وأصل  خصاًم، 
ولذلك  فريقان؛  أي  9)[؛  ]احلج:  ڻ{  }ں  وقوله:  و»أخصام«،  »خصوم« 
قال: اختصموا.«))) ومعنى »يف رّبم«؛ أي: يف شأنه ووحدانيته وصفاته، فالكالم عىل 

حذف مضاف ظاهر.)2) 

}ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ{ ]احلج: 9)[

والتقطيع: مبالغة القطع، وهو فصل بعض أجزاء يشء عن بقيته. واملراد: قطع 
ما  الثوب  شقة  من  يقطع  نحوه  أو  قميص  اتاذ  يريد  الذي  أن  وذلك  الثوب.  شقة 
القطع لإلشارة إىل الرسعة يف إعداد ذلك  يكفي كام يريده، فصيغت صيغة الشدة يف 
هلم، فيجعل هلم ثيابًا من نار. والثياب من النار ثياب حمرقة للجلود وذلك من شؤون 
أي هو شديد يف  أمعاؤهم،  بطونم:  احلرارة. وما يف  الشديد  املاء  اآلخرة. واحلميم: 
النفاذ إىل باطنهم. واملقامع: مجع ِمقمعة- بكرس امليم- بصيغة اسم آلة القمع »املقمعة« 

وهي السوط؛ أي يرضبون بسياط من حديد. 

ما  لشدة  أنم   ]22 ]احلج:  ې{  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  }ۋ  ومعنى 
يغمهم، أي يمنعهم من التنفس، حياولون اخلروج فيعادون فيها فيحصل هلم أمل اخليبة، 
ويقال هلم: }ې ى ى{ ]احلج: 22[، واحلريق: النار الضخمة املنترشة، وهذا 

القول إهانة هلم فإنم قد علموا أنم يذوقونه.)3) 

)))  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص 284.

)2)  ابن عاشور، تفسري الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج7)، ص229.
)3)  املرجع سابق، ج7)، ص230.
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وأّما اخلصم الذي كان ياصمه أولئك ويضطهدونه، وُيضّيقون اخلناق عليه يف 
احلياة الدنيا، ويسخرون منه، فهو املستحّق لرمحته تعاىل؛ لذا ذكره -تعاىل- يف مقابلة 

ذلك اخلصم الباغي: }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ی  }ىئ  سوار  مجع  أسورة،  مجع   ،]23 ]احلج:  ىئ{  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
 .]24 ]احلج:  ٻ{  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ   (((.]23 ]احلج:  حئ{  جئ  ی  یی 
فكانوا  السديد،  الطيب  القول  إىل  الدنيا  حياهتم  يف  هداهم  قد  -تعاىل-  اهلل  إّن  أي: 
هيدهيم  بام  فيأخذون  اآلراء  ويسمعون  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  الذين  من 
كانوا  ما  مثل  آخرهتم  يف  فرددوا  هلم  العاقبة  اهلل  جعل  ولذلك  احلميد،  رصاط  إىل 

چ  چ  چ  }ڃ  تعاىل:  قوله  يف  بعضها  ذكر  وقد  الدنيا،  يف  به  اهلل  يذكرون 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]يونس: 0)[. ويف قوله: 

}ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ 
ىئ ىئ{ ]الزمر: 74[. ويسمعونا من مالئكة ربم الذين يستقبلونم عند دخوهلم 
اجلنة بأطيب األقوال، بدالً من املناداة بالويل والثبور واحلرسة والندامة التي يرددها 

}ٱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  الذين خاصموهم يف ربم، كام يف قوله تعاىل:  أولئك 
بمقابلة  مناسبة  أشد  وهذا   .]24-23 ]الرعد:  ہ{  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
-جل  أخب  وقد   (2(.]22 ]احلج:  ى{  ى  }ٱې  قوله:  يف  النار  أهل  يسمعه  بام 
وعال- أنم يفتقدون املؤمنني يف اآلخرة: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀٱ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]ص: 63-62[.

النَّجم اخلامس: يف احلرم وأذان احلج
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  }ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ڑ ک ک ک ک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

)))  النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج2، ص434.
)2)  ابن عاشور، تفسري الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج17، ص234. 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ٱ ٻ ٻ  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ چ چ چ چ{ ]احلج: 25- 33[. 
لـاّم كان كفار قريش ومرشكو العرب حريصني دائاًم عىل التمّيز عىل من عداهم، 
عىل  وحرصهم  فكبياؤهم  العذاب،  يف  اخلصوصّية  من  نوعًا  هلم  -تعاىل-  اهلل  جعل 
اهلل  فذكر  العذاب،  بمزيٍد من  ُيّصوا  أن  اقتىض  بالكفر، وتصّدر حزبه وجنده  التميُّز 
العذاب  بأنواٍع من  املزيد، ومتييزهم  إىل عدالته يف منحهم هذا  ُيشري  ما  -جّل شأنه- 
الناس -آنذاك- بعظمته،  املحّرم، وهم أعرف  بيته  م كانوا بجوار  الشديد؛ ذلك ألنَّ
ذلك  الدين.  إىل  األكب  والداعي  املّلة،  س  مؤسِّ بإبراهيم  وارتباطه  وأمّهيته،  وقدره، 
جاء  الذي  النبّي  بذا  اإليامن  إىل  املسارعة  إىل  يدفعهم  أن  املفرتض  من  كان  -كله- 
يفعلوا  مل  فلاّم  كّله،  للعامل  ِقبلة  وجْعله  البيت  وتعظيم   ،S إبراهيم  مّلة  إلحياء 
 (((،S بنّي اهلل هلم أنَّه نارٌص رسوله، وسُيمّكن له من األرض ومن إرث إبراهيم
ومنه بيت اهلل املحّرم الذي ال يمكن أن ُيرتك بأيدهيم، ينثرون حوله األصنام يعبدونا 
عىل  طاهرًا  ليكون  إال  البيت  مكان  إلبراهيم  بّوأ  ما  -تعاىل-  واهلل  ويعظمونا. 
السجود،  والرّكع  والعاكفني  للطائفني  بيتًا  ليكون  ومعنوّية-  حسّية  -طهارًة  الدوام 
قوله:  يف  -تعاىل-  ذكره  الذي  والتمكني  للنرص  تفصياًل  كان  احلرم  ذكر  فكأّن 

يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  }ىئيئجب 
حج مججحمحجخ{ ]احلج: 5)[. 

ُتقرأ  أن  ينبغي  والبيت،  والتمكني  السورة يف احلج  الواردة يف هذه  اآليات  وهذه 
ھ  ھ ہ  ہ  ہ  ہ  وُترَبط بآيات »سورة البقرة« يف احلج والقتال، من قوله: } ۀ 

َأَما إين رسول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فقال:  بَِعَرَفَة،  َوَنْحُن  ْنَصاِريُّ  األَْ ِمْرَبٍع  ابن  َأَتاَنا  قال:  َشْيَباَن،  بن  َيِزيَد  )))  عن 
إَِلْيُكْم، يقول َلُكْم: "ِقُفوا عىل َمَشاِعِرُكْم َفإِنَُّكْم عىل إِْرٍث من إِْرِث َأبِيُكْم إبراهيم " سبق ترجيه يف سورة 

البقرة: اآلية 24).
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]البقرة: 24)[ حتى  ۈ{  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ة، والبدء بذكر تفاصيل الرشيعة؛ لتطمئّن القلوب بأّن  انتهاء موضوع القبلة، وبناء األُمَّ
التمكني لرسول اهلل ورسالته، وكذا  السور، فهي تفصيٌل ملعاين  السورة مثل تلك  هذه 

آيات »سورة األنفال« و»التوبة« و»األنبياء« و»حممد« وغريها فهي تفاصيل أخرى.)))

إبراهيم S وأرض البيت: 

له،  وهّيأناه  مّهدناه  أي:  »بّوأنا«   ]26 ]احلج:  چ{  ڃ  ڃ  ڃ  }ڃ 
ونسب تبويئه لنفسه، فهو سبحانه الذي مّهده وسّهله وجعله مالئاًم لبناء بيته، وأمره 
وما  لبنائه،  املالئم  املوضع  وجعله  وهّيأه  مّهده  الذي  املكان،  ذلك  يف  ببنائه  آنذاك 
أقامها  قائمة؛  واألسس  ممّهدة،  فاألرض  بالبناء،  يرشع  أن  إال   S إبراهيم  عىل 
]احلج: 26[ من األوثان  ڇ{  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ  لبيته وحرمه،  العليم اخلبري 
 ]26 ]احلج:  ڎ{  ڌ  }ڌ  به  املقيمني   ،]26 ]احلج:  ڍ{  }ڍ 

مجع راكع وساجد املصلني.)2)

تعاىل:  بقوله  املخاطب  يف  املفرّسون  اختلف   ]27 ]احلج:  ژ{  ڈ  ڈ  }ڎ 
}ڎ ڈ ڈ{ ]احلج: 27[، أهو إبراهيم S، أم حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟ والذي نميل إليه 
قواعد  رفع  أن  بعد  أنَّه  ذلك   S إبراهيم  هو  بذلك  املخاطب  أنَّ  أعلم-  -واهلل 
البيت -ومعه ولده إسامعيل- كان من الطبيعي أن يأمره اهلل -تبارك وتعاىل- بذلك، 
بناه هو وولده إسامعيل، ومها  S، والبيت قد  إبراهيم  به  نادى  إذن: فاحلج قد 
والرّكع  والعاكفني  للطائفني  الدوام  عىل  وإعداده  به،  والعناية  بتطهريه  ُأمرا  اللذان 
هذه  يف  إبراهيم  من  إرث  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  وأّمة  وأمنًا،  للناس  مثابة  وليكون  الّسجود، 
أفئدة  أن جيعل  اهلل -جّل شأنه-  دعا  َمْن  S هو  إبراهيم  أنَّ سيدنا  األمور، كام 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ  البيت:  هذا  إىل  هتوي  الناس  من 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

)))  نؤكد عىل من يقومون بالتعليم رضورة قراءة اآليات املشار إليها كلها مع هذه اآليات، وتعليم َمن يتعلم 
يف جمالسهم كيفية الربط، وتفسري القرآن بالقرآن.

)2)  املحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص436.
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أّمته احلج،  ]إبراهيم: 37[ وسيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد كتب اهلل عليه وعىل  ڱڱ{ 
من  بالباءة  يؤّذن  أن  وأمره  الفريضة،  هذه  بأداء  للقيام  القادرين  يدعو  أن  اهلل  وأمره 
املخاطب  حتديد  يف  القول  إلطالة  حاجة  فال  األكب،  احلج  يوم  وعهودهم  املرشكني 

بقوله: } ڎ ڈ ڈ ژ{ ]احلج: 27[.

}ٱڑ  }َو{ ركبانًا  ]احلج: 27[ مشاة مجع راجل كقائم وقيام  }ژ ڑ{ 
ک ک{ ]احلج: 27[ أي بعري مهزول وهو يطلق عىل الذكر واألنثى }ک{ 
 ((( ]احلج: 27[ طريق بعيد،  گ{  }ک گ گ  ]احلج: 27[ أي الضوامر محاًل عىل املعنى 

وذكر »الضوامر« يف هذه اآلية الكريمة لئال يتوهم امرٌؤ أنَّ احلج ال بد أن يكون من 
راجل أو ماٍش عىل قدميه لتقديم مزيد من الطاعة هلل -تبارك وتعاىل-، فاهلل -تبارك 
وتعاىل- يقبل من احلّجاج حّجهم إذا أخلصوا نواياهم هلل -تعاىل- وقاموا بام أوجبه 
الدنيوّية يف  املنافع  عليهم، سواء حّجوا راكبني أو راجلني، بل هلم أن يشهدوا بعض 
احلج، ولن يؤثر ذلك يف سالمة العبادة وخلوص النّية فيها، ما دام اإلنسان قد أراد با 
وجه اهلل -تعاىل-، وأكثر من ذكر اهلل -جّل شأنه- وجعلوا ُنسكهم وتفثهم وذبائحهم 

 .E وهدهيم هلل

}ڳ ڳ ڳ{ ]احلج: 28[ يف هذه اآلية دليل عىل جواز التجارة يف احلج، 
روي عن ابن عباس أّنه قال: "املنافع التجارة،" )2) وقال: جماهد: "التجارة وما يريض 
اهلل من أمر الدنيا واآلخرة،" )3) وقد نّص الفقهاء عىل أّن التجارة جائزة للحاج من غري 

كراهة، إذا مل تكن هي املقصودة من السفر.)4)

أو  احلجة  ذي  عرش  أي   ]28 ]احلج:  ں{  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ 
ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  }ں  الترشيق،  أيام  آخر  إىل  النحر  يوم  أو  عرفة  يوم 
]احلج: 28[ اإلبل والبقر والغنم التي تنحر يف يوم العيد وما بعده من اهلدايا والضحايا 

)))  املرجع السابق، الصفحة نفسها.
)2)  أبو حيان، البحر املحيط يف التفسري، مرجع سابق، ج7، ص502.

)3)  الطبي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج3، ص280.
للطباعة  العرصية  املكتبة  بريوت:  سويدان،  ناجي  حتقيق:  األحكام،  آيات  تفسري  عيل.  حممد  السايس،   (4(

والنرش، 2002م، ص497.
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]احلج: 28[  }ہ ہ ھ ھ{  ]احلج: 28[ إذا كانت مستحبة  }ہہ{ 
أي الشديد الفقر.)))

إطعام  وجوب   ]28 ]احلج:  ھ{  ھ  ہ  }ہ  تعاىل:  قوله  وظاهر 
وقال  منها،  الفقراء  إطعام  فأوجبوا  الشافعّية،  أخذ  الظاهر  وبذا  اهلدايا،  من  الفقراء 
أبو حنيفة: »إّنه مندوب؛ ألّنا دماء نسك، فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم، أّما إطعام 

الفقراء فهو باٍق عىل حكمه العام.")2) 

اليشء  »قىض  ُيقال:  وسخهم:  ليزيلوا  ثم   ]29 ]احلج:  ے{  ھ  }ھ 
يقيض«: إذا قطعه وأزاله، وأصل »التفث«: وسخ الظفر وغري ذلك مما شأنه أن ُيزال عن 
البدن. ويف اآلية دليٌل عىل وجوب التحلل األصغر، الذي يكون باحللق أو التقصري، 
ڭ{  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  }ے  املعروفة.  احلج  أعامل  من  وهو 
]احلج: 29[ ثم تأمر اآلية بالوفاء بالنذور التي يقطعها اإلنسان عىل نفسه، فعليه أن يؤّدهيا 

وجوبًا، كذلك تأمر بالطواف بالبيت، واملقصود به هنا »طواف اإلفاضة«، وهو ركٌن 
من أركان احلج جيب عىل احلاّج فعله وال جيوز تركه بحال. 

وأغراضه  باحلج  انحرفوا  الذين  املرشكني  بأولئك  تعريٌض  الكريمة  اآلية  ويف 
وأهدافه، وجعلوا منه موساًم للمعايص وارتكاب املحرمات وعبادة األصنام وتعظيم 
لتوحيد اهلل وإفراده  ع  ع ليشء مما كان عليه اجلاهلّيون، بل رُشّ األوثان، فاحلج ما رُشّ

 .E بالعبادة والتعظيم

صيد احلرم وذبائحه: 

}ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې{ ]احلج: 30[.)3) 

)))  السايس، تفسري آيات األحكام، املرجع السابق، ص497.
)2)  املرجع السابق، ص498.

مجلة  الكاتب  يقدم  "كام  الزخمرشي:  قال  ذلك.  والشأن  األمر  أي:  مضمر  مبتدأ  خب  }ڭ{  قوله:    (3(
من كتابه يف بعض املعاين، ثم إذا أراد اخلوض يف معنى آخر قال: هذا وقد كان كذا". وقدره ابن عطية: 
 "فرضكم ذلك، أو الواجب ذلك". وقيل: هو مبتدأ خبه حمذوف. أي: ذلك األمر الذي ذكرته. وقيل:  يف=
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مواضع  يف  املجيد  القرآن  يف  ُذكرت  والتي  املعروفة   ]30 ]احلج:  ۆ{  }ۆ 
احلرم  حدود  بأّنا  معروفة  حدود  يف  با،  أحاط  وما  احلرام،  البيت  الكعبة  هي  عديدة 
واملشعر احلرام، والشهر احلرام، والبلد احلرام. و»احلرمة« يشء يستمّد حرمته ومكانته 
وأحكامه من حتريم اهلل -تبارك وتعاىل- له، يقال: حّرمه أي منعه واعتبه خاّصًا به -جّل 
فإنَّ من  ولذلك  اهلل -جّل شأنه -؛  مبارش عىل حق  اعتداء  كأنَّه  به  املساس  وأنَّ  شأنه- 
شأن املؤمنني أن يعّظموا حرمات اهلل وال ينتهكوا شيئًا منها، وفيها إشارة إىل أنَّ هؤالء 
ألنَّ  خمطئون؛  وأوثان-  أصنام  من  يستحقها  ال  ما  عىل  احلرمة  أضفوا  -الذين  املرشكني 
م وما هو ليس كذلك.  احلرمات حرمات اهلل، مضافة إليه، فهو وحده َمْن حيّدد ما هو حمرَّ

ثم أراد اهلل أن ينّبه إىل أنَّ األنعام يف احلرم ال ُتعامل كام ُيعامل صيد احلرم، فإّن 
اهلل قد نى املؤمنني عن صيد احلرم يف سورة املائدة، وقال: }ٱ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ 
]املائدة: )[ ولئال يتوهم أحد أّن األنعام -أيضًا- ال ُتذبح يف احلرم، فقد بنّي -جّل شأنه- 

احلرم،  غري  ويف  احلرم  يف  أي   ]30 ]احلج:  ۉ ۉ{  }ۅ  وقال:  ذلك، 
والذي ُمنعتم منه هو الصيد وحده. 

ولئال يتوهم أولئك املرشكون أّنم يستطيعون أن ُيضفوا عىل ما يقّدسون صفة 
ائەئ  ائ  }ى  باجتنابا، وقال:  احلرمة سّمى األوثان رجسًا، وأمر 
ەئ وئ وئ ۇئ{ ]احلج: 30[؛ أي الكذب واالفرتاء عىل اهلل -تبارك وتعاىل- 
بأهوائكم وتقليدًا آلبائكم،  الكذب هذا حالل وهذا حرام  ألسنتكم  ما تصف  بقول 

فإنَّ التحليل والتحريم كله عائد إىل اهلل E، }ٱٱ ٻٻٻ ٻ پپ پ 
پڀ ڀ ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ ٹ{ ]احلج: )3[.

املائل إىل ذلك،  الضالل إىل االستقامة، و»احلنيف« هو  »احلنف«: هو ميل عن 
قال D: }ۆ ۈ{ ]آل عمران: 67[. وقال: }ٹ ڤ ڤ{ ]النحل: 20)[.)))

= حمل نصب أي: امتثلوا ذلك. ونظري هذه اإلشارة قول زهري، بعد تقدم مجل يف وصف هرم ابن سنان: 
هذا وليس كمن يعيا بخطبته... وسط الندي إذا ما ناطق نطقا. انظر: 

-السمني احللبي، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن يوسف بن عبد الدائم )تويف:756 ه(. الدر املصون 
يف علوم الكتاب املكنون، حتقيق: أمحد حممد اخلراط، دمشق: دار القلم، ط)، 986)م، ج8، ص269.

)))  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص.260



575 سورة  احلج

ومعرضني  يشء،  كل  عن  منرصفني  أي:   ]3( ]احلج:  ٻ{  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱٱ 
E بكل قلوبكم وأفئدتكم، خملصني له يف  عن كل يشء سوى اإلقبال عليه 

كل ما أمركم به وناكم عنه.

]احلج: )3[ -جّل شأنه-  پ{  پ  }ٱپ  ولقد كان جيب عليهم أن يعلموا أنَّ 
ظلاًم  نفسه  ظلم  فقد  والتحريم،  التحليل  أو  احلاكمّية  أو  العبودّية  أو  الربوبّية  يف 
السامء،  جّو  من  سقط  إذا  به  شبيه  رشكه  يف  وهو  والبوار،  اخلسار  عليه  وحّق  عظياًم، 
اجلارحة،  الطيور  عليه  فاجتمعت   ]3( ]احلج:  ٺ{  ٺ  ڀ  }ڀڀڀ 

}ٱٺ   ((( فمّزقته، وذهب كل منها بقطعة منه، وتأخذه حيث تشاء فتّم بذلك هالكه، 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]احلج: )3[ أي بعيد، ال جيد فيه إال اهلباء والبالء والبعد 

 .D عن رمحة اهلل

فقد  باهلل  أرشك  َمْن  فمعناه  مرّكبًا،  تشبيهًا  كان  "إن  النيسابوري:  الشيخ  ويقول 
أهلك نفسه غاية اإلهالك، وذلك بأن صّور حاله بصورة من خّر من السامء فاختطفه 
-أي استلبته- الطري، فتفّرق مزعًا؛ أي: قطعًا من اللحم يف حواصلها، أو بحال من 
كان  وإن  البعيدة،  السحيقة  املطاوح  بعض  يف  به  هوت  حتى  الريح  به  فعصفت  خّر 
مفّرقًا. فقد شّبه اإليامن يف علوه بالسامء، والذي تركه فأرشك قد سقط منها، واألهواء 
به يف  يطرح  الذي  الشيطان  املثل اآلخر شّبه  املتخطِّفة، ويف  بالطري  أفكاره  توزع  التي 

وادي الضاللة بالريح التي هتوي باألشياء يف املهاوي املتلفة.")2) 

هذه األمور كّلها هي مجاع الدين كّله؛ إذ ُيذّكر اهلل - جّل شأنه - با وهو يتناول 
قضّية احلج؛ ليستنبط اإلنسان الذي أويت البصرية منها ما ُييرّسه اهلل له، فاملؤمن خملص 
بل إىل سبيل اهلل واحلق؛ إليامنه أّنه ما بعد احلّق  يف كل يشء، مائل منرصف عن سائر السُّ

إال الضالل، واهلل أعلم. 

)))  السايس، تفسري آيات األحكام، مرجع سابق، ص)50.
)2)  القمي النيسابوري، نظام الدين )تويف بعد:850 ه(. غرائب القرآن ورغائب الفرقان، حتقيق: الشيخ زكريا 

عمريات، بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، 6)4)ه، ج5، ص80-79.
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}ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]احلج: 32[ ))) 

القلب،  التقوى قد بلغت  أّن  تعظيم شعائر اهلل والوقوف عند أوامره دليل عىل 
فلم تعد جمرد لباس ظاهر: }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ ]األعراف: 26[ بل بلغت مستوى 
التغلغل يف القلوب واملشاعر، وبذلك ال يكون للشياطني سبيل الجتيال إنسان يتمتع 
بتقوى القلوب، ويتحىل بكل متطلبات التقوى ظاهرًا وباطنًا، خفيًة وعلنًا، واهلل أعلم. 

}ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]احلج: 33[

منافع مجع منفعة، والنفع: ما ُيستعان به يف الوصول إىل اخلريات، وما ُيتوّصل به 
إىل اخلري فهو خري، فالنفع خري، وضده الرّض، قال تعاىل: }ٱ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ{ ]الفرقان: 3[)2) 

بألبانا وأصوافها وأشعارها، عىل  تنتفعون  القالئد  واملراد أن هذا اهلدي وهذه 
أن يكون حمّلها وناية طريقها هو البيت العتيق. 

 } چ چ چ  چ  ڃ }ڃ اآلية:  هذه  حول  كالٌم  للعلامء  كان  وقد 
ْبح ِمنَى، وليس مكة، واآلية تقول: }ڃ ڃ  ]احلج: 33[، فمنهم من رأى أن حمل الذَّ

الذبح يف مكة  أن  اآلية  ]احلج: 33[، ونقول: األصل كام جاء يف  چ{  چ  چ  چ 
ْبح يف احلرم بسبب ما ُيلفه من قاذورات ودماء  ويف احلرم، إال أنم ملا استقذروا الذَّ
وخالفه نتيجة هذه العملية، فُرؤي أن جيعلوا الذبح بعيدًا عن احلرم حتى يظل نظيفًا 
َها َمنَْحٌر.")3) وهذا ال يمنع األصل، وهو أْن  ولذلك جاء يف احلديث الرشيف: "ِمنًى ُكلُّ

ْبح يف احلرم، كام جاء يف قوله تعاىل: }ۆئ ۆئ ۈئ{ ]املائدة: 95[.  يكون الذَّ

)))  قوله: }ٹ{: إعرابه كإعراب »ذلك » املتقدم يف كتاب الدر املصون.
)2)  الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص9)8.

َها َمنَْحٌر، َفاْنَحُروا يف ِرَحالُِكْم، َوَوَقْفُت ها هنا،  )3)  عن َجابٍِر َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: "َنَحْرُت ها هنا، َوِمنًى ُكلُّ
َها َمْوِقٌف ".انظر:  َها َمْوِقٌف، َوَوَقْفُت ها هنا، َومَجٌْع ُكلُّ َوَعَرَفُة ُكلُّ

رقم  حديث  َمْوِقٌف،  َها  ُكلَّ َعَرَفَة  َأنَّ  جاء  ما  َباب  احلج،  كتاب  سابق،  مرجع  مسلم،  -مسلم، صحيح 
)8)2)(، ص485.
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النَّجم السادس: يف العالقة: بني الـَمنَْسك وبناء األُّمة
}ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ{ ]احلج: 37-34[. 
}ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
شعوبًا  الناس  -تعاىل-  اهلل  جعل   ]34 ]احلج:  گ{  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
وقبائل ليتعارفوا ويتآلفوا، ثم جعلهم بعد ذلك أممًا. ومفهوم األّمة يتلف عن مفهوم 
أن  عىل  يشتمل  الذي  املفهوم  وهو  املفاهيم،  أرقى  فهو  والطائفة،  والعشرية  الشعب 
ة رسالة وأهداف ومقاصد، تنبثق عن إطار النشأة والتكوين، فقد جعل اهلل  تكون لأُلمَّ
حياتيَّة،  ومنظومًة  ووجهًة  ومنسكًا  ومنهاجًا  رشعًة  األُمم  من  ة  ُأمَّ لكل  شأنه-  -جّل 
]احلج: 67[، وباملنهاج والوجهة  بذه الرشعة، }ٱ چ چ چ چ ڇ ڇ{ 
ة أنَّـها بحاجة إىل األُمم األخرى،  والقبلة واملنسك والعبادة تتاميز األمم، وتشعر كل ُأمَّ
املسلمة  ة  األُمَّ وهلذه   ،E اهلل  حّددها  وأوجه  بأشكال  معها  وتتعاون  تتفاعل 
منهجها ورشعتها وقبلتها ووجهتها ومنسكها وعبادهتا وشعائرها، وهذا األمر ينبغي 
أن يكون مسّلاًم بني األمم، وأن يتصالح اجلميع عليه، وأن جيعلوا منه مصدر تفاعل 
االستعالء،  يف  ورغبة  واقتتال  ونزاع  رصاع  مصدر  ال  اخلريات،  يف  وتنافس  وتعاون 

}ٱۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{ ]النحل: 92[.

واملناسك؛  واملناهج  الشعائر  أكمل  ذلك  من   E اهلل  آتاها  قد  تنا  وُأمَّ
تقتدي  األُمم  لبقّية  وقدوة  به،  حُيتذى  مثاًل  لتكون  للناس  خمَرجة  أّمًة  كانت  ولذلك 
با، وُأسوة تتأّسى با؛ ولكي تكون من ناحية أخرى أمة قطبًا تستقطب األُمم اخلرّية 
أن  األمم  هلذه  يمكن  حيث  ونسكها،  ومنهاجها  ورشعتها  منطلقاهتا  يف  هلا  املامثلة 
تتعّرف عليها، وتنطلق للتعارف مع غريها من األمم، ليأيت ذلك بتآلٍف وتعاوٍن عىل 

الب والتقوى ال عىل اإلثم والعدوان. 



تفسري القرآن بالقرآن578

ڳ  ڳ  ڳ  }گ  املتواضعني.)))  املطمئنني   ]34 ]احلج:  گ{  گ  }گ 
 ]35 ]احلج:  ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڱ{  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ  هم  أنم  منهم  األّمة  هذه  تتألف  الذين  صفات  ومن 

}ىت يتجث  ]احلج: 35[ يعني خافت، واضطربت. وال منافاة بني اآلية وقوله تعاىل: 

مث ىث يث{ ]الرعد: 28[. ألن ذكر اهلل إْن جاء بعد املخالفة ال ُبدَّ للنفس أْن تاف 
فإن  الشدة،  أو  املصيبة  بعد  اهلل  ِذْكر  جاء  إْن  أما  وجل،  عز  هلل  هيبًة  وتضطرب  وَتْوَجل 
النفس تطمئنُّ به، وتأَنُس ملا فيها من رصيد إيامين ترجع إليه عند الشدة وترَكُن إليه عند 
له ربًا  َدْفعها عليه، علم أن  ْت أسباُب  َض اإلنسان ملصيبة وعزَّ فإْن تعرَّ الضيق والبالء، 
فيلجأ إليه، كام كان من موسى S حني قال: }ٱ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]الشعراء: 62[. 

يف  يسء  بأمر  جاء  يعني  أصاب:  ومعنى   ]35 ]احلج:  ں{  ڱ  ڱ  }ڱ 
ر املصيبة َحْسب سطحية العمل اإليذائي، إنام لو  ُعْرفك أنت، فتعده مصيبة؛ ألننا ُنقدِّ
نظرت إىل املصيبة مقرونة بأجرها هلاَنْت عليك وما أعتبهَتا كذلك. }ںڻ{ 
عنه  يسقط  ال  الذي  والفرض  املسلم،  للعبد  الدائم  الوالء  هي  الصالة  ألن   ]35 ]احلج: 

بحال من األحوال، فالشهادتان يكفي أْن تقوهلا يف العمر مرة، والزكاة إْن كان عندك 
نَِصاب فهي مرة واحدة يف العام كله، والصيام كذلك شهر يف العام، واحلج إْن كنَت 

مستطيعًا فهو مرة واحدة يف العمر، وإْن مل تُكْن مستطيعًا فليس عليك حج.")2) 

الُبدن والذبح العظيم: 

}ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{ ]احلج: 36[

صنعته؛  وحسن  جوده  عىل  با  أخرى-  آية  -يف  استدّل  التي  اإلبل  يذكر  ثم 

اطمأن من  ما  اخلبت  األعرايب:  ابن  وقال  أخبات وخبوت،  األرض، ومجعه  بطون  اتسع من  ما  اخلبت    (((
األرض واتسع، وقيل: اخلبت ما اطمأن من األرض وغمض، فإذا خرجت منه أفضيت إىل سعة، وخبت 
 :D ذكره إذا خفي، ومنه املخبت من الناس، وأخبت إىل ربه أي اطمأن إليه، وروي عن جماهد يف قوله

}گ گ گ{ ]احلج: 34 [ قال: املطمئنني. وقيل: هم املتواضعون، انظر: 
- ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج2، ص)2.

)2)  الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج16، ص9821.
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مجع  و»اْلُبْدن«:   ](7 ]الغاشية:  ے{  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  }ہ  -تعاىل-:  فقال 
»َبَدنة«  عليها  ُيطلق  أن  ناسب  القوائم  تلك  عىل  مرفوع  كبري  بدن  ذات  وألّنا  بدنة؛ 
بـ»الذبح  إسامعيل وساّمه  فداء  أو مجل يف  بدنٍة  إىل  املجيد  القرآن  أشار  وقد  و»ُبْدَنة«، 
جعلت  قد  أّنا  ليبنّي   ](07 ]الصافات:  ڤ{  ڤ  ڤ  }ٹ  تعاىل:  قال  العظيم«، 
هُتدى  التي  والقالئد  اهلدي  منها  يكون  حيث  اهلل،  شعائر  من  واحلج  للحرم  بالنسبة 
اْلُبْدن -بضخامة حجمها وتسخريها  هذه   .E اهلل  لوجه  املرّشفة  الكعبة  إىل 
لإلنسان- هي شعرية ودليل من أدّلة اخللق والتسخري، فإّن هناك من الدواب ما هو 
يف  ُيَسّخرها،  أن  يستطيع  وال  اإلنسان  تفرتس  قد  كارسة،  وحوش  لكنها  منها  أصغر 
ُمسّخرًة، يستطيع اإلنسان  اْلُبْدن وسائر األنعام ذلوالً  E جعل  اهلل  أنَّ  حني 
أن يترصف با امتالكًا وانتفاعًا وركوبًا وذبحًا عندما حيتاج للطعام، إضافة إىل دخوهلا 
]احلج: 36[  }ۀ ہ ہ ہ ہ ھ{  يف مناسك احلج وشعائره كام تقّدم، 
ُتَعّلم وُتشَعر وُتَساق هديًا بالغ الكعبة، فهي شعرية من الشعائر، يعني مما ينبغي  فهي 
أن ُيَعلَّْم وكأّنه يتحّول إىل شعار، فهي مسّخرٌة لكل ما حيتاجه اإلنسان يف دنياه وُأخراه، 

}ڭ ۇ ۇ{ ]احلج: 36[ أي: سقطت بعد ذبحها وإعدادها }ٱ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ{ ]احلج: 36[، وَذَكرمها ال عىل سبيل احلرص بل عىل سبيل اإلشارة إىل َمْن 
ُيرزق  بام  رضًا  القناعة  عليه  تغلب  الذي  املحتاج  هو  فـ»القانع«  احلاجة،  يف  ُيامثلهام 
ويعطى، و»املعتـّر« هو الذي ال يكتفي إال إذا سّدت حاجته، وال يقنع إال إذا ُأعطي 
أو  السؤال  عن  يرتّفع  صنف  الصنفني؛  هذين  يتجاوزون  ال  واملحتاجون  يكفيه،  ما 
اهلل  ويمتّن  تسد حاجته،  أن  قبل  السؤال  يتوقف عن  السؤال، وصنف ال  اإلحلاح يف 
-جّل شأنه- علينا بنعمة تسخريها دون حول أو قوة منّا، ولوال تسخري اهلل هلا ملا النت 

لنا وال خضعت ملشيئتنا، }ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]احلج: 36[. 

التدّين بني الشكل واحلقيقة: 

}ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ{ ]احلج: 37[



تفسري القرآن بالقرآن580

الرشك،  وآثار  اإليامن  آثار  بني  الدقيقة  للفروق  بياٌن  الكريمة  اآلية  هذه  يف 
فاملرشك َبليُد احِلّس، يتعّلق بالقشور والظواهر، ويتوهم أنَّ هذا هلل –بزعمهم- وهذا 
التوحيد  أّما  املتحّكمني احلاكمني وليس اهلل -تبارك وتعاىل-،  لرشكائهم، فيصبحون 
ا  فإّنه جيعل القلب معّلقًا باهلل -تعاىل- تقّيًا خمبتًا له، وال ينظر إىل تلك األمور عىل أنَّ
غايات، بل هي وسائل للتقّرب إليه، ينبغي أن ال يبتدع فيها وال يرتع، وال يزاد وال 
ينقص؛ ألنَّ ما كان له -جّل شأنه - ينبغي أن يكون خالصًا لوجهه الكريم، وما كان 

لسواه فليس هلل به حاجة، ُيرضب به وجه صاحبه وُيَرّد عليه وال كرامة. 

بدماء  الصنم  ُيلّطخون  لألوثان  يذبحون  حني  اإلسالم  قبل  كانوا  ألنم  ذلك 
العمل  هذا  ويف  الذبيحة،  دماء  هي  وها  لك،  ذبحنا  لقد  له:  يقولون  كأنم  الذبيحة، 
منهم دليل عىل غبائهم ومُحْق ترصفهم، فهم يرْون أنم إذا مل ُيلطِّخوه بالدم ما عرف 

أنم ذبحوا من أجله. 

ائ{  ى  ى  ې  ې  }ې  املسألة:  هذه  إىل   E احلق  ينبه  وهنا 
الذي  الفقري  يعطي  أْن  قادر   E وهو  شيئًا،  منها  يأخذ  "ال  يعني:   ،]37 ]احلج: 

E من تباين الناس  أمرك أْن تعطيه، وجيعله مثلك متامًا غري حمتاج، إنام أراد 
يف مسألة الفقر والغنى أن حُيِدث توازنًا يف املجتمع، فاملجتمع ليس آلة ميكانيكية تسري 
عىل وترية واحدة، إنام هي حياة برش ال ُبدَّ من هذه التفاوتات بني الناس، ثم تتدّخل 
وتعطي  الغني  من  وتأخذ  الضعيف،  وتعطي  القوي  من  فتأخذ  الساموية  الرشائع 
يعطي  فحني  واألََثرة.  والبغضاء  واحلسد  احلقد  مشاعر  عىل  نقيض  وساعتها،  الفقري. 
القويُّ الضعيَف من قوته ال حيسده عليها، ويتمنى له دوامها؛ ألن خريها يعود عليه، 
الِغلَّ واحلسد،  ُيؤلِّف قلبه، وجيتّث منه  الغنّي مما أفاض اهلل عليه للفقري  وحني يعطي 

ويدعو له بدوام النعمة."))) 

وهذه اآليات ينبغي أن ُتقرأ مع آيات احلج وفرضّيته ومناسكه يف سورة البقرة 
)من اآلية 50)- 204( وآل عمران )من اآلية 95-98(. وغريمها؛ لتتضح معانيها 

بشكل عميق، ولتظهر عالقتها بالتمكني لرسول اهلل وأّمته وعقيدة التوحيد. 

)))   الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج16، ص9826.
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النَّجم السابع: يف اإلذن بالقتال: قتال الدفع)))
}ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گڳ{  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

]احلج: 38-)4[. 

استبعده  الذي  التمكني  نحو  غايته  الطريق  بلوغ  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  يعلن  هنا 
هؤالء الكافرون، بظنّهم أنَّ اهلل لن ينرص رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ولن يمّكنه، فبنّي -جّل شأنه- هلم 
أنَّ ذلك سيحدث ابتداًء بوقوفه -تعاىل- مع املؤمنني ُيدافع عنهم؛ فهو املتوّل لشؤونم 
املدّبر ألمورهم بعد أن أسلموا وجوههم وقيادهم إليه -جّل شأنه-، فصاروا كاملالئكة 
يف هذا األمر، ينّفذ اهلل -جّل شأنه - بم سننه، وينرص بم رسالته، وُيدخلهم ضمن 
جنده: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې{ ]املدثر: )3[ ويدافع عنهم، وينرصهم، وأنه -سبحانه- 
]النساء: 77[  }ک ک ک ک گگ{  حني أمرهم بمّكة أن يكّفوا أيدهيم: 
بل  أعدائه وأعدائهم من املرشكني،  إىل  ُيسلمهم  أن  بذلك  يريد -جّل شأنه-  ما كان 

كان -تعاىل- يريد أن حيفظهم ليحملوا دعوته وينرشوا رسالته. 

يف  يطر  لسؤال  جوابًا  بياين  "استئناف  اآلية:  هلذه  تفسريه  يف  عاشور  ابن  يقول 
نفوس املؤمنني ينشأ من قوله تعاىل: }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]احلج: 25[ 
اآلية، فإنه توعد املرشكني عىل صدهم عن سبيل اهلل واملسجد احلرام بالعذاب األليم، 
ثواب  وذلك  املرشكني  وعيد  ضد  منه  يتبادر  بام  واملحسنني  املخبتني  املؤمنني  وبرش 

)))  يظن البعض وامهني أنَّ -اهلل تعاىل- مل يأذن لرسوله وللمؤمنني بالدفاع عن أنفسهم يف مكة، وأنه أمرهم 
بكّف أيدهيم وإقامة الصالة لضعفهم، وأنَّه أِذن هلم بذلك بعد أن صاروا قوة. وهذا تصوٌر غري دقيق، 
فقد كان األمر بكّف األيدي إلعطاء املرشكني فرصًة كافية للنظر فيام جاءهم به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومظهر 
صبه عليهم لعلهم يؤمنون. ويف الوقت نفسه، حلامية القلة املؤمنة من إضاعة وقتها وتبديده بالرصاع مع 

خصومهم. واهلل أعلم.



تفسري القرآن بالقرآن582

اآلخرة. وطال الكالم يف ذلك بام تبعه ال جرم تشوفت نفوس املؤمنني إىل معرفة عاقبة 
أمرهم يف الدنيا، وهل ينترص هلم من أعدائهم أو يدخر هلم اخلري كله إىل الدار اآلخرة. 
فكان املقام خليقًا بأن يطمئن اهلل نفوسهم بأنه كام أعد هلم نعيم اآلخرة هو أيضًا مدافع 
موجه  فالكالم  عليه،  املقام  لداللة  يدافع  مفعول  وحذف  ونارصهم،  الدنيا  يف  عنهم 
إىل املؤمنني، ولذلك فافتتاحه بحرف التوكيد إما ملجرد حتقيق اخلب، وإما لتنزيل غري 
املرتدد منزلة املرتدد لشدة انتظارهم النرص واستبطائهم إياه، والتعبري باملوصول ملا فيه 

من اإليامء إىل وجه بناء اخلب وأن دفاع اهلل عنهم ألجل إيامنم."))) 

ان: صيغة مبالغة من خائن، وهو  }يئ جب حب خب مب ىب يب{ ]احلج: 38[ اخلوَّ
كثري اخليانة، و»اخليانة«: التفريط يف األمانة.)2) وكذلك كفور: صيغة مبالغة من كافر، 
و»الكفر«: تغطية ما حقه اإلظهار، و»الكفران«: سرُت نعمِة املنعِم بتـرك أداء شكرها، 
وأعظم الكفر جحود الوحدانّية أو النبوة أو الرشيعة، والكفران يف جحود النعمة أكثر 

استعامالً، والكفر يف الدين أكثر، والكفور فيهام مجيعًا.)3)

ومعنى اخليانة يقتيض أن هناك أمانًة خانا، نعم، هناك األمانة األوىل، وهي أمانة 
التكليف التي قال اهلل فيها: }ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ{ ]األحزاب: 72[، فلقد خاَن هذه األمانة بعد أْن َريِض أْن يكوَن 

أْهاًل هلا. وهناك أمانة قبل هذه، وهي أمانة العهد الذي أخذه اهلل عىل عباده، وهم يف 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٹ   : رِّ الذَّ مرحلة 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ{ ]األعراف: 72)-73)[.)4) 

)))  ابن عاشور، تفسري الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج7)، ص)27.
)2)  املناوي، زين الدين حممد عبد الرؤوف  )تويف: )03)ه ). التوقيف عىل مهامت التعاريف، حتقيق: حممد 

رضوان الداية، دمشق: دار الفكر، ط)، 0)4)ه، ص329.
)3)  املرجع سابق، ص606.

)4)  الشعراوي، تفسري الشعراوي، مرجع سابق، ج6)، ص9832.
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]احلج: 39[  }ٻٻ{  ]احلج: 39[ أي: ُرخص ورشع، أي َأذن اهللُ  }ٱ{ 
أي:  عليه،  »ُيقاَتلون«  لداللة  فيه؛  املأذون  وحذف  املرشكون،  الكفاُر  ُيقاتلهم  أي: 
أصحاب  وهم  مظلومني،  كونم  بسبب  أي:   ]39 ]احلج:  ٻ{  ٻ  }ٱ  قتاهلم،  يف 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كان مرشكو مكة يؤذونم أذًى شديدًا، وكانوا يأتون رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ما بني مرضوٍب ومشجوج، فيتظلمون إليه، فيقول هلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اصبوا؛ 
نزلت يف اجلهاد،  آية  أول  اآلية. وهي  فنزلت هذه  بالقتال« حتى هاجر،  أومر  مل  فإين 
]احلج: 39[  ڀ{  ڀ  ڀ  پ  پ  }پ  آية.)))  بعد ما نى عنه يف نيف وسبعني 
وعٌد هلم بالنرص، وتأكيد ملِا مّر من الوعد الكريم بالدفع، وترصيح بأن املراد ليس جمرد 
التحقيق  بكلمة  وتأكيده  عليهم.  وإظهارهم  بغلبتهم  بل  املرشكني،  يد  من  تليصهم 

والالم؛ ملزيد من حتقيق مضمونه، وزيادة توطني نفوس املؤمنني.)2)

لقد كان -جّل شأنه- قديرًا عىل نرصهم وهم يف بطن مّكة، وقد نرصهم، حني 
حال بني أعدائهم وبني استئصاهلم وهم قليٌل مستضعفون يف األرض، لو أراد أعداؤهم 
ومحاهم؛  حفظهم  القدير  املتني  القوي  العليم  العزيز  لكن  فعلوا،  لربام  يتخّطفوهم  أن 
عليهم  امتّن  ولذلك  العليم،  العزيز  تقدير  ذلك  تقديره،  بم  وحُيّقق  أمره،  بم  ليبّلغ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱٱ  فقال:  شأنه-  -جّل 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{ ]األنفال: 26[. 

ڤ  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 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ{ ]احلج: 40[. 

ُيبنّي اهلل -تبارك وتعاىل- ُسنّة مهّمة من سننه يف خلقه وهي »ُسنّة التدافع«؛  ثم 
ڀ  }ڀ  لقول:  الرسالة  هذه  يف  مكان  فال  ببعض،  بعضهم  الناس  اهلل  دفع  أي 
]املائدة: 24[ بل اذهب أنت وربك فقاتال ونحن  ٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

بقيادتك معكام مقاتلون.

)))  الزخمرشي، تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، مرجع سابق، ص.697 
)2)  ابن عجيبة، أبو العباس أمحد بن حممد احلسني )تويف: 224)ه .( البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد، حتقيق: 

أمحد عبد اهلل القريش رسالن، القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 999)-)200م، ج3، 537. 



تفسري القرآن بالقرآن584

هذا »التدافع« ال بدَّ منه ليمّحص اهلل الذين آمنوا، ويتخذ منهم شهداء، وُيذيق 
الواقع، وتدبريات  الغيب يف  فعل  لريوا  املضّلني،  الضاّلني  املستكبين  أولئك  َبأَسهم 

العزيز العليم -جّل شأنه- يف خلقه وعباده. 

ة بدورها فيه، أمٌر ال بد منه، وُسنَّة دائمة ثابتة؛ فإيامن  فمامرسة »التدافع« وقيام األُمَّ
املؤمنني وطاعتهم وعبادهتم ال تعني أن ُيقاتل اهلل تعاىل عنهم، قال تعاىل: }ڳ  ڳ  ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ{ ]حممد: 4[ وقال -جّل شأنه-: }ٱٱ ٻ 
پپڀڀڀڀ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ 

ٺٺ ٺ{ ]التوبة: 4)-5)[.

والتدافع هو سنة اهلل يف خلقه ويف كونه، ولن يصل التاريخ إىل نايته بالوصول 
بالوصول  بل  الرشيد"،  الصناعي  "اإلنسان  إىل  أو  اآلل"،  التكنولوجي  "املجتمع  إىل 
تكون ناية  لن  الصاحلني، وهذه  عباده  قبل  إىل وراثة األرض من  التدافع  نة  لسُّ وفقًا 
اإليامنية  احلقيقة  لرحابة  العلمنة  اإلنسان من ضيق  بداية عودة  له،  بداية  بل  للتاريخ، 

األسمى، واملعنى املعريف األصيل حلياته ووجوده.)))

سلوك أهل التَّمكني:

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  }ڌ 
ک گ گ گ گ ڳ{ ]احلج: )4[

وهذه ُسنّة أخرى تأيت بعد »ُسنّة التدافع«، وهي »ُسنّة التمكني« للمؤمنني ولعباد 
اهلل الصاحلني الذين يرثون األرض من بعد أهلها، فُسنّة التدافع ُتعطي املؤمنني فرصًا 

السالم، ط)، 2009م، ص39.  دار  القاهرة:  املنهج واملنهجية،  العلواين، طه جابر، مفاهيم حمورية يف    (((
وثمة دراسات مفيدة جدًا يف إطار حتديد مفهوم التدافع احلضاري والنظرة للتاريخ وتطوره من املنظور 

اإلسالمي، نذكر منها: 
-عامرة، حممد .النموذج الثقايف، القاهرة: دار نضة مرص، ط)، 998)م.

هرندن: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  وسقوطها،  احلضارات  قيام  يف  القرآن  -هيشور، حممد .سنن 
ط)،  996)م.

-خليل، عامد الدين .حول تشكيل العقل املسلم، هرندن: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 995)م، بتصديرنا.
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التجارب،  للتكوين والتدريب واإلعداد، واكتساب اخلبات، واالستفادة من  مهّمة 
نن -كلها- بدين  والكشف عن ُسنن اهلل يف الكون واحلياة واملجتمع، وارتباط تلك السُّ
الناس عليها، وآنذاك، تأيت سنّة التمكني ليفرح املؤمنون  اهلل، وبالفطرة التي فطر اهلل 
ُأعّد  وقد  التمكني«  »ُسنّة  تأيت  ُيريد.  ملن  وُيمّكن  يشاء،  َمْن  ينرص  ومتكينه،  اهلل  بنرص 
بعد  التمكني«  لـ»ُسنّة  اهلل  وتسخري  وتوظيفها.  با  لالستفادة  كبريًا  إعدادًا  املؤمنون 
قدرًة  واألكثر  واألعلم،  واألقدر،  واألفقه،  األتقى  هم  املؤمنني  جيعل  التدافع«  »ُسنّة 
واحلياة،  والكون  واالجتامع  الفطرة  ُسنن  مع  والتوافق  الُسنَن،  وتسخري  التدبري،  عىل 

وجعلها بعض وسائلهم وأدواهتم لتحقيق النرص، وبلوغ اهلدف والغاية. 

معرض  يف  عاقبتهم  وبيان  وظلموا،  كّذبوا  أقوام  ذكر  يف  الثامن:  النَّجم 
التَّرسية عن النبي �

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ ڇ{ ]احلج: 50-42[.

هذه اآليات من بني ما ُنزل ترسيًة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. والترسية اإلهليَّة عن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بسبب إيذاء املرشكني له أخذت يف القرآن املجيد أساليب عديدة، فهناك سور 
نزلت بذلك مثل "الضحى والرشح" وهناك آيات عديدة منها ما سبق يف هذه السورة 

جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  }ىئ  تعاىل:  قوله  من 
ٿ  }ٿ  تعاىل:  قوله  ونحو   ](5 ]احلج:  جخ{  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث 
ولعل  كثري.  ونحوه   ،]6 ]الكهف:  ڦ{  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
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من أمهها ذكر ما أصاب النبيني واملرسلني قبله، وبيان أّن العاقبة كانت للرسل كام يف 
هذه اآليات:

ۀ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳڱ  }ڳ 
ڭ{  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
]احلج: 42-44[ ياطب اهلل -تعاىل- رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وقد حتّمل من صنوف األذى ما حتمل، 

بأّن تكذيب هؤالء لك، سبقهم إىل مثله أقواٌم آخرون، وقد سبقك بمعاناة التكذيب 
قوم  منهم  أقوامهم؛  من  قبل  من  والنبيني  املرسلني  من  إخواٌن لك  والتنّكر  واجلحود 
نوح، وبقّية النبّيني واملرسلني من بعده، ولكن العاقبة دائاًم كانت لألنبياء واملرسلني، 

وَمْن آمن بم وصّدق برساالهتم من املؤمنني. 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  }ڭ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
الذين  الغافلون  ]احلج: 45-46[ هؤالء  ی{  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
تعجيل  وعدم  الدنيا،  احلياة  يف  بقاءهم  أنَّ  فيتومّهون  وتدعهم،  الشياطني  جتتاهلم 
م مل  م عىل حق، وأنَّ العذاب هلم -كام يطلبون أحيانًا من املرسلني- يتومهون بذلك أنَّ
م أغضبوه، لكن حكمته -سبحانه- اقتضت أن  يغضبوا اهلل -جّل شأنه-، واحلقيقة أنَّ
ُيمهلهم ال أن هُيملهم، وحني يستمّرون يف غيِّهم ومعاصيهم، وتستمر احلياة ُتعطيهم 
من عاجلها ما ُتعطيهم، فإنَّـام ذلك استدراج، يستدرجهم اهلل به من حيث ال يعلمون، 
إذا  فهم  ُيدركوا ذلك،  أن  الغفلة عىل قوى وعيهم-  يستطيعوا -الستيالء  مل  وهؤالء 
املشيدة،  القصور  وبقايا  عروشها،  عىل  اخلاوية  القرى  تلك  ورأوا  األرض  يف  ساروا 
بقايا هذه  أّن  إليهم  تنقل  أن  تستطيع عقوهلم  املهجورة، ال  والبيوت  املعطَّلة،  واآلبار 
ملء  كانوا  سبقتهم،  أقواٍم  أو  لقوٍم  كانت  واآلبار  واآلثار  واملدن  والبيوت  القصور 
منهم،  انتقم   - شأنه  -جّل  آسفوه  فلاّم  واحلياة،  ة  باحليويَّ ينبضون  والبرص،  السمع 
قراهم  جعل  َمْن  ومنهم  الريح،  عليه  سّلط  من  ومنهم  الصيحة،  أخذته  َمْن  فمنهم 
عاليها سافلها، ومنهم، ومنهم، لكّن عقول هؤالء معّطلة بليدة، وقوى وعيهم ُمغّيبة، 

ال تستطيع أن تستخلص دروسًا، وال أن ُتقّدم هلم عبة. 
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فيه:  الّتحّدي السَّ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٺ ٺ{ ]احلج: 47[.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ   :� اهلل  بالعذاب، ويقولون لرسول  يستعجل هؤالء 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
]اإلرساء: 90-93[ وهم  ڭ{  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ال يدرون أّن العذاب قادٌم ال حمالة، وأنَّه مصيبهم ال شك ما داموا مقيمني عىل كفرهم، 
ال يعرفون إىل التوبة سبياًل وال طريقًا، لكنّهم يتومّهون أّنم بذلك االستعجال للعذاب 
م من األصل -لبالدهتم وسوء فهمهم- مل يكونوا قادرين  حيرجون رسول اهلل � ألنَّ
أهلك  قد   E واهلل  والرسالة،  والنبّوة  والربوبيَّة،  األلوهيَّة  بني  التمييز  عىل 
الظاملة  القرى  عىل  اهلل  سّلطه  الذي  العذاب  لكن  منهم،  أشّد  كانوا  القرى  من  كثريًا 
أن  بعد  بل  واالنحراف،  الظلم  تبدأ  عندما  عليها  ُيسّلطه  أال  حكمته  اقتضت  البائدة 
ُيميل هلا وُيعطيها من الفرص ما يمكن ملثلها أن تثوب إىل رشدها، وترجع عن غّيها، 
فإن هي مل تفعل بعد ذلك اإلمالء، وبعد تلك الفرتات الزمنّية الكافية املتطاولة تؤخذ 
-آنذاك- بذنوبا، وُتزال من األرض -التي ما ُخِلقت إال باحلق- ملنافاة أعامهلا لذلك 

احلق الذي ُخلقت السموات واألرض به وقامت عليه. 

}ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]احلج: 48[ أي وكم من أهل قرية كانوا 
ڤ{  }ٱڤ  بالعذاب   ]48 ]احلج:  ٹ{  }ٹ  حينًا  أنظرهتم  قد  ظاملني  مثلكم 
]احلج: 48[ أي املرجع إلَّ فال يفوتني يشء. وإنام كانت األوىل أي فكأين معطوفة بالفاء، 

وهذه أي وكأين بالواو؛ ألن األوىل وقعت بدالً عن }ۓ ۓ ڭ ڭ{ وأما 
ٻ  ٻ  ٻ   { ومها  بالواو  املعطوفتني  اجلملتني  من  تقدمها  ما  حكم  فحكمها  هذه 

پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]احلج: 47[.))) 

)))  النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج2، ص446.
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  }ڤ 
چ چ ڇ{ ]احلج: 49-50[ هذا أمر لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بعد كل ما تقّدم من ظهور 
بشائر التمكني له وللمؤمنني، أن يوّجه اخلطاب البرشي العاملّي للناس كاّفة، يدعوهم 
املوّجه  اخلطاب  وجتاوز  بّينات،  من  إليه  اهلل  أوحى  وبام  -تعاىل-  باهلل  اإليامن  إىل  فيه 
ليأخذ اخلطاب  األُّميني وحدهم  أو  أو قومه  األقربني  أو لعشريته  القرى وحدها  ألم 
ة كلها، برسالٍة خامتة عىل  صيغته األساسيَّة الكونيَّة، ويكون خطابًا موّجهًا إىل البرشيَّ
نبيٍّ خاتم، محلت يف طّياهتا رساالت مجيع املرسلني والنبّيني، وجتاربم مع ُأممهم،  يد 
واملواقف املختلفة ألمُمهم منهم ومن رساالهتم؛ ليتاميز الناس ويكونوا صنفني: صنفًا 
آخر  وصنفًا  اإلجابة(،  ة  )أمَّ وهم  وللرسول،  هلل  استجابوا  الذين  أولئك  فيه  يندرج 
إال  املجيد  بالقرآن  ينفعلوا  للرسول، ومل  الذين مل يستجيبوا هلل وال  أولئك  يضّم مجيع 
ُيعيد بناء نفسّياهتم وعقلّياهتم  انفعاالً عكسيًا بدالً من أن يسمحوا للقرآن الكريم أن 
الذين ال  الدعوة(  ة  )ُأمَّ بصياغة سليمة، وهم  قوى وعيهم  بناء  وُيعيد  وشخصّياهتم، 

ينبغي التوقف عن دعوهتم حتى يؤمنوا أو تقام احلّجة عليهم.))) 

النَّجم التاسع: يف بيان متنّي األنبياء وإلقاء الشيطان
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]احلج: )57-5[

)))  قارن بام قاله اإلمام الرازي يف تفسريه، انظر: 
- الرازي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، مرجع سابق، ج29، بدءًا من ص))3.
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اعون يف آيات اهلل معاجزين:  السَّ

}ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]احلج: )5[

هؤالء  وهم  والكفار،  املرشكني  من  نوعًا  لنا   E اهلل  ُيبنّي  اآلية  هذه  يف 
آياته فإّنم يسعون فيها معاجزين، حياولون تعجيز رسول اهلل  الذين إذا ُتليت عليهم 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكأّنم بذلك حياولون أن ُيقاوموا إعجاز القرآن هلم، فيواجهون اإلعجاز بسعي 
يف آيات اهلل يقوم عىل الرغبة باملسابقة واملعاجزة، لقد كانوا يتمنّون أن يتوّقف رسول 
يتمنّون لو استطاعوا  لتحّدياته، وكانوا  بالعجز عن االستجابة  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن إشعارهم 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ  يفتنوه:  أن 
}ۇ ۇ  ُيعاجزوه به، بل:  ُيمّكنهم من أن يتحّدوه وأن  ]اإلرساء: 73[ مما  ەئ ەئ{ 
]القلم: 9[ وسلكوا لذلك سباًل شّتى؛ منها الظاهر املعَلن، ومنها  ۆ ۈ{  ۆ 

فؤاده،  ُيثّبت  الدوام،  عىل   � الرسول  مع  كان  شأنه-  -جّل  فإّنه  ولذلك  اخلفّي؛ 
}ۉ  له:  ويقول  مستورًا،  حجابًا  بالقرآن  يؤمنون  ال  الذين  وبني  بينه  وجيعل 
يأتون رسول اهلل  املحاولة،  ]املائدة: 49[ فهم دائمو   } ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
فقال:  للبرشية،  عداءه  أعلن  الذي  الشيطان،  ومعهم  جانب،  كل  من  واملؤمنني  ملسو هيلع هللا ىلص 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  }ۓ 
]النساء:  ې{  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
9))[، وهنا ُيصبح الرسل واألنبياء هدفًا من أهم األهداف التي يسعى الشيطان دون 

يأس أو كلل للنيل منها، والوصول إليها، بالوسوسة واإلحياءات بشّتى أنواعها، واهلل 
-سبحانه-  بألطافه  وبينهم  الشياطني  بني  وحيول  ويعصمهم،  رسله  حيفظ  -تعاىل- 

ومؤيِّدات من جنده: }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{ ]املدثر: )3[. 

بن  النرض  ومنهم  معاجزين،  اهلل  آيات  يسعوا يف  أن  ُأناٌس حياولون  هناك  وكان 
كتاب  الناس  عىل  فيه  يتلو  جملسًا  أتى  فإذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  يرقب  كان  الذي  احلارث 
ربه بدأ النرض يقّص قصصًا تاريّية خمتلفة، وأساطري متنّوعة، بأسلوٍب عريبٍّ طريف 
جّذاب؛ ظنًّا منه أنَّه بذلك ُيعجز رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن تالوة كتاب رّبه حق التالوة، وأن 
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ذلك ربام يرصف الناس عنه، ويشّوش عليه ملسو هيلع هللا ىلص، ويوهم النّاس ليخلطوا بني القرآن 
اللغو  إىل  يلجأون  املعاجزين  أولئك  من  فريٌق  وكان  واألساطري.  القصص  وتلك 

والشغب واللغط، ويقولون للناس ما حكاه القرآن: }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
الرسالة  انتشار  وُيوقف  الرسول،  ذلك سُيعجز  أنَّ  متومّهني   ]26 ]فصلت:  ۆ{  ۇ 
م أصحاب اجلحيم. وامتدادها، فتوّعدهم اهلل -جّل شأنه - عىل تلك املحاوالت بأنَّ

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  }ڈ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ەئ ەئ وئ{ ]احلج: 54-52[.

كبري؛  جدل  موضع  كانت  الكريمة  السورة  هذه  من  الكريامت  اآليات  هذه 
التعامل معها  آياٌت مستقلة، جيري  اقُتطعت من سياقها، وُعوملت وكأّنا  ا  ذلك ألنَّ
التي  السورة،  هذه  يف  وجودها  إىل  ُيْلَتفت  فلم  وحدها،  منها  معانيها  واستخالص 
به«،  وللمؤمنني  ولرسالته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  التمكني  عن  »اإلعالن  األساس  حمورها 
وجاءت روايات باطلة تقول: إّن هناك واقعًة جرت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، لـاّم نزلت سورة 
ألقى   ]20-(9 ]النجم:  ڭ{  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  }ھ  وقرأ:  النَّجم 
جَتَى(  َلرُتْ َشَفاَعَتُهْم  َوإِنَّ  اْلُعىَل  اْلَغَرانِيِق  ملََِن  ُنَّ  )َوإِنَّ فقال:  كلامت  لسانه  عىل  الشيطان 

وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته.

التي  وَرَة  السُّ  D اهللُ  َأْنَزَل  )حني  قال:  ُعْرَوَة  عن  بسنده  الطباين  أخرج 
ُجُل  الرَّ هذا  كان  لو  ُقَرْيٍش:  من  ُكوَن  امْلُرْشِ وقال  َهَوى،  إذا  َوالنَّجم  فيها  َيْذُكُر 
اْلَيُهوِد  ِمَن  ِدينَُه  مِمَّْن َخاَلَف  َأَحدًا  َيْذُكُر  َوَأْصَحابُه، فإنه ال  َأْقَرْرَناُه  بَِخرْيٍ  آهِلََتنَا  َيْذُكُر 
وَرَة  ، فلام َأْنَزَل اهللُ D السُّ ِّ ْتِم َوالرشَّ َوالنََّصاَرى بِِمْثِل الذي َيْذُكُر بِِه آهِلََتنَا ِمَن الشَّ
ڭ{، ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  }ھ  َوَقَرَأ  َوالنَّجم  فيها  َيْذُكُر  التي 
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ْيَطاُن َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قد  َثُهُم الشَّ ْيَطاُن يف ُأْمنِيَِّة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ذكر الطواغيت َوَحدَّ َأْلَقى الشَّ
تِِهْم، َفَفَشْت تِْلَك اْلَكِلَمُة يف الناس َوَأْظَهَرَها  ْجَدِة، )1) َفَسَجُدوا لَِتْعظِيِم آِلَ َقَرَأَها يف السَّ
َوَمْن  َمْسُعوٍد  بن  اهللِ  َوَعْبُد  َمْظُعوٍن  بن  ُعْثَمُن  سمع  فلم  اْلََبَشَة،  َبَلَغِت  حتى  ْيَطاُن  الشَّ
ْوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَبَلَغُهْم ُسُجوُد  َة َأنَّ الناس قد َأْسَلُموا َوَصلَّ كان َمَعُهْم من َأْهِل َمكَّ
اعًا، َوَكُبَ ذلك عىل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فلم  ْيِه َأْقَبُلوا ِسَ اِب عىل َكفَّ َ اْلَولِيِد بن اْلُِغرَيِة عىل التُّ
يُل  ِجْبِ منها  َأ  َتَبَّ َبَلَغَها  فلم  عليه،  َفَقَرَأ  َفَأَمَرُه،  إليه  َفَشَكا   S يُل  ِجْبِ َأَتاُه  َأْمَسى 
، ما َأْنَزَلَُم َربِّ َوال َأَمَرِن ِبَِم َربَُّك، فلم َرَأى ذلك  S، وقال: َمَعاَذ اهللِ من َهاَتْيِ
َكنِي يف َأْمِر اهللِ،  ْيَطاَن، َوَتَكلَّْمُت بَِكالِمِه، َوَشَ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َشقَّ عليه وقال: َأَطْعُت الشَّ

ْيَطاُن، وَأْنَزَل عليه }ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  َفنََسَخ اهللُ  ما َأْلَقى الشَّ
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 
انقلب  َوفِْتنَتِِه  ْيَطاِن  الشَّ َسْجِع  من  اهللُ  َأُه  َبرَّ فلم   ،]53-52 ]الج:  ۇ{  ڭ  ڭ  ڭ 
َشاَرُفوا  وقد  اْلََبَشِة  بَِأْرِض  كان  ِمَّْن  اْلُْسِلِمَي  َوَبَلَغ  َوَعَداَوِتِْم،  ْم  َبَضالِلِ ُكوَن  اْلُْشِ
َخاُفوا  َواْلَْوِف،  َواْلُوِع  َأَصاَبُْم،  الذي  اْلَبالِء  ِة  ِشدَّ ُجوَع من  الرُّ َيْسَتطِيُعوا  فلم  َة،  َمكَّ
َة َفُيْبَطَش ِبِْم، فلم َيْدُخْل َرُجٌل منهم إاِل بِِجَواٍر، َوَأَجاَر اْلَولِيُد بن اْلُِغرَيِة  َأْن َيْدُخُلوا َمكَّ

ُعْثَمَن بن َمْظُعوٍن..الديث(.)))

فرأت –هذه الرواية وغريها– أن موضوع »الغرانيق« مل يكن من إضافات أولئك 
الّرواة  أولئك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وُجّل  بناًء عىل ضعٍف بشّي أصاب  إنَّه كان  بل  الكافرين، 

إىل  مرًة  الفاجرة  الكافرة  اإلضافة  تلك  فينسبون  الزائفة،  الروايات  هذه  يف  تناقضوا  كيف  انظر  قلُت:     (((
إنَّ  يقولون:  ومرًة  رّددها،   O وأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  لسان  عىل  وضعها  إنه  قائلي:  الشيطان، 
القرآنيَّة  اآلية  بجوار  يضعوهنا  الالتي-  -يف  لكنّهم  الشكي،  أذهان  يف  مباشًة  ألقاها  قد  الشيطان 

الصحيحة العصومة، وبذلك األسلوب الذي رأيت. 
)2)  الطبان، املعجم الكبري، مرجع سابق، ج9، حديث رقم )6)83(، ص34، يف إسناده عبد اهلل بن ليعة، 

قال البخاري: كان حييى بن سعيد ال يراه شيئًا. انظر: 
- البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسمعيل )تويف: 256ه(. كتاب الضعفاء، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، 

بريوت: دار العرفة، ط)، 986)م، ص69.
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الذين رووا تلك الَقَصص الرافيَّة مدّلسون، ال ُتقبل رواياتم بحال، ولو نظر الناس 
بل  فحسب،  مرسلًة)1)  ليست  لوجدوها  أسانيدها،  وفحصوا  الروايات  هذه  سند  يف 
متـرعًة بالباليا يف أسانيدها ومتوهنا، ))) ما جيعل جمرد تداولا وتناقلها أمرًا غري مقبول، 
وال ُيسّوغه أي مسّوغ، لكّن شغف بعضهم بالّرواية والتعامل با جعل هذه الروايات 
غري الصحيحة متداولة، بحيث تناقلها الفّسون عامة، ومهم قالوا يف تكذيبها فذلك 
ليس بمسّوٍغ لروايتها، وكان جيب إمهالا وعدم االلتفات إليها بأي حاٍل من األحوال. 

من  أناٌس  أدخلها  إسائيلّية،  باطلة  رواياٌت  الروايات  هذه  مجيع  أنَّ  والق   
أولئك الذين خيلطون بي تراث بني إسائيل وأحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكلها يرّدها 
القرآن الجيد مجلًة وتفصياًل، وما رّده القرآن بذه الطريقة ما كان ينبغي لسائر حمّدثينا 
السلمون  استساغ  كيف  أدري  ال  بل  الصحائف،  تلك  كل  به  يسّودوا  أن  ومفّسينا 
أن يرّددوها جياًل بعد جيل، ويفسحوا لا يف تفاسريهم ذلك الكان الواسع الذي ال 

تستحقه، قال تعاىل: }ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ة أقاويل أخطر من امتداح تلك الغرانيق،  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]الاقة: 44-47[ وأيَّ

ة من أرجاسها؟ التي جاء القرآن الكريم لدمها، والقضاء عىل عبادتا، وحترير البشيَّ

)))  قال ابن كثري: قد ذكر كثري من الفسين ههنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثري من الهاجرة إىل أرض 
البشة ظنًا منهم أن مشكي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ومل أرها مسندة من وجه 

صحيح واهلل أعلم. انظر: 
- ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج5، ص)44.

)2)  قال الناوي: قال أبو بكر بن العرب: ذكر الطبي يف ذلك روايات كثرية باطلة ال أصل لا، وقال عياض: 
هذا الديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة، وال رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته، واضطراب 
رواياته وانقطاع إسناده، ومن محلت عنه هذه القصة من التابعي والفسين مل يسندها أحد منهم وال رفعها 
إىل صاحب، وأكثر الطرق عنهم يف ذلك ضعيفة واهية، ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع الرتد 

كثري من أسلم قال ومل ينقل ذلك، انظر: 
القايض  أحاديث  بتخريج  الساموي  الفتح  )تويف: )03)ه(.  الرؤوف  عبد  حممد  الدين  زين  الناوي،   -

البيضاوي، حتقيق: أمحد جمتبى، الرياض: دار العاصمة، 988)م، ج2، ص844.
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نبّيه من شياطي اإلنس والن، ومل جيعل ألحٍد  إنَّ اهلل -تبارك وتعاىل- قد عصم 
}ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  له:  عليه سبيال، وقال 
شأنه-:  -جّل  وقال   .]67 ]الائدة:  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ{ 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
جزٍء  أي  -أو  الختَلقة  القصة  هذه  صّحت  ولو   ]15 ]يونس:  چ{  چ  چ  ڃ 
منها- لكان يف ذلك اتام خطري لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه كان يتمنّى أن ينزل عليه ما يمّكنه 
من مهادنة الشكي، وإذا سّلمنا -والعياذ باهلل- أّن الشيطان قد ألقى عىل لسانه ذلك 
-كم سّلم بعض الرواة-)1) فتلك طاّمة كبى؛ ألهنّا تعني أّن الوحي ما كان معصومًا، 
وأن للشيطان قوة كبرية، بحيث يمكنه أن يضع الكفر والكذب عىل لسان رسول اهلل 
العصوم ملسو هيلع هللا ىلص فهل يمكن الوثوق بأي يشٍء من الوحي بعد ذلك؟! واهلل -جّل شأنه- مل 
يسمح بنسيان رسول اهلل شيئًا من هذا القرآن، ومل جيعل يف مقدروه أن ينسى شيئًا منه، 
كم مل جيعل يف مقدوره أن ينسب إليه ما ليس منه: }ڭ ڭ ۇ ۇ{ ]األعىل: 6[ كم 
44[ و»بعض« تتناول حتى  أّنه -جّل شأنه - قال: }ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ{ ]الاقة: 
والتسليم   ]3 ]النَّجم:  ٺ{  ٺ  ڀ  ڀ  }ڀ  شأنه-:  -جّل  ويقول  الواحدة،  الكلمة 
عن  ينطق  قد    O بأّنه  تسليٌم  الباطلة  والقصص  الرافات  هذه  بمثل 
الوى، كم ُيعطي للشيطان سلطانًا مل يمّكنه اهلل منه، فإّنه ليس له سلطان إال عىل الذين 
يتوّلونه والذين هم به مؤمنون، فكيف استساغت عقول أولئك الفّسين أن ُيقال: إّن 
الشيطان ألقى عىل لسان النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟! فالشياطي أعجز من أن ُيوحوا لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أو يضعوا عىل لسانه نقطة واحدة، ال أقول حرفًا وال كلمة. إنَّ الشياطي غاية ما يمكن 

أن يفعلوه هو أن ُيوحوا ألوليائهم ليجادلوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص والؤمني. كم قال تعاىل: }ژ 
ڑ ڑ ک ک ک{ ]األنعام: 1)1[. 

)))  منهم الافظ ابن حجر الذي أورد كل روايات هذا الديث، ثم قال معقبًا عليها: وكلها -سوى طريق 
سعيد بن جبري- إما ضعيف وإما منقطع، ثم قال: لكن كثرة الطرق تدل عىل أن للقصة أصاًل. انظر: 

- ابن حجر العسقالن، فتح الباري برشح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج8، ص439.
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رواياتا  يف  عليها  اشتملت  التي  واألكاذيب  يبدو-  ما  -عىل  القصة  هذه  إنَّ 
فال  الرسالة،  وهدم  الوحي  لدم  حبكها  من  وحبكها  صاغها،  َمْن  صاغها  العديدة 
ينبغي االلتفات إليها، وقد علمَت ما فيها؛ ولذلك وددنا أن نقول يف ذلك األمر مقالًة 

حاسمة تقطع دابر الكالم فيها إن شاء اهلل: 

بإذا  بدأت  ا  أهنَّ عن  اآلية  هذه  يفّسون  وهم  الكثريون  تغافل  أو  غفل  قد  أوالً: 
الشطّية، وذلك يعني أّنه )إذا حصل التمني، حصل إلقاء الشيطان(.

ثانيًا: إّن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معصوٌم بنص القرآن من أن ُينال منه وهو يف معرض التلقي 
أو األداء لرسالة اهلل -جّل شأنه - من الناس ومن الشيطان ومن الن، ومن سائر ما 
-تبارك  فاهلل  ورسالته،  ونبّوته  بشّيته  بي  خيلط  أن  من  كذلك  ومعصوٌم  اهلل،  خلق 
جانٍب  أي  يف  بشّيته  تؤثر  ال  بحيث  حاجزًا،  وبشّيته  نبّوته  بي  جعل  قد  وتعاىل- 
والرسلون  النبّيون  ُمنح  فقد  ولذلك  ببشّيته؛  رسالته  تتأثر  وال  رسالته،  جوانب  من 
وهذا  والتبليغ،  األداء  ويف  التحمل  يف  والدقة  األمانة  من  لتمكينهم  اإلليَّة  العصمة 
أمٌر ُيعدُّ من العلوم من الدين بالرضورة، ليس ألحٍد أن ُيمري أو ُيشّكك أو يتشّكك 
فيه؛ ولذلك كثرت اآليات يف التسية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والتخفيف عنه عندما يستبد 

ٹ  ٿ  }ٿ  تعاىل:  كقوله  له،  االستجابة  عن  الناس  إعراض  من  األسى  به 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]الكهف: 6[ وكذلك التأكيد عىل القضيَّة 
القيامة والبعث والنشور  النبيِّي والرسلي كافَّة، وهي  الكبى يف رساالت  الشتكة 
والزاء، واالستدالل عليها بكل األدلة التي من شأهنا أن تقنع اإلنسان -لو كان حمايدًا، 
وبعيدًا عن الؤثِّرات الشيطانيَّة خاّصة- بصحة ذلك كلِّه، لكّن وساوس الشيطان قد 
بالقسوة،  قلوبم  الذين أصيبت  القلوب  تفتن مرىض  الشيطان، وقد  أولياء  تؤّثر عىل 
وحُتّولم إىل حالة الّشقاق والنزاع والالف مع األنبياء، وآنذاك يشعر النبيُّ أو الرسول 
بالسة واألمل عىل بعض قومه الذين اجتالتهم الشياطي، فيتلطَّف الالق -سبحانه- 

به فينّزل عليه نحو قوله تعاىل: }ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]فاطر: 8[، }ٿ ٿ 
6[، }پ پ ڀ ڀ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]الكهف: 
3[، ويف الوقت نفسه تأيت آيات أخرى للتأكيد عىل الرسل  ڀ ڀ ٺ{ ]الشعراء: 



595 سورة  احلج

التبليغ«:  »منهج  جتاوز  عىل  أمهم  إيمن  يف  ورغبتهم«  »أمنياتم  حتملهم  أال  واألنبياء 
))[ }ۆ ۆ  48[، }ې ې ې ې{ ]الغاشية:  }ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ ]الشورى: 
ۈ ۈٴۇ{ ]ق: 45[ }ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ ]الكهف: 9)[ ومل يكن رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص بدعًا من الرسل يف هذا. 

تعني  »األمنيَّة«  أنَّ  الواهية-  بالروايات  -متأثِّرين  الفسين  من  كثرٌي  زعم  ثالثًا: 
فيم تعنيه »التالوة والقراءة«، وحكموا بأنَّ الراد با -هنا- هو هذا العنى، استدالالً 

ان بن ثابت هو:  ببيت ركيك خمتلف يف صحة نِْسَبته إىل حسَّ
متنَِّي داوود الزبور عىل مهلمتنّــى كتــاب اهلل أّول ليلة

وقالوا: إّنه أراد بـ »متنى«: قرأ. 

من  معنى  القراءة  أّن  اإلسالم-  يف  وال  الاهلّية  يف  -ال  العربّية  اللغة  يف  وليس 
ثابت،  بن  حّسان  لسان  عىل  والدّساسون  الوّضاعون  اختلقه  ما  إال  التمني  معان 
اللغوّية  العان  يدّققوا يف  العلم، وأن  إليه طلبة  يلتفت  أن  ينبغي  لغوّي  وهذا اختاٌق 
وأنساب الكلمت، مثلم ُيدققون يف أنساب األفكار للكشف عن هذا النوع من الدّس 
علمء  من  حتتاج  التي  األمور  أخطر  من  وهذا  الدين،  يف  والطعن  العبث  وحماوالت 
الدّس عىل كتاب اهلل، وسنن رسول  العربية يف األّمة إىل وقفات لراجعة لغتهم، فإّن 
إّنم بدأ بنوٍع من  الباطل أن يدخلوه عىل اإلسالم  � والباطل الذي حاول أهل  اهلل 
الجال  هذا  يف  القرآن  وحتذير  والفاهيم؛  العان  من  كثرٍي  وتغيري  اللغوّي،  االختاق 

}ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   :- قال -جّل شأنه  شديد 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  }ڀ  وقوله:   ]104 ]البقرة:  ۅ{  ٴۇ ۋ ۋ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ{ 

]النساء: 46[؛ لُينّبهنا إىل رضورة الوقوف عىل هذه الثغرة، والعناية با، وعدم إمهالا. 

)5[؛ أي إّن اهلل -تعاىل-  رابعًا: قوله تعاىل: }ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]الج: 
آياته  وحيكم  القلوب،  يف  وتأثريه  القرآن،  طريق  من  الشيطان  ُيلقي  َما  وُيبطل  ُيزيل 
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ويثبتها يف تلك القلوب الؤمنة الخبتة، التي لن يكون لوساوس الشيطان أثر فيها أو 
عليها بعد ذلك، وهذا العنى أدعى الستيعاب »النّسخ« ورفض نسبته إىل أّي يشء من 
ة جواز النسخ عقاًل ووقوعه شعًا؛ ألّنه جيعل النسوخ يف هذه اآلية ما  القرآن بحجَّ
يلقي الشيطان، ال من آيات اهلل، وال من سنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ويف هذا َما فيه، وكفى بذلك 

صارفًا عن قبول »النسخ« أو القول به.)1)

الكريم،  القرآن  لغة  لا  تشهد  ال  معان  للنسخ  أعطوا  وقد  فقهاءنا  رأينا  وقد 
مّحلوها  أخرى  ومعان  االنتهاء،  وبيان  والرفع،  اإلزالة،  وهي  أال  لسانه،  ينطقها  ومل 
منسوخة  أهّنا  معاٍن وأحكام، زعموا  من  القراءة-  قّرروه -قبل  لا  لتستجيب  للكلمة 
حكًم وتالوًة، أو حكًم مع بقاء التالوة، أو تالوًة مع بقاء الكم. ولكي ُتفرض تلك 
القررات السبقة التخذة من خارج القرآن كان ال بد من توظيف لغٍة غريبٍة عن لسان 
»القراءة«، وسّوغوا  أال وهو  الغرائب،  أغرب  من  معنًى هو  »متنى«  فحّملوا  القرآن، 
لغوّيًا،  اختاقًا  ُيعّد  وهذا  يكتبه.  وأحيانًا  يتمنّاه،  ما  يقرأ  أحيانًا  اإلنسان  بأّن  ذلك 
مع  لينسجم  للنسخ؛  معنى  باعتباره  اإلزالة  مفهوم  عىل  رّكزوا  كم  لسانّيًا،  وتزييفًا 
)5[، وهكذا سمحوا ألنفسهم أن ُيعطوا للكلمة  }ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]الج: 
لُيثبتوا  أحيانًا؛  مناسبة  دون  أو  مناسبة،  ألدنى  لا  وضعوها  عديدة  معان  الواحدة 
ألنفسهم حتميل كلمت القرآن الجيد العان التي رأوا أّن من الرضوري حتميلها لا. 

ويف عرضنا اآليت سيكتشف القارئ الكريم ذلك بوضوح.

يف  للنبّي  -التمكي  التمكي  سورة  من  جزٌء  وهي  اآلية  تؤخذ  وحي  خامسًا: 
األرض والتمكي له يف الرجعيَّة- فإنَّ األمر يكون يف غاية البساطة، ويكون مفهومًا 
جّدًا، لكّن الروايات الواهية -وهي بعض أحابيل الشيطان- استطاعت أن حتّول هذه 
مشكلة  إىل  الرجعّية-  بحفظ  وللمؤمني  للرسول  إلّي  وعد  بمثابة  هي  -التي  اآلية 
الشاكل، وساعدت عىل ذلك عملّيات االختاق اللغوي والتالعب باللغة، وال يغّت 
بم أورده مجهرة الفسين من أخبار كاذبة ال خيلو واحد منها من مقال، سائلي العيّل 

القدير أن هيدينا مجيعًا بالقرآن الجيد. 
)))  العلوان، نحو موقف قرآين من النسخ، مرجع سابق.
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آيات  يف  مادتا  جاءت  الجيد،  القرآن  مفاهيم  من  مفهوم  »األمنية«:  سادسًا: 
كثرية، )1) وهي: 

)))  ويف متنّي القرآن الكريم، جاء لفظ التمني بذا العنى، الذي هو طلب اليشء البعيد.. كم يف قوله تعاىل: 
}ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{ ]البقرة: 94-

95[. والطاب هنا لبني إسائيل، وهم مطالبون يف هذا الطاب أن يتمنّوا شيئًا ال يمكن أن يقع منهم، 
وهو متنّي الوت. ولذا جاء قوله تعاىل: }ٿ ٿ ٿ{ ]البقرة: 95[ كاشفًا عن هذا.. ولذا أيضا جاء 
قوله تعاىل بعد ذلك: }ڦ ڦ{ }ڄ{ ]البقرة: 96[ - جاء مؤكدًا لعدم وقوع هذا األمر 
منهم، إذ إن الريص عىل اليشء ال يتمنّى إفالته من يده، فكيف إذا كان أشّد الناس حرصًا عليه؟ وجاء 
يف القرآن الكريم أيضًا قوله تعاىل: }ی ی ی ی جئ{ ]النَّجم: 24[ وهو ينكر عىل اإلنسان أن يقع 

له ما يتمناه، وجيري عىل هواه وهواجسه. وجاء يف القرآن الكريم كذلك يف قوله تعاىل: }ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ{ ]البقرة: 78[ واألمان مجع أمنّية.

وعلم األميي من أهل الكتاب بالكتاب، هو علم بعيد عن الّق، بعد أمنية عمن يتمنّاها .فم هي أمنية 
كّل رسول، وكّل نبّي؟

إن أمنية كّل رسول، ورغيبة كّل نبّي، هي أن يرى قومه عىل الدى الذي يدعوهم إليه، وأن يصبحوا 
مجيعًا يف الؤمني باهلل.. فتلك هي رسالته يف الناس، يعيش لا، ويعمل من أجل حتقيقها، وأن سعادته كلها 
هي أن يرى نجاح مسعاه، وثمرة جهاده، يف هذه األعداد التي استجابت له واتبعته، وأنه كلم كثرت هذه 

األعداد، تضاعفت سعادته، وعظمت غبطته.
هذه هي أمنية كل رسول، وكل نبّي.. ال أمنية ألحد منهم غري هذه األمنية! ولكن األماّن- كم قلنا- 
بعيدة التحقيق! وأمنية الرسول أو النبّي يف أن يكون الناس مجيعًا مؤمني- أمنية تقع يف دائرة الستحيالت، 
ألهنا تطلب من الياة ما مل جتد به، وتريد الناس عىل غري ما أقامهم اهلل عليه. فالياة مل تعرف الجتمع اإلنسان 

عىل طريق سواء، يضّم مجيع أفراده. والناس- كم خلقهم اهلل- مؤمن وكافر، ويف هذا يقول اهلل تعاىل: }ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]التغابن: )[.وإذن فأمنية أي رسول وأي نبّي، غري مكنة التحقيق. ومع 

هذا فإن عىل كل رسول وكل نبّي أن يسعى سعيه، ويبذل جهده، ويدعو الناس مجيعًا إىل اهلل، ويؤّذن فيهم 
بآيات اهلل! ولكن صوت الق هذا، تلقاه عىل الطريق أصوات منكرة، بعضها ينبح نبح الكالب، وبعضها 
يعوي عواء الذئاب، ومنها ما ينهق هنيق المري، ومنها ما يفّح فحيح األفاعي، فيتألف منها ومن كثري غريها 
من كل صوت منكر- إعصار جمنون، يكاد خينق هذا الصوت الكريم، ويغطي سمءه الصافية، بم يثري من 
غبار ودخان! فهذه هي أمنية الرسول أو النبي، وتلك إلقاءات الشيطان فيها، وهكذا يذهب ما ُيلقي الشيطان 
النبّي هباء، حيث خيلص النبي أو الرسول بأوليائه، وهم صفوة الجتمع، والثمرات  يف أمنّية الرسول أو 
الطيبة فيه، عىل حي يستويل الشيطان عىل أتباعه، ويسوقهم إىل حظريته، حيث هم حصب جهنم وحطبها! 
واستمع بعد هذا إىل قوله تعاىل: }ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ{ 
]الج: 25[ وانظر كيف كانت عاقبة هذا الرصاع بي النبي أو الرسول، وبي الشيطان وأولياء الشيطان، لقد 
أحكم اهلل E آياته، فنسخ أي أبطل ما ألقى الشيطان، ثم أحكم سبحانه آياته، وثّبت قواعدها، انظر: 
- الطيب، عبد الكريم يونس )تويف: بعد 390)ه(. التفسري القرآين للقرآن، القاهرة: دار الفكر العرب، 

)د. ت.(، ج9، ص065).
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صورة تتسم يف النفس بشكل حسن، وتصور لا بصورة مجيلة، سواء أكان لتلك 
ظّن،  أو  ختيُّل  أو  ختمي  عىل  قامت  متخّيلة  صورة  أهّنا  أو  الواقع  يف  حقيقة  الصورة 
وقد حتصل بناًء عىل أصل ما، أو تفكري ورؤية، وهناك اتصال وانفصال بي »التمني« 
وجمانبة القيقة، التي تصل إىل مستوى الكذب، من حيث كون الكذب مشتماًل عىل 

جمانبة للحقيقة، وإعطاء صورة أو تصور لا ال حقيقة له. 

كم أّن هناك اتصاالً وانفصاالً بي »التمني« و»التزيني«، فتزيي النّفس أو الشيطان 
اليشَء أو الرأَي أو العمَل لإلنسان هو إعطاء صورة مغايرة أو مبالغ فيها أو ليست بحقيقة 

-عىل كل حال- لدفع الزيَّن له إىل مارسة ذلك والوقوع فيه إن كان رأيًا أو حقيقًة. 

سابعًا: هل وقع التمنّي من أنبياء ورسل ممن جاؤوا قبل نبّينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟

عرض القرآن الكريم بعض األمنيات التي متناها بعضهم -صلوات اهلل عليهم- 
ابنه،  إيمن   S نوح  ومتني  النّة  يف  اللد   S آدم  أبينا  متنّي  من  حدث  كم 
ومتني الليل S أن ينال عهُد اهلل -تعاىل- ذريَته، ولنعرض لتلك األمثلة بيشء 

من التفصيل: 

ُأمنية سيدنا آدم: 

ُينّبه القرآن إىل أّن آدم وزوجه بعد أن استقرا يف النّة »املؤقتة« متنّى آدم اللود فيها، 
فكانت أمنيته تلك مدخل الشيطان إليه، وكان اهلل -تعاىل- قد حذر آدم من قبل عداوة 
أّنه لن جيوع فيها ولن يعرى،  الشيطان له ولذرّيته، وأسكنه وزوجه النة، وعهد إليه 
وذلك ُينّبه إىل االستقرار الذي سيكون فيه آدم وزوجه، ولكّن آدم قد نيس ذلك وُفّل 
عزمه: }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ ]طه: 115[ ودخل الشيطان 
ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ  له:  فقال  الدخل،  ذلك  من  إليه 

]طه: 0)1[ ذلك ألّن الوعد اإللّي مل يشتمل عىل نص يف اللود وعدم البىل بل كان: }ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ{ ]طه: 119-118[.

وقد أبطل اهلل -تعاىل- تأثري هذا الذي ألقاه الشيطان يف أمنّية آدم بتعليمه التوبة، 
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وبإمضائه تعاىل لسنّته يف هدايته له ولبنيه، وجعل جزاء َمْن اتبع الدى أن ال يضّل وال 
يشقى، وأن يصري يف الدار اآلخرة إىل: »جنة اللد وملك ال يبىل«. 

ُأمنية سيدنا نوح: 

من  ابنه  اهلل  ُينقذ  أن  متنّى  كم  كلهم،  قومه  يؤمن  أن  يتمنّى   S نوح  وكان 
من  األرض  يغسل  الطوفان  بدأ  وقد   S نوح  أمنّية  القرآن  أبرز  وقد  الطوفان. 

}ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  القوم وأرجاسهم:  أولئك 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حت  جت  يب 
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ ڇ ڇ ڇ{ ]هود: 45-47[. ويف »سورة نوح« نجده S يذكر بحسة 
وأمل جهوده التكّررة التنّوعة يف دعوته قومه، والنصح لم، ثم يذكر كيف َعَصْوه ومتّردوا 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  عليه: 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ{ ]نوح: 9-5[. 
وقد أحكم -سبحانه- آياته وسننه وقوانينه الاضية، فقال –تعاىل-: }ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
  ](7 ]الؤمنون:  يت{  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

}ڄ ڃ ڃ  وحي ذكر بني إسائيل يف بداية »سورة اإلساء« بّي سبحانه أهّنم: 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ{ ]اإلساء: 3[ فبنو إسائيل ذرّية أولئك الذين محلهم اهلل 

-تعاىل- مع نوح يف الُفلك الشحون، ليستمر قانون االستخالف والبقاء والبالء. 

ُأمنية سيدنا إبراهيم: 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قال تعاىل: }ۀ 
تكون  أن  متنّى   S فكأّنه   ]1(4 ]البقرة:  ۈ{  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۈ{  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ  اإللّي:  الواب  فكان  عقبه،  ويف  ذريته  يف  اإلمامة 
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S إىل أّن ذريته سيكون فيها ظامل لنفسه ومقتصد  وفيها تنبيه له   (1(.]1(4 ]البقرة: 

وسابق بالريات، ولن يكونوا -مجيعًا- صالي لإلمامة. 

وأّما دعاؤه ألبيه فكان عن موعدة وعدها إياه، فهل هذا ُيعّد متنيًا؟ الصحيح أنَّ 
هناك فارقًا كبريًا بي الدعاء والتمني.. فلُيتأّمل.))) 

وهنا نوّد التنبيه عىل بعض النقاط: 

أوالً: اآلية قد أّكدت أّن هذا األمر لو حدث لكان خاصًا بالرسل واألنبياء من قبله 
]الج:  ڳ{  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  }ڈ  به:  ال 
)5[. فهو الرسول الوحيد � الذي مل يتمّن شيئًا لنفسه وال لقومه، بل انصّبت أمنيته 

عىل هداية البشّية مجعاء، وهل كانت أمنيته أن يرى هذا قبل موته؟! ذلك أمر حمتمل.

قائم  سميك  فاصٌل  ورساالتم  والرسل  األنبياء  بشّية  بي  الفاصل  إنَّ  ثانيًا: 
النبّوة  فإّن  ولذلك  واختلطت؛  كلها،  األمور  الختلت  جتاوزه  جرى  ولو  ُيتجاوز،  ال 
ويف  األداء،  ويف  التلّقي  يف  منه  التام  االلتزام  تعني  البش  الرسول  النبي  يف  والرسالة 

]البقرة:  ۈ{  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ  بقوله:  ملتمسه  إىل  فأجيب  ڭ ڭ{،  }ڭ  قال:  الراغب:  قال    (((

24)[ لكنه تعاىل بي أنه قد يكون من ذريته ظامل، وبي أن اإلمام يتحمل العهد، والظامل ال عهد له، فإذًا 

ال إمامة له. انظر: 
- الراغب األصفهان، تفسري الراغب األصفهاين، مرجع سابق، ص0)3. 

)2)  قد خيتلط عىل البعض الدعاء بالتمنّي، وال بد من مالحظة ذلك، فللرسول أن يدعو لقومه بالداية، أو يدعو 
عىل أعدائه بالزيمة، فهل يدخل ذلك يف جمال التمنّي؟! ال نرى التسوّية بي األمرين واردًة؛ ولقد جاءت أمنية 
سيدنا سليمن بصيغة الدعاء حي قال: }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{ 
]ص: 35[ فوهب اهلل له ذلك اللك. ولكن يف مرحلة من الراحل أّدى به ذلك إىل نسيان ذكر اهلل، وموعد 

ر عن ذلك، وكيف ُيلقي  صالته له وهو يستعرض الصافنات الياد، فطفق مسحًا بالسوق واألعناق ليكفِّ
الشيطان يف أمنيته وجزء منها كان تسخري الشياطي له وإخضاعها لسلطانه؟! ويف القرآن آيات كثرية دّلت 
عىل ذلك، وعىل سيطرته عليهم، لعّل منها أن وقف عىل منسأته ومات وهو عليها دون أن يعلموا شيئًا عن 

موته، قال تعاىل: }ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث{ ]سبأ: 4)[ ونحن ال نرى يف أّي من ذلك –ما اعُتب أمنياٍت 

نبوّية ألنبياء ومرسلي سبقوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من األمنيات التي قد يلقي الشيطان فيها شيئًا.
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يف  بالغ  فمهم  الانب،  هذا  يف  عالقة  له  ما  وسائر  البيان،  ويف  واالتباع،  التحمل 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  }ک  أحب:  َمْن  هيدي  ال  فإّنه  قومه  حب 
عىل  الصالة  عن  شأنه-  -جّل  اهلل  هناه  وحي   ]56 ]القصص:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڱ 
جعلته  وشفقته  عليه-  وسالمه  اهلل  -صلوات  رمحته  فإّن  لم  االستغفار  أو  النافقي، 
ڀ{  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  فقال:  اهلل  خرين  »إنم  يقول: 
80[، وسأزيده عىل السبعي«، إىل أن ورد النّهي القاطع له عن الصالة عليهم،  ]التوبة: 

}ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  تعاىل:  بقوله 
ۉۉ{ ]التوبة: 84[ ثم هُني عن االستغفار لم، )1) وقال له -جّل شأنه -: }ڃ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڑ ڑ ک ک{ ]التوبة: 114[.

}ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  فقال:  الكمة يف ذلك  تعاىل  بي  ثم 
اهلل  ن  مكَّ وإنم   ]53 ]الج:  ۇ{  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
به والعراقيل يف سبيل الدعوة ليكون يف ذلك امتحان  التمردين عىل الق من إلقاء الشُّ
واختبار للناس، فالكفار الذين حتجرت قلوبم، والنافقون ومرىض القلوب يزدادون 
هذا  الظالون  هؤالء  يقف  أن  يف  عجب  وال  ومنارصتا،  به  الشُّ هذه  بتويج  ضالالً 

الوقف فإهنم لُّوا يف الضالل، وأوغلوا يف العناد والشقاق.

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ 
الشع  علم  أوتوا  الذين  وليزداد   ]54 ]الج:  وئ{  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ُه قال: "َلَّا َماَت عبد اهللِ بن ُأبِّ بن َسُلوَل ُدِعَي له رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لُِيَصَلـي  طَّاِب I َأنَّ )))  عن ُعَمَر بن الَْ
َكَذا  َكَذا  يوم  ُأَبٍّ وقد قال  بن  َأُتَصيلِّ عىل  اهللِ  َرُسوَل  يا  إليه، فقلت:  َوَثْبُت  قام رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  فلم  عليه، 
ْر َعنِّي يا ُعَمُر، فلم َأْكَثْرُت عليه، قال:  َم رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وقال: َأخِّ ُد عليه َقْوَلُه، َفَتَبسَّ وكذا َوَكَذا؟ قال ُأَعدِّ
ْبِعَي ُيْغَفْر له َلِزْدُت عليها، قال: َفَصىلَّ عليه رسول اهلل  ُت، لو َأْعَلُم َأنِّ إن ِزْدُت عىل السَّ ُت َفاْخَتْ ْ إن ُخريِّ
َف، فلم َيْمُكْث إال َيِسريًا حتى َنَزَلْت اآْلَيَتاِن من َبَراَءَة }ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]التوبة:  ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ اْنرَصَ
84[  إىل َقْولِِه: }ۅ ۉ ۉ{ ]التوبة: 84[ قال: َفَعِجْبُت َبْعُد من ُجْرَأيِت عىل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص."انظر: 

- البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب التفسري، َباب اْسَتْغِفْر لم أو اَل َتْسَتْغِفْر لم إن َتْسَتْغِفْر 
ًة َفَلْن َيْغِفَر اهلل لم، حديث رقم ))467(، ص)89. لم َسْبِعَي َمرَّ
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ل من عند اهلل،  واإليمن به إيمنًا وعلًم، بأن ما يقوله الرسل واألنبياء إنم هو الق النزَّ
وإن اهلل ليتوىل الؤمني دائًم بعنايته يف الشاكل التي متر بم، فيهدهيم إىل معرفة الطريق 

فيتبعونه.)1)  الستقيم 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ 
عىل  يبقى  ال  بأن  أمنيتك  بأّن  اهلل  لرسول  إعالمًا  اآلية  يف  كأن   ]55 ]الج:  یی{ 
ظهر األرض مشك، وأن يدخل الناس يف التوحيد أفواجًا، هي أمنية يف عداد الحال. 
الوارد  كله  الدين  دينه عىل  إظهار  به من  اهلل -تعاىل-  منافاة بي ذلك وما وعده  وال 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  }ۇئ  مثل:  عديدة  آيات  يف 
ی ی ی{ ]الفتح: 8)[ فالعنى أن ذلك اإلظهار سيتم يف إطاره األغلبي، ال يف 

إطاره االستقرائي الشامل. واهلل أعلم. 

النَّجم العارش: اهلحرة واالنتصار

}ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۆ{  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

]الج: 58-)6[. 

هؤالء الهاجرون الذين هاجروا يف سبيل اهلل بعد أن ابتلوا بالًء شديدًا، وحتّملوا 
}ک  لم:  قال  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  ألنَّ  ينتظرون؛  وهم  الّكي  العهد  طيلة  األذى 
بالقتال كان البد أن تنشأ مناوشاٌت  77[ بعد اإلذن لم  ک ک ک{ ]النساء: 
ومن  والواجهة،  االلتحام  إىل  -أحيانًا-  تؤّدي  وحترشات،  وحتّركات،  وهناك،  هنا 
يدخل  وحي  رّد.  دون  األذى  يتحّمل  وهو  تزيد-  أو  -تِقّل  عامًا  عش  مخسة  سلخ 
من  الكثري  سُيثري  بدايته-  -يف  ذلك  أّن  شك  ال  العدوان  ومواجهة  األذى  رّد  مرحلة 
وقعت  وقد  تنفيذه،  وكيفّية  -تعاىل-،  اهلل  من  الصادر  اإلذن  طبيعة  عن  التساؤالت 

)))  لنة من علمء األزهر، املنتخب يف تفسري القرآن الكريم، مرجع سابق، ص497.
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الهاجرين يف سبيل اهلل، وأعداء اهلل من الشكي، فنزل قوله  سايا واحتكاكات بي 
-جّل شأنه-: }ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ ڄڄ ڄ 
الوافر  وجزائهم  السنة  لعاقبتهم  بيانًا   ،]58 ]الج:  ڃ ڃ ڃ ڃچ چ{ 

عند اهلل -تعاىل-.)1)

الهاجرين  إدخال  من  عليك  قصصنا  الذي  األمر  ذلك   ]60 ]الج:   } }رثزث
النة، }ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ ]الج: 60[ ومن اعُتِدي عليه وُظلم فقد ُأِذن له أن 
يقابل الان بمثل فعلته، وال حرج عليه، }ىق يق اك{ ]الج: 60[ فإذا عاد الان 
60[ فإن اهلل ينرص الظلوم العتدى عليه؛ إذ  إىل إيذائه وبغى، }ک ک{ ]الج: 
]الج:  }گ گ گ ڳ ڳ{  لنفسه،  انتصافه  بسبب  ُيْعَتدى عليه  أن  ال جيوز 
الياة  تلك سنّته يف  ذنوبم.)))  ويغفر  بالعقوبة،  يعاجلهم  فال  الذنبي  يعفو عن   ،]60

60[. فكم جتري  }گ گ گ ڳ ڳ{ ]الج:  أن  الكون  متامًا، كم أن سنته يف 
وتتداول هذه السنن -إزالة الظلمت بالنور، وإزالة النّور بالظلمت- يف الطبيعة، فإهنا 

جتري وتتداول يف اإلنسان سواء بسواء. 

وإذا   ،]6( ]الج:  ڭ{  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  }ہ 
أِذن اهلل للذين آمنوا بالقتال ومعاقبة أعدائهم بمثل ما ُعوِقبوا به، ورّد بغيهم؛ فألن اهلل 
هو الّق، وهو الذي يدفع الباطل وأهله، والذين يدعوهم الشكون آلة هم الباطل، 

}ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ ]الج: )6[.

النَّجم احلادي عرش: يف دليل اخللق واإلبداع

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  }ۈ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

)))  قال الافظ ابن كثري: خيب -تعاىل- عمن خرج مهاجرًا يف سبيل اهلل ابتغاء مرضاته، وطلبًا لا عنده، وترك 
 ]58 ]الج:  ڦ{  }ڤ  اهلل  لدين  ونرصة  ورسوله  اهلل  يف  بالده  وفارق  والالن،  واألهلي  األوطان 
أي يف الهاد }ڦ ڦ{ ]الج: 58[ أي حتف أنفهم من غري قتال عىل فرشهم، فقد حصلوا عىل األجر 

الزيل والثناء، انظر: 
- ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج5، ص447.

)2)  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص399.
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
ڃ{  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ 

]الج: 66-63[. 

وتعود السورة إىل دليل اللق واإلبداع لتبسطه من جديد؛ فيقول -جّل شأنه -: 
ائ{  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  }ۈ 
]الج: 63[. فالاء الذي حُييي به اهللُ األرَض بعد موتا دليٌل عىل كونه هو الق، وأّن ما 

يدعون من دونه الباطل، فهم ال يستطيعون أن جيلبوا لم رزقًا من السمء أو األرض. 

وُيرهيم  األدلة،  هذه  يبسط  إذ  فهو   ،]64 ]الج:  ۇئ ۆئ ۆئ{  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  }ەئ 
كبريًا-، وال يف  علّوًا  ذلك  اهلل عن  لعبادتم -تعاىل  ليس الفتقاره  آياته يف كل يشء، 

حاجته إليهم، }ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ{ ]الج: 64[.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{ ]الج: 65[ والذي سّخر لنا ما يف األرض، 
وسّخر الفلك جتري يف البحر بأمره؛ لنستخرج منه حليًة ولًم طريًا، ونحقق مصالح 
عمٍد  بغري  السمء  رفع  الذي  الباطل  آلة  ال  شأنه-  -جّل  وهو  ذلك.  بغري  تتحّقق  ال 
بعباده،  لرأفته  ذلك  فعل  بإذنه،  إال  األرض  عىل  تقع  أن  السمء  ُيمسك  ومن  تروهنا، 

ولرمحته بم، وهي رمحٌة وسعت كل يشء.

}ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{ ]الج: 66[ 

وهو -جّل شأنه- الذي أحيانًا ثم ُيميتنا ثم حُييينا للخلود وُينشأنا النشأة اآلخرة، 
ومع ذلك فإّن اإلنسان -الذي ألِف الحود، وركن إىل النسيان- لكفور. 

النَّجم الثاين عرش: َعْوٌد إىل األُمة والـَمنَْسك

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ 
ڑ ڑ ک{ ]الج: 67[ 

هو  األساس  وحمورها  السورة  هذه  عمود  أّن  من  إليه  ذهبنا  لا  تعزيٌز  اآلية  يف 
هذه  قبلة  التمكي  هذا  مكّمالت  ومن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ورسول  والقرآن  لإلسالم  التمكي 
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البقرة-،  سورة  يف  ذكر  -كم  له  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  انتظار  طال  -الذي  وحتديدها  ة  األُمَّ
ثم حتديد منسكها الذي متتاز به عن سواها، ومن مكّمالت هذا التمكي أيضًا نرصة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل الشكي وأحالفهم من بقّية أعدائه. هذه النرصة التي تقطع دابر 
الدل الذي كثرت اإلشارة إليه يف هذه السورة يف اآليات )3، 4، 8-10، 19( حتى 

بلغت السورة حتديد النسك، وحتديد الغاية منه يف )34، 35). 

ويف هذه اآلية: أعلن -جّل شأنه - أّنه مل يعد عند أعدائك يا رسول اهلل ما ُيمكنهم 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  }ڎ  تؤمر،  بم  واصدع  فانطلق  فيه،  جيادلوك  أو  ينازعوك  أن  من 
يشٍء  عىل  وحسدهم  وبغيهم  أحقادهم  مَحََلْتهم  فإذا   ،]67 ]الج:  ک{  ڑ  ڑ 
من جدال فال تلتفت إليهم، فليس لدهيم ما يستحّق منك التفاتًا وال رّدًا، بل ُقْل: اهلل 

أعلم بم تعملون.

النَّجم الثالث عرش: اإلعراض عن جدال املتعنتني

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  }ک 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

حت{ ]الج: 68-)7[.  جت 

أن  اجتهادك  بعد  السفهاء،  يفعله  كم  وتعنتًا  مراًء   ]68 ]الج:  ک{  }ک 
وال   ]68 ]الج:  ڳ{  گ  گ  گ  گ  }ک  وجدال،  تنازع  وبينهم  بينكم  يكون  ال 
جتادلم وادفعهم بذا القول، والعنى: أن اهلل أعلم بأعملكم وما تستحقون عليها من 
الزاء، فهو جمازيكم به، وهذا وعيد وإنذار -ولكن برفق ولي وتأديب- جيابه به كل 
هذا   ،]69 ]الج:  ڻ{  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ  متعنت. 
خطاب من اهلل للمؤمني والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب، ويف الوقت 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  منهم.  يلقى  كان  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  مسالة  نفسه 
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أنه  باهلل  العلمء  عند  ومعلوم  تعملون،  ما  عليه  خيفى  كيف  أي   ،]70 ]الج:   } ہمئ
يعلم كل ما حيدث يف السموات واألرض }ھ ھ{ ]الج: 70[ الوجود فيهم }ھ 
70[؛ أي علمه  70[ يف اللوح الحفوظ }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]الج:  ے{ ]الج: 

بجميع ذلك عليه يسري. )1)

)7[، ولو  }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ{ ]الج: 
كانوا باحثي عن القيقة وجاّدين يف طلب معرفتها الستمعوا لا باستعداٍد تام، وتيؤ 
كامل، ورغبٍة يف معرفتها؛ لتنشح صدورهم، وخُتبت قلوبم، وتستعد أفئدتم لقبول 
الّق الذي جاءت به آياتنا البّينات، لكنهم -لا استقر عندهم من ضالٍل وانحراف- 
بمجرد أن ُتتىل عليهم اآليات -وهي آياٌت بّينات- تكفهّر وجوههم، وينعكس ظالم 
اليوان،  من  الكواس  ُيشبه  ما  إىل  يتحولون  بحيث  عليها،  قلوبم  وفساد  أنفسهم 
ويفتكون  وهيامجوهنم   .]7( ]الج:  ی{  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  }ېئ 
قلوبم،  إىل  البّينات  اآليات  تلك  دخول  دون  واليلولة  أصواتم،  إلسكات  بم 
السّيئة  الشاعر  تلك  من  بشٍّ  أخبكم  هل   ،]7( ]الج:  مئ{  حئ  جئ  ی  }ی 

}يئ جب حب خب مب ىب يب  التي تشعرون با وأنتم تتىل عليكم آيات اهلل؟ إهنا: 
جتحت{ ]الج: )7[. 

ُب َمَثٍل للُكفر النَّجم الرابع عرش: َضْ

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ{ ]الج: 76-73[. 

ينتقل السياق إىل االستدالل عىل ألوهية اهلل ووحدانيته، واتصافه بسائر صفات 
 ]73 ]الج:  پ{  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  أيدهيم:  بي  بسيط  بمثٍل  الكمل، 

)))  النسفي، تفسري النسفي مدارك التأويل وحقائق التأويل، مرجع سابق، ج)، ص434.
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و»الثل« كلمة يسرية ُتدرج فيها معاٍن كثرية من خبات األمم وجتاربا، وتلك البات 
والرواية  التذّكر  سهلة  الفظ  يسرية  معدودة  كلمت  يف  توضع  حينم  الوفرية  الكثرية 
والشيوع، فإهّنا تتحول إىل وسيلٍة معرفّية وتعليمّية من أهم الوسائل، ولألمثال كثري 
عن  مرضبا  حال  من  تغرّي  ال  أّنه  ضوابطها  ومن  والضوابط،  واالحتام  التقدير  من 
ببعض  استهانوا  حي  الكافرين  عىل  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  رّد  ولذلك  موردها؛  حال 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ  فقال:  األمثال، 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ ]البقرة: 6)[ فأمثال القرآن حقٌّ 
ُتَعدُّ من أهم حماوره، وقد تناولت موضوعات كثرية نجدها  مثل سائر القرآن، وهي 

مبثوثة يف آيات القرآن وسوره.)1) 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
الكريمة-  اآلية  هذه  -يف  الناَس  اهللُ  يدعو  الذي  والثل   ]73 ]الج:  ٿ{  ٿ  ٺ 
يف  اهلل  ُينازعون  وآلة  شكاء  أهّنم  تزعمون  الذين  هؤالء  أّن  هو  والتدبر  فيه  للتأمل 
أهنارًا  بحارًا وال  أن خيلقوا  منهم، ال  واطلبوا  إن شئتم،  امجعوهم  ألوهّيته وربوبّيته، 
هذه  ذبابًا،  بل  بأنوارها،  السمء  تزّين  نجومًا  وال  أوتادًا،  لألرض  تكون  جباالً  وال 
الشة الصغرية التي كثريًا ما تزعجكم فتذّبوهنا عن وجوهكم وأطعمتكم، وحتتمون 
منها، لكنّها ال تكّف عن مضايقتكم، وال تستطيعون رّدها، فلتجمعوا آلتكم كلها، 
ل عند التحّدي،)))  واسألوهم أن ختلق واحدًة من هذا الذباب، وكعادة القرآن يف التنزُّ

تنّزل من خلق الذباب إىل استنقاذ ما يسلبهم منهم من طعاٍم أو غريه، }ٿ ٹ 
بالعي  ُيرى  الذي ال  73[ هذا اليشء الصغري  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]الج: 
يستنقذوه  أن  هؤالء  الجتمعي  آلتكم  سلوا  منكم،  الّذباب  يسلبه  والذي  الجّردة، 
هؤالء  تعبدون  فكيف   ]73 ]الج:  ڦ{  ڦ  }ڤ  يستطيعوا:  فلن  منه، 

ڌ{  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  }چ  تعاىل:  اهلل  لقول  البقرة  سورة  يف  تفسرينا  راجع    (((
]البقرة: 26[.

)2)  كم تنّزل وهو يتحدى بالقرآن من اإلتيان بمثله إىل اإلتيان بعش سور، إىل اإلتيان بسورٍة واحدة.
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لكّن  والضعف؟!  العجز  القدر من  باهلل وهم عىل هذا  الضعفاء؟ وكيف ُتشكوهنم 
فلو   ،]74 ]الج:  ڃچچ{  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڦ  الشكي:  هؤالء 

قدروا اهلل حّق قدره ألدركوا أّن اهلل هو الق، وأّن كّل ما يدعونه هو الباطل. 

}چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ{ ]الج: 76-75[

رساًل  الناس  من  وخيتار  أنبيائه،  إىل  رساًل  الالئكة  من  خيتار   E اهلل 
إن اهلل سميع ألقوال عباده، بصري بجميع األشياء، وبمن  لتبليغ رساالته إىل اللق، 
خيتاره للرسالة ِمن خلقه. وهو سبحانه يعلم ما بي أيدي مالئكته ورسله من قبل أن 

خيلقهم، ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم، وإىل اهلل وحده ترجع األمور.)1)

النَّجم اخلامس عرش: ذكر بعض وصايا اهلل -تعاىل- لعباده
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ۈئ{  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

]الج: 77- 78[

النداء  بذلك  فينادهيم  إيمهنم،  ثمرات  الذين حتقق لم  الؤمني  إىل  السياق  يّتجه 
}ڱ  صلوا  أي   ]77 ]الج:   } رن ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ  الحبَّب: 
فهذه  حتديد؛  دون  بعامة   ]77 ]الج:  ڱ{  }ڱ  وحده   ]77 ]الج:  ڱ{ 
األمن  ورسالة  مجعاء،  لإلنسانّية  الرمحة  ورسالة  كاّفة،  للبشّية  الري  رسالة  الّرسالة، 
77[ وحينم  ]الج:  }ں ں ڻ ڻ{  كّله  اْلرَْيَ  اْفَعُلوا  اهلل.  والداية للق 
البش، بل تعني  القرآن- ما تعنيه يف لسان  تأيت هذه الصيغة فإهّنا ال تعني -يف لسان 

وعدًا إلّيًا بالفالح والنجاح إذا حقّق الؤمنون ذلك. 
)))  آل الشيخ، التفسري امليرس، مرجع سابق، ص)34.
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الهاد،  بنداء  شأنه-  -جّل  ُينادهيم   ]78 ]الج:  ہ{  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ 
}ہ  وأدواته،  حوله  السورة  هذه  آيات  دارت  التي  الّتمكي  وسائل  أهم  هو  الذي 
من  ويصطفي  رساًل  الالئكة  من  يصطفي  فالذي  واختاركم،   ]78 ]الج:  ہ{ 
الناس رساًل جيتبي من األمم أمًا، وهو اجتباكم وجعلكم األّمة الوسط، وَمّن عليكم 
بالريّية، وجعلكم خري أّمة ُأخرجت للناس. }ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ{ ]الج: 
78[ فهذا الهاد -وإن كانت له متطلباته التي قد يستصعبها البعض- ال يدخل حتت 

تم عىل ظهر  الرج وال الشقة، وال التكليف بم ال ُيطاق، فقد عرفتم التدافع مذ ُوجدِّ
هذه األرض، ويمتاز الهاد الذي ُكّلفتم به بأّنه جهاٌد يف سبيل اهلل، وإلعالء كلمته، 
والبيع  الصوامع  -من  العابد  ومحاية  األرض،  هذه  وإعمر  والق  الري  منار  ورفع 
والتخريب،  الدم  من  كثريًا-  فيها  اهلل  ُيذَكر  التي  واألماكن  والساجد،  والصلوات 
]الج:  ۈ{  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ  إبراهيم  وأبوكم  إبراهيم.  أبيكم  مّلة  عىل  وأنتم 

78[ ِمن قبُل يف الكتب النزلة السابقة }ۈ ٴۇ{ ]الج: 78[ ويف هذا القرآن، }ۋ 

وحتملوا   ،]78 ]الج:  ې{  ې  }ۉ  بعده   ]78 ]الج:  ۉ{  ۅ  ۅ  ۋ 
}ەئ  به  ثقوا   ]78 ]الج:  ەئ{  ائ  ائ  ى  ى  }ې  التمكي،  أمانة 
}ۆئ  هو،   ]78 ]الج:  ۇئ{  }ۇئ  أموركم  ومتويل  نارصكم   ]78 ]الج:  وئ{ 

ۆئ ۈئ{ ]الج: 78[ لكم.)1)

)))   الحيل، والسيوطي، تفسري اجلاللني، مرجع سابق، ص.445
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خامتة
ويف هناية الطاف ُيسعدنا أن نلّخص معان هذه السورة الكريمة -بعد الفراغ من 

تدّبرها-: 

1- فهي سورٌة جاءت بعد »سورة األنبياء« يف ترتيب الصحف؛ لتستكمل موضوع 
النبّوات، ولتؤّكد عىل اتفاق رساالت النبّيي والرسلي كافة يف الوضوع األساس، 
اللق،  بدء  بدليل  عليه  ولتستدّل  القيامة،  يوم  والزاء  والنُّشور  البعث  وهو  أال 
بل هو  مّرًة أخرى،  ُيعيده  أن  قادٌر عىل  مثاٍل سابق-  اللق -ال عىل  فطر  َمْن  فإنَّ 
الذين  أولئك  مجيع  خسان  وليبّي  ذلك،  عىل   E وليؤّكد  عليه،  أهون 
أو استكبوا  فيه بغري علم وال هدى،  فيه، أو جادلوا  الوحي، أو شّككوا  أنكروا 
انتصار  يف  شّككوا  أو  حرف،  عىل  اهلل  عبدوا  أو  والرسول،  بالرسالة  اإليمن  عن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كل هؤالء الذين خاصموا الؤمني يف ربم ُقّطعت لم ثياٌب من 
الذين  نار، وُهّيئت لم، وُيصب عىل رؤوسهم الميم، واهلل -جّل شأنه - ُيدخل 
اليوم- جنّاٍت جتري من حتتها األهنار، حُيّلون  آمنوا وعملوا الصالات -يف ذلك 

فيها من أساور من ذهب.

البيت،  مكان  إلبراهيم  اهللُ  بّوأ  وكيف  الرام،  السجد  أمهّية  السورة  بّينت  وقد   -(
ة.  وعالقة الج بسائر جوانب اإليمن، وأمهيته إلكمل بناء األُمَّ

فقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  لرسول  التمكي  األكب  وعمودها  األساس،  السورة  حمور  كان  ولا   -3
تعّرضت إلذن اهلل للمظلومي بالقتال، ووعده لم بالنرص، مع بيان ما ُيتوقع منهم 
بعد أن ُيمّكنهم اهلل من إقام الصالة وإيتاء الزكاة، واألمر بالعروف والنّهي عن النكر.

وأنَّ  به،  أقواُمهم  واجههم  وما  قبله  من  النبّيي  بذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  التسية   -4
األنبياء والرسل من قبل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانت الشياطي حتاول أن ُتلقي يف ُأمنّيات 
ُيلقي  التمني، وأّن اهلل -تبارك وتعاىل- كان ينسخ ما  َمْن يتمنى منهم إذا وقع منه 
الشيطان؛ ليرضبه يف وجهه، ثم حُيكم اهلل آياته، فال جمال للشيطان أن يدّس أنفه يف أي 
يشٍء ُيوحيه اهلل ألنبيائه ورسله، أو ُيدخل فيه ما يشاء، ويف ذلك ردٌّ عىل كل أولئك 
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الشكي الذين زعموا أّن بعض الوحي تنّزلت به الشياطي، فرّد اهلل -تعاىل- ذلك، 
فقال: }ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]الشعراء: 10)-11)[ 
وليعلم الذين أوتوا العلم أّن الوحي النّزل عىل األنبياء هو الق من ربنا، فيؤمنوا به، 
فتخبت له قلوبم، وال ُيضري الوحَي وال األنبياَء أنَّ الذين كفروا يف مريٍة وشك، فإّن 
كفرهم وشكوكهم عذاٌب لم دائٌم إىل يوم القيامة، وهناك حيكم -جّل شأنه - بينهم، 
ماتوا  أو  ُقتلوا  ثم  سبيله  يف  هاجروا  الذين  وُيدخل  النار،  يف  كفروا  بالذين  فُيلقي 

مدخاًل يرضونه ويرضاه لم. 

5- النعي عىل الشكي عبادتم لتلك األوثان التي مل ُينّزل اهلل با سلطانًا، وليس لم 
بّينات تعرف يف وجوههم  با علم، وييان أنَّ الذين كفروا إذا ُتتىل عليه آيات اهلل 
النكر، حتى ليكادون يفتكون بالذين يتلون عليهم آيات اهلل، ثم يرضب اهلل -جّل 
شأنه - ألولئك الكافرين مثاًل -وما أروع األمثال القرآنّية- بالذباب، لُيبّي لم أنَّ 
كل شكائهم الذين يؤّلوهنم وُيشكوهنم مع اهلل يف ألوهّيته وربوبّيته وسلطانه لن 
م لو سلبهم الذباب شيئًا -عىل ضعفه وهوانه-  خيلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له، بل إهنَّ

م لن يستطيعوا أن يستنقذوه منه.  فإهنَّ

وجياهدوا  الري،  ويفعلوا  اهلل،  ويعبدوا  ويسجدوا  يركعوا  أن  إىل  الؤمني  دعوة   -6
الدين  يف  عليهم  جعل  وما  واجتباهم،  عليهم  أنعم  ما  عىل  جهاده-  -حق  اهلل  يف 
الذي أسلم ودعا إىل اإلسالم وأوىص  إبراهيم  أبيهم  مّلة  من حرج، وهداهم إىل 
باإلسالم سائر بنيه وذراريه، وأنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شهيٌد علينا، وهو الذي هُيّيئنا أن 
نكون شهداء عىل الناس بعد أن مّكن اهلل لنا أن نكون خلفاء يف األرض، وأمرنا 
باالستمرار بإقام الصالة وإيتاء الذكاة واالعتصام باهلل، الذي هو موالنا، وهو نعم 

الوىل ونعم النصري. 
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عدد آياتا: مائة وثمن عشة. 

عدد كلمتا: ألف وثمن وأربعون. 

عدد حروفها: أربعة آالف وثمنمئة وأربعون. 

نزلت بعد سورة األنبياء وقبل سورة الّسجدة، واهلل أعلم. 

عمودها: 
عمود سورة الؤمنون هو اإليمن، ودالئل اللق، والّرسل وأقوامهم.

-وبعضهم  األنبياء  قصص  من  قصص  عش  أوردت  األنبياء  سورة  كانت  فإذا   
رسل كذلك- فإّن سورة )الؤمنون( قد اختّصت بذكر الّرسل وجوهر رسالتهم وهو 
لوا ألن يستجيبوا لم وينفعلوا لرسالتهم ويتزكوا  الّتوحيد، وصفات أولئك اّلذين ُأهِّ
الّدار  لون للفالح والنّجاح يف مهامهم عىل األرض ويف جزائهم يف  ُيَؤهَّ َثمَّ  با، ومن 
إليها يف مقدمة  التي ُأشري  الغفلة  الانع من  الّتدبر بوصفه هو  أبرزت  أهّنا  األخرة، كم 
سورة األنبياء ويس وغريمها، فهي مناسبة متامًا للّسورة التي نزلت قبلها وهي األنبياء. 

مناسبتها ملا قبلها: 

وأّما مناسبتها لسورة الج -التي جاءت قبلها يف ترتيب الصحف-، فإنَّ سورة 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ  تعاىل:  بقوله  ختمت  الج 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ ۈئ{ ]الج:  78[ وأراد اهلل –جّل شأنه- أن يبي يس هذا الّدين وبساطته، وتيسري 
إبراهيم،  ملة  إىل  واالنتمء  عليهم،  حرج  أي  من  وخلوه  للمؤمني،  فيه  الفالح  سبل 
وندُبا  أمته،  عىل  النّبي  خاتم  وشهادة  بالسلمي،  للته  تسميته  شف  حتت  والّدخول 
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الّزكاة واالعتصام باهلل،  لليشهادة عىل النّاس بعده، فصار األمر بإقامة الصالة وإيتاء 
عىل  الحافظة  وسيلة  هو  ذلك  أّن  وبيان  ذلك،  كل  عىل  تعاىل  اهلل  شكر  يتضمن  أمرًا 

} ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  بقوله:  ثمُّ أمجل ذلك  ما ذكر  كل 
}ٱ ٻ ٻ ٻ{  الؤمنون:  تعاىل يف سورة  قوله  فيأيت   ]78 ]الج:   ۆئۈئ{ 
]الؤمنون:  1[ بيانًا لثمرة جهاده، وللدخول يف الجتبي، وملة إبراهيم، وأّمة السلمي التي 

هي أّمة الّشهادة بعد الّرسول �. 

النَّجم األول: صفات املؤمنني أهل الفالح 

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  
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   ڦ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ{ ]الؤمنون:  11-1[.

ولذلك  للمؤمني  متحقق  –مطلقًا-  والنّجاح  الفالح  أّن  ببيان  النَّجم  هذا  يبدأ 
استعمل الفعل الايض أفلح مسبوقًا بقد التي هي للّتحقيق، فاآلية تفيد حتقق الفالح 
اإلنسان  يتمكن  أن  الّدنيا  يف  فالفالح  مطلق،  هنا  والفالح  للمؤمني،  يقينًا  ووقوعه 
التي  باألمانة  والنّهوض  االستخالف،  بحق  والقيام  تعاىل  اهلل  مع  بعهده  الوفاء  من 
بم  والوفاء  حتملها،  أن  والبال  واألرض  الّسموات  أبت  حي  يف  اإلنسان،  قبلها 
من  والنّجاة  فيها  واللود  بالنّة  الفوز  هو  اآلخرة  يف  والفالح  االبتالء،  هذا  يتطلبه 

النّار واإلبعاد عنها. 

مفهوم اإليامن

كل هذا الفالح والنّجاح منوط باإليمن باهلل جّل شأنه، }ٱ ٻ ٻ ٻ{ 
1[ واإليمن باهلل -جّل شأنه- هو مفهوم ضخم، بل لعله األضخم يف كتاب  ]الؤمنون:  

لبيانه، أو  إّما  القرآن الكريم يف مواضع كثرية جدا،  اهلل تعاىل، وقد تعرضت له آيات 
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بيان أثره، أو بيان أثر غيابه عن الفرد والجتمع. 

ويف تعرضنا لقضية اإليمن ينبغي الّتأكيد عىل نقطتي: 

هي أن اإليمن بالفهوم الّصحيح ال ينفصل عن العمل الّصالح كم ورد  األوىل: 
يف الكثري من اآليات الكريمة: 

}ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ...{ ]الج:  3)[.

}ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{ ]الج:  50[.

}پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]الج:  56[.

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ{ ]العنكبوت:  7[.

}ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]العنكبوت:  9[.

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  }ڎ 
گ ڳ ڳ ڳ{ ]العنكبوت:  58[.

وغريها الكثري من آيات اهلل -جّل شأنه- التي تؤكد عىل االرتباط الالزم والّتام 
والحتَّم بي اإليمن الّصحيح والعمل الّصالح. 

إّن اإليمن مفصل يف القرآن تفصياًل شديدًا من لدن الالق -جّل شأنه-،  ثانيا: 
مل  فإن  العزيز،  الكتاب  خارج  من  اإلضافات  أو  البيان  من  مزيد  إىل  حيتاج  ال  بحيث 
بدارسته  اهلل  كتاب  من  اإليمن   – مسلم  غري  أو  مسلم  إنسان  أي  لإلنسان–  يتحقق 
من  دونه  هو  بم  يتحقق  أن  له  فأّنى  وحده،  به  والعمل  الّتالوة  حق  وتالوته  وتدبره 
كالم البش؟! وهذا ما قاله الوىل تعاىل عن من مل يتحقق له اإليمن من كالم اهلل وحده: 
فإّن  ولذا   ،]6 ]الاثية:  ڑ{  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ 

الكتاب العزيز قد فّصل يف قضية اإليمن أيم تفصيل عىل مستويي كبريين: 

املستوى األول: أن يعلمك القرآن ما هو اإليمن وكيف تتحىّل به. 
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املستوى الّثاين: أن يعطيك القرآن ما تستطيع به أن تقيس مستوى إيمنك بنفسك، 
وصدق هذا اإليمن ومدى حتققه من عدمه، فتصلح ما بنفسك إن وجدت قصورًا قبل 

أن تلقى اهلل تعاىل عىل هذا القصور. 

ذلك ألّن اإليمن -هو يف أصله- مفهوم داخيل باطني ال يّطلع عليه غري اإلنسان 
إيمنه! لذلك أنعم اهلل علينا  بذاته، بل وقد ال يستطيع اإلنسان بذاته أن يبرص حقيقة 
النية.  توافينا  أن  قبل  ونعالها  ونحاسبها  ونمتحنها  أنفسنا  نختب  أن  به  نستطيع  بم 
الّدواء، ثم  اليومية، فالريض مثاًل يأخذ  وهذا هو يف القيقة ما نفعله عادة يف حياتنا 
ال، فإن مل حيدث راجع الّطبيب فعّدل الّدواء،  يتقب حدوث آثار تبي أّن الّدواء فعَّ
أمور  يف  فهذا  الريض.  وُيشفى  التوقع  األثر  يتحقق  أن  إىل  وهكذا  األثر،  ينتظر  ثّم 
الريض هذا  فيأخذ  اإليمن،  إاّل دواء  ُيعاله  القلبي فال  الرض  أّما  العضوي،  الرض 
الّدواء، ثّم يتقب آثار الّدواء عليه، فإن مل جيدها عّدل الّدواء بمراجعته عنارص إيمنه 
وتصحيحها، ثّم يتقب األثر عىل نفسه، وهكذا إىل أن يتحقق الّشفاء بإذن اهلل تعاىل. 

}ڳ  تعاىل:  قوله  مثاالً  نجد  اإليمن-  عنارص  -حتديد  األول  الستوى  فعىل 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]البقرة:  85)[ فمن هذه اآلية 

-وغريها- يعلمنا اهلل تعاىل ما الذي ينبغي أن نؤمن به وهو اهلل -جّل شأنه- والالئكة 
والكتب والّرسل، وبدراسة الكتاب الكريم سنجد باقي عنارص هذا اإليمن واضحة 

بينة، كم وجدناها يف هذه اآلية الكريمة. 

أنا مؤمن بؤالء عىل قدر فهمي وعقيل، فكيف أتأكد من  وقد يقول أي مسلم: 
أّن مؤمن بالّشكل الّصحيح الذي يريده اهلل وأّن فهمي وعقيل مل خيدعان، فيصوران 
ر ألُناس أهّنم مصلحون وهم  يل أّن مؤمن حقًا ولكني يف القيقة بعيد عنه؟ كم ُصوِّ
مفسدون، كم يف قوله تعاىل: }ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
–الفهم والعقل–  را  11-)1[ وكم َصوَّ ]البقرة:   ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ڳ  ڳ  گ  گ  }گ  ذلك،  غري  القيقة  يف  لكنهم  صنعًا،  حيسنون  أهنم  ألُناس 
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كيف   ،]104-103 ]الكهف:   ۀ{  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
العمل  آيات  تأيت  فهنا  ؟!  هؤالء  خدعت  كم  ختدعني  ال  حتى  نفيس  حقيقة  أعرف 
الّصالح التي ال تنفصل عن اإليمن الّصادق أبدًا: }ٱ ٻ ٻ ٻ{ ]الؤمنون:  1[.

1: }ٻ پ پ پ پ ڀ{ ]الؤمنون:  )[.

): }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]الؤمنون:  3[.

3: }ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]الؤمنون:  4[.

4: }ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]الؤمنون:  7-5[.

5: }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ{ ]الؤمنون:  8[.

6: }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ ]الؤمنون:  9[.

فهذه األعمل الّصالة -وغريها الكثري- يف كتاب اهلل تعاىل، وإتيان كل ما أمر اهلل 
به واجتناب كل ما هنى عنه هو من العمل الّصالح، وهي التي تبي حقيقة اإليمن باهلل 
تعاىل وهي مقياس ومعيار يقيس به كّل إنسان نفسه ليقيمها وحياسبها يف الّدنيا؛ حيث 
ال تزال الفرصة متاحة لإلحسان والّتقوى والّتوبة واإلنابة قبل أن حُياسب يف اآلخرة. 
أن  إطالقًا  هيمنا  وال  نفسه،  أمام  إنسان  لكّل  ظاهرة  مادية  األعمل  هذه  أّن  ونالحظ 
نزل  وإنم  الكريم،  الكتاب  نزل  لذا  فم  بعضًا،  بعضهم  فُيحاسبوا  النّاس  أمام  تظهر 
اآلخرين  عنه حساب  ويدع  بشأنه،  نفسه وهيتم  إنسان  كّل  فُيحاسب  الميع  ليتعلمه 
ما مل يكن يف موقف قضاء، وليست هذه األعمل باطنية كاإليمن، فيستطيع كل إنسان 

بمراقبة أعمله أن يقّيم إيمنه الباطني غري الرئي بأعمله الّظاهرة الرئية. 

مؤمني،  -مؤمنون،  اهلل  كتاب  يف  ومشتقاتا  اإليمن  كلمة  عن  بنفسك  وابحث 
آمنوا، يؤمنوا، آمن... إلخ– وستجد يف سياقاتا ما ُيعلمك الكثري عن اإليمن بذاته أو 

دالئله أو عواقبه الميدة أو عواقب تركه الّسيئة. 

ومن العمل الّصالح البعد عن النهيات التي ورد ذكرها يف وصايا سورة األنعام 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ 
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ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ىئ ٱ ٻ ٻ ٻ  مئ  حئ  جئ  ی ی  ی  ی  ىئ  ېئ ېئ ىئ ىئ  ۈئ ېئ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڃ{  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

]األنعام:  151-)15[.

وما ذكر يف سورة الفرقان وغريها من قوله تعاىل: 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
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  ڇ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
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  ۅ  ۅ 

]الفرقان:  77-63[. 

فذلك كله يندرج حتت مفهوم اإليمن كم جاء القرآن الكريم به، ال كم جاءت به 
كتب علم الكالم، وما ندين هلل به هو كالمه الذي نزل يف كتابه الكريم، ألننا لن ُنسَأل 

إاّل عنه، قال تعاىل }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ ۈ ٴۇ{ ]الزخرف:  44-43[. 

فالفهوم القرآن لإليمن يشء، والفاهيم اللغوّية -وما ُبني عليها يف علم الكالم- 
الّشامل لكل ما تقدم  القرآن الجيد-  يشء آخر، والفالح منوط باإليمن -كم هو يف 
ولذلك جاء  وباللة،  وباألسة  بالفرد  يتعلق  وما  الوارح،  وأفعال  القلب  أفعال  من 

تفصيله وبيانه يف هذه اآليات الكريمة من اآلية ) إىل اآلية 11. 
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مفهوم الّصالة: 

}ٻ پ پ پ پ ڀ{ ]الؤمنون:  )[.

القلب أو الوارح أو ما يعتقد  إّن كل األفعال واألقوال سواء أكانت من أفعال 
أوالً،  اإليمن  ُيبنى عىل  أن  بد  الوارح كل ذلك ال  ما متارسه  أو  القلب عليه،  ويربط 

فال قيمة لعمل بال إيمن، قال تعاىل: }ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
فهؤالء   ](3-(( ]الفرقان:   چ{  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
الجرمي اّلذين مل يؤمنوا، ال قيمة لكل أعملم التي قضوا أعمرهم فيها، فكلها ذهبت 
هباء منثورًا. فإقامة الّصالة ال يكفي فيها أن ُتؤدَّي حركاتا وظواهرها بشكل عام، وإّنم 
أصلها الشوع، أو هي الّصالة التي تؤدي بصاحبها إىل الشوع، فكالمها يغذي اآلخر. 

وقد عّلمنا الوىل -جّل شأنه- كيف يكون الشوع، قال تعاىل: }ۓ ۓ 
ۉ{  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]البقرة:  45-46[ فهكذا تكون الّصالة، وهذه أحد أهم فوائدها "تذكر لقاء اهلل".

14[  وهنُي  فيتتب عليه باقي الفوائد عندئذ: }ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]طه:  
النّفس واآلخرين عن الفحشاء والنكر: }ۉ ې ې ې ېى{ 
]العنكبوت:  45[  وحتقيق االستعانة القة باهلل وحده ال بغريه: }ۓ ۓڭ{ 

ۆئ  ۇئ  }ۇئ  للّشك:  النافية  هي  وحده  باهلل  االستعانة  وهذه   ]45 ]البقرة: 

السلمي  مجاعة  وحتقيق   ]153 ]البقرة:   ىئ{  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ں  ں  ڱڱ  }ڱ  الّطاعة:  عىل  مرات  مخس  يوميًا  بالّتقابل  وترابطهم 
ڻڻڻ{ ]البقرة:  43[. 

ر  وقد ذهب الكثري منهم أّن )ليس للمؤمن من صالته إال ما عقل منها()1) وتذكُّ
به:  والّتأثر  فهمه  وإىل  يقرؤون  ما  تدبر  إىل  الصلي  ندب  وقد  وتعاىل-  -تبارك  اهلل 
شأنه-:  -جّل  وقال  الّصالة،  لباب  القراءة  ألّن   ](4 ]حممد:   چ{  چ  }چ 

))) العراقي، أبو الفضل عبد الرحيم بن السي )تويف: 806ه(. املغني عن محل األسفار، اعتنى به: أشف 
عبد القصود، الرياض: مكتبة طبية، ط)، 995)م، ج)، ص6)).
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ې  ې  ې  ۉ  }ۉ  تعاىل:  وقال   ]14 ]طه:   ٿ{  ٺ  ٺ  }ٺ 
ويف   ،](05 ]األعراف:   ۆئ{  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  }ڻ  قال:  الّصالة  من  الّسكران  اقتاب  عن  هنيه 
سمه  –الذي  يقول  ما  يعلم  ال  الذي  فالغافل   ]43 ]النساء:   ے{  ھ  ھ  ھ  ھ 
استغرقته مهوم  يفيق، ومن  أن ال يصيل حتى  له  الّسياق– خري  هذا  بالّسكران يف  اهلل 
الّدنيا وانشغل يف صالته بالّتفكري فيها، فإّنه يغفل عن أّنه يف حالة مناجاة لربه فخري له 
أن يتك الّدنيا وراءه حتى يعلم ما يقول، فاهلل تعاىل يأمره بعدم قربا، وهو عىل هذه 

الالة، وكأّن القيام با عىل هذه الالة مساوية لعدمها. 

وإخبات  ومناجاة  دعاء  والقنوت  قانتي  هلل  نقوم  أن  شأنه-  -جّل  اهلل  أمرنا  لقد 
وخضوع وخشوع لربنا وإلنا -جّل شأنه- ولذلك فإّن ما حيتاجه السلمون اليوم هو 
نفسية كالوف  فالشوع حالة  االهتمم.  العان وإعطاؤها حقها من  أمهية هذه  إدراك 
والفزع، والّطمأنينة واللع، والّرضا والغضب، ال حتدث من فراغ، وال توجد دون تربية 
الّتزكية ولتستدعي الفالح. وكان البعض يدربون تالمذتم عىل  وتدريب لتحدث با 
ذلك، فيأمروهنم باستحضار عظمة اهلل تعاىل حي يقومون إىل الّتطهر وضوءًا أو اغتساالً، 
وحماولة فهم العالقة بي الاء والياة، وبي الاء وأجسادهم، فإذا مل يكن هناك ماء ولأوا 
إىل الّتيمم، فال بد من تذكر العالقة بي الّتاب واإلنسان، وآدم والّتاب، ونفخ الّروح 
والّتاب. فإذا استحرض ذلك يف ذهنه، وعلم أّنه قد خلق من تراب، وأّن اهلل تعاىل قد 
االغتسال  أو  الوضوء  يمرس  وهو  اهلل  عظمة  استشعر  حي،  يشء  كل  الاء  من  جعل 
واستشعر عالقته بمقومات الكون الاء والّتاب، فإذا كان الاء يذكر بالياة، فإّن الّتاب 
يذكر بالصري والآل: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]طه:  55[، فإذا 
انتهى من وضوئه تذكر أّن هذه الّطهارة تعني عهدًا جديدًا بينه وبي اهلل -جّل شأنه- )أن 
يتزكى فال يتدنس مرة أخرى، وأن يتطهر فال يتنجس بعد ذلك، وأن خيلص دينه هلل تعاىل 
ذّكر  القبلة  واستقبل  بكل هذا الضور-  فإذا جاء -وهو  ذلك(  بعد  تشوبه شائبة  فال 
نفسه بأب األنبياء إبراهيم الذي قّلب يف الّسموات ويف األرض الّطرف والقلب وانتهى 

}ۀ ہ ہ ہ ہ  بعد ذلك بأنَّ وجه قلبه وعقله ووجدانه هلل رب العالي 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{ ]األنعام:  79[. 



6(1 سورة  املؤمنون

مفهوم الَلغو: 

}ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]الؤمنون:  3[.

الّصالي:  وصف  يف  تعاىل  فقال  مرات،  عدة  اهلل  كتاب  يف  اللغو  كلمة  وردت 
}ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک{ 

55[، وقال تعاىل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ]القصص:  

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  }ڭ  وقال:   ،]((5 ]البقرة:  ٺ{  ٺ  ٺ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک  وقال:   ،]89 ]الائدة:   }.. . يي ٴۇ  ۈ 

ڳڳ{ ]الفرقان:  )7[.

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ  تعاىل:  قال  النّة،  يف  الؤمني  حال  وعن 
ىئ ىئ ىئ{ ]مريم:  )6[ وقال تعاىل: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ{ ]الطور:  

5)[، وقال تعاىل: }ٺ ٺ  3)[، وقال تعاىل: }ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]الواقعة:  

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{ ]النبأ:  35[.

وعن حال الكافرين يف تعاملهم مع الوحي، قال تعاىل: }ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ{ ]فصلت:  6)[.

فمن جممل هذه اآليات نجد اللغو هو الكالم الذي ال فائدة له وال جدوى منه، 
فهو الكالم الذي حُيارب به الق، ويبتعد عن الّصالي الؤمني، وهو الكالم الذي 
يف  النّة  أهل  يسمعه  ال  الذي  الكالم  وهو  العاندون،  والكافرون  الاهلون  فيه  يقع 
النّة. فيعلمنا الوىل -تبارك وتعاىل- أن نتك هذا النّوع من الكالم، وليكن كّل كالِمنا 

َجّدًا ومفيدًا ولِنُعرض عن الزل والّسقيم منه. 

إّن لذه اآلية الكريمة أمهية كبى نلمسها يف واقعنا الايل الذي نرى فيه اآلن كيف 
يكثر الدل والنّقاش الّشديد يف أمور تافهة ال قيمة لا، ونتك الدل يف األمور التي 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  }ہ  با:  أمرنا 
يكون  أن  واألدهى   ،]1(5 ]النحل:   ۅ{  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
نقاشًا بي اثني أو أكثر، لن يؤدي انتصار أي منهم فيه إىل يشء! فسواء اقتنع بعضهم 
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واقعهم وحياتم  تغيري يف  أي  إىل  هذا  يؤدي  فلن  أحد،  يقتنع  مل  أو  بالكالم  كلهم  أو 
يتناقشون  من  فنجد  منه.  فائدة  وال  له  قيمة  ال  الكالم  أصل  ألّن  جمتمعاتم،  وحياة 
وحيتدم بينهم النّقاش عن مباراة لكرة القدم، أو عن الالعب الفالن الذي فعل كذا، 
أو حول شخصيات سينمئية أو غنائية أو سياسية أو ما إىل ذلك، فهذا يقول إنه جيد 
الّشجار  إىل  بينهم  الالف  يؤدي  حتى  وهيامجه،  يسء  إنه  يقول  وهذا  عنه،  ويدافع 
والّتناحر، بل قد يؤدي إىل شقاق دائم بي أفراد البيت الواحد! وكل هذا بسبب كالم 
ال فائدة منه، فسواء كان هذا الّرجل -حمور النّقاش- جيدًا أو سيئًا فلن يؤدي ذلك إىل 
أي أثر عىل حياتم يف الّدنيا أو اآلخرة ! فسبحان اهلل، كيف يضّيع أناس كثر ساعات 

أعمرهم يف لغو ال طائل وال جدوى منه!

فلو التزمنا قول اهلل تعاىل: }ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
وَحُسنَت  وطاقاتنا  أعمرنا  عىل  لافظنا   ]55 ]القصص:  ک{  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

الّصالت بيننا واستخدمناها فيم هو نافع ومفيد لنا يف الّدنيا واآلخرة. 

أنواعه  أسوأ  وهو  الكريم،  والقرآن  الّدين  يف  اللغو  درجة  إىل  اللغو  يصل  وقد 
اهلل  سمهم  كم  الكافرين  الجرمي  فعل  فهذا  اهلل،  سبيل  عن  للّصد  متعمدا  كان  إذا 
فبدالً  وقارئيه؛  معلميه  وعىل  القرآن  "الّشوشة"عىل  اليوم  نسميه  ما  فيعملون  تعاىل، 
من تعلمه ومقابلة الُجة بالُجة، تراهم يعمدون إىل نقد مالبس هذا الّشخص مثاًل، 
أو أخالق أسته، أو ارتفاع ثمن بيته، أو غلو سيارته، أو سوء صوته، إىل غري ذلك من 
أنواع الّشوشة أو اللغو لرصف النّاس عن أصل الوضوع، وهو كالم اهلل تعاىل، وكم 
�، من رفع الّصوت أمامه  فعل ذلك الشكون والكافرون من قبُل مع رسول اهلل 
وهو يقرأ القرآن لكي ال يسمعه أحد، أو يأتون بالّطبول واألصوات الختلفة لكي ال 

يسمعه النّاس فيؤمنوا بكالم اهلل تعاىل ويتبعوه. 

أدب  اللغو–  عن  اإلعراض  –أي  هذا  أّن  "وأعلم  اللغو  يف  قيل  ما  مجيل  ومن 
اللغو  أهل  ألّن  الحتمة  غري  الّطبقة  وهم  النّاس  بعض  مع  العاملة  آداب  من  عظيم 

ليسوا بمرتبة الّتوقري، فاإلعراض عن لغوهم َرْبٌء عن الّتسفل معهم.")1) 

)))  ابن عاشور، تفسري الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج8)، ص)).
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مفهوم الّزكاة

}ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]الؤمنون:  4[.

أقدر  يكون  فإّنه  الّصالة،  إقامته  يف  ووجدانه  وبدنه  بعقله  الؤمن  جاهد  أن  بعد 
تفاصيلها يف  بكل  داخلة  الال  أّن زكاة  الزكاة، وال شك يف  بمله إليتاء  الجاهدة  عىل 
الّزكاة  مفهوم  حتت  يندرج  ما  كل  إىل  تومئ  "َفاِعُلوَن"،  اآلية  فاصلة  لكن  اآلية،  هذه 
القلوب  فعل  من  بر  كلَّ  فيفعلون  قلوبم،  ويطهرون  أنفسهم  يزّكون  فهم  والّتزكية، 
لميع  شاملة  فالّزكاة  حولم،  ما  كل  ويطهرون  جارحة،  كل  ويزّكون  الوارح،  أو 
الفضائل، أمل يقل اهلل -جّل شأنه- عن والدي الغالم الذي قتله العبد الّصالح متجيا 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  }ۀ  زكاة:  منه  خري  هو  بم  يرزق  أن 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ ]الكهف:  81-80[.

فالّزكاة تنقية األنفس، واألبدان، والعقول، والبيوت، والّثقافات، والضارات، 
هلل  الذاكرين  من  ليكون  والّتزكية،  الّزكاة  إىل  حاجة  يف  ذلك  فكّل  الياة،  ونظم 
ثّم  خاشعون،  صالتم  يف  هم  الذين  ظله  يف  يعيش  بأن  جديرًا  وليكون  والذاكرات، 

يقول -جّل شأنه-: }ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
كل  عن  الفروج  حفظ  تعني  حافظون  وكلمة   ،]6-5 ]الؤمنون:   ڄ{  ڄ  ڄ  ڄ 
ما يتناىف مع ما ُخلقت ألجله، وأن تصان الفروج إاّل عن الّسبيل الشوع الذي ذكره 
اهلل -جّل شأنه-، وكلمة "َحافُِظوَن" فيها إيمء لكل تلك الّشذوذات التي يسقط فيها 
من  ختفى  ال  انحرافات  هناك  فيكون  فروجهم،  مع  يتساهلون  حي  الّضعفاء  أولئك 
لواط وسحاق واستمناء وعري واقتاب من الفواحش أو تعرض لا، وحي نربطها 
 .]3( ]اإلساء:   گ{  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  }ژ  شأنه-:  -جّل  بقوله 
نا نفسه، ففي الّزنا نفسه قال -جّل شأنه-: }ٺ ٺ{ ]الفرقان:   تقربوا ال تعني الزِّ
68[ أّما هنا ففيه دعوة إىل االبتعاد عن ذلك الفعل، وعن كل ما يمكن أن يقرب إليه، 

بينها وبي أن تبتذل، أو أن يتعرض  وأن يقوم اإلنسان بكل ما حيفظ الفروج وحيول 
للمحّرم، ولذلك فإن هذه اآلية الكريمة حي نربطها بآيات الكتاب األخرى، شاملة 
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يف لوازمها لألمر بكل ما حيّصن الفروج وحيفظها، وحيول بينها وبي االبتذال وتقريبها 
من الّزنا، والوقوع فيم حرم اهلل -جّل شأنه- وحتصينها، فأحكام االستئذان عند دخول 
اإلنسان لغري بيته، بل استئذان أهل البيت إىل الّدخول إىل غرف مساكنهم منهي عنه 
النّظر،  والنّهي عن  األزواج ألزواجهم،  أوقات مظنة خمالطة  معينة، وهي  أوقات  يف 
نشاهده  ما  فيها  ويدخل  األخدان،  واختاذ  اللوة  عن  والنّهي  البرص،  بغض  واألمر 
اليوم من منكرات اإلعالن عن بضائع وما شاكلها، وتييج الّشهوات بأي شكل من 

األشكال كّل ذلك يعد ما أمرنا باجتنابه يف قوله حافظون. 

فال يكفي أن ال يقع اإلنسان بالّزنا أو الّلواط، بل ال بد من أن يبتعد عنها، وال 
يقتب من أي يشء يمكن أن يقربه من الوقوع يف ذلك، أو يقلل من استنكاره لتلك 
الفاهيم واألسمء والّصور  الفاحشة، أو يصورها وكأهّنا أمر طبيعي، فيمتد األمر إىل 
فإن حضارة اإلسالم خمتلفة عن غريها،  والبان والّشوارع والّطرقات وما إىل ذلك، 
وقد عرف فقهنا اإلسالمي أحكامًا سميت بأحكام البِنَاء، نصت عىل منع الّسكان من 
أن جيعلوا يف بيوتم ما يسمح بالكشف عم يدور فيها من أهل البيت أو الّساكني فيه، 
الفرق  ليعرف  باآلثار عليها األضواء،  العنيون  وهناك قرى إسالمية ومدن ال يسلط 
بي مبان أّمة ذات حضارة تعرف ما هو عورة فتتجنب كشف العورات، وتعرف ما 

ليس بعورة إىل غري ذلك.

ورؤيتنا  وحضارتنا  ثقافتنا  يف  أّثرت  هجي،  وحضارة  ثقافة  ظل  يف  نعيش  إننا   
لديننا، وكل ذلك حيتاج منّا إىل مراجعة دقيقة يقوم با علمء متخصصون، يستطيعون 
أن يدركوا العان بلغة اإلحياء إىل جانب اللغات العادية، فهناك معاٍن كثرية ال ُتقال، 
بل يوحي با شياطي اإلنسان والن بعضهم إىل بعض لقاومة الفضائل وتيئة النّاس 

الختاق الّشيطان لعقولم وقلوبم وثقافاتم وحضاراتم. 

ومل يستثن اهلل من كل العالقات الحتملة التي تتصل بفروج النّاس إاّل األزواج، 
أّما ملك اليمي فقد زال، فلسنا يف حاجة إىل الديث عنه، وال يفتض أن يعود، وقد 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  }ڃ  ذلك:  بعد  شأنه-  -جّل  وقال  منه.  البشية  اهلل  حّرر 
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چ چ{ ]الؤمنون:  7[ أي العتدون كم قال -جّل شأنه-: }ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
{ ]الطالق:  1[.  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ مئ

ڍ{  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ  والعهد،  األمانة  إىل  الّسياق  ينتقل  ثّم 
بائتمن  بينهم  يشء  كّل  ويتعاطون  ويشتون،  يبيعون  يتعاملون،  فالنّاس   ،]8 ]الؤمنون:  

بعضهم للبعض اآلخر، واحتام أماناتم وعهودهم. 

العهود وانتش ذلك فيهم،  النّاس ساد فيهم خيانة األمانة وعدم احتام  أّن  فلو 
مهمة  بأية  هنوض  وال  أّمة  وال  مجاعة  بناء  وال  جمتمع  إقامة  يمكن  ال  أّنه  يعني  فذلك 
أخرى  آيات  ويف  اآلية  هذه  يف  شأنه-  -جّل  أّكد  فقد  ولذلك  لا،  البشية  اهلل  ندب 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ  شأنه-:  -جّل  وقال  األمانة،  حفظ  رضورة  عىل 
عىل  جيتأ  مؤمنة  وال  مؤمن  جيعل  ال  قاطع،  صارم  نص  وهو   ]58 ]النساء:   ۅ{  ۋ 

د E أمره للبش أن يفوا ويؤدوا  خيانة األمانة أو عدم احتامها، كيف وقد أكَّ
األمانات إىل أهلها، وقدم ذلك عىل الكم بالعدل، كأّنه -جّل شأنه- يريد أن ينبه هذا 
اإلنسان إىل أّن حفظ األمانة ينبغي أن يكون خلقًا وسلوكًا، وجزءًا من طبيعة اإلنسان 
الّتحاكم  وإىل  القضاء  إىل  اللجوء  إىل  ذلك  يف  حيتاج  وال  يتجاوزه،  وال  فيه  يفرط  ال 

ليستد اإلنسان أمانته، أو ليحمل اآلخرين عىل الوفاء بعهودهم معه.

 واألمانة هي ما يؤمتن اإلنسان عليه ما ليس له، وينبغي عليه رده لن ائتمنه عليه 
عند طلبه، وال حيق له أن يترصف فيه أي ترصف إاّل ما يأذن به الؤمتن أو يطلبه، وهي 
فخانه"إذا  سه  عىل  ائتمنه  يقال:  كذلك،  والعنوية  الادية  األمور  تشمل  شاملة  عامة 
أفشى به، ويقال: "ائتمنه عىل ماله فخانه" إذا ترصف فيه أو مد إليه يده دون إذن من 
صاحبه، ومجع اهلل كلمة األمانات هنا لتشملها كلها بجميع أنواعها العنوية والادية، 

وهي رضورة للبشية وحاجة ماسة لنظومة الياة ال يستغنى عنها.

 واألمانة أعم من العهد، فكل عهد أمانة، وليست كّل أمانة عهدًا، وإن كان هناك 
بينهم جوامع كثرية تتناول كّل ما حيمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه.
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وأبنائنا  وعقولنا  وقلوبنا  وأجسادنا  جوارحنا  عىل  شأنه–  –جلَّ  اهلل  ائتمننا  وقد 
أن  شأنه–  –جلَّ  اهلل  يأمرنا  أمانات  فكلها  لنا،  اهلل  لا  خوَّ التي  النّعم  ومجيع  وأهلينا 
نؤدهيا إىل أهلها، وقد يطلق عىل بعض األمانات ودائع، ألهّنا يشء يدعه الؤمتن عند 

من يأمتنه، ولذلك قال الّشاعر: 
الودائُع وما الال واألهلون إاّل ودائع ُترد  أن  يومًا  بدَّ   وال 

واهلل -تبارك وتعاىل- قد أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة، وكلها ودائع وأمانات 
إاّل  نستخدمها  ال  وأن  رعايتها،  حق  نرعاها  أن  وعلينا  فيها،  شأنه-  -جّل  استخلفنا 
فيم ُخلقت له، ووفقًا لغايات الواهب الؤمتن -جّل شأنه-، ومن هنا كان هناك حرام 
اهلل  ونحمد  والرّضع،  والّزرع  واألرض،  الاء  إىل  ننظر  أن  لنا  أحلَّ  فالذي  وحالل، 
لنا وما ائتمننا عليه، فإّنه سبحانه قد حرم علينا النّظر إىل الحرمات  ونشكره عىل ما خوَّ
التي ليس لنا سبيل شعي إليها، والذي أمرنا باستمع ما جاء به األنبياء والّرسل هنانا 
عن استمع اللغو واللهو والكذب والغيبة والنّميمة وما إىل ذلك، فحي خلق ما خلق 
وأورثنا هذه الوارح لنستعملها يف ما أمرنا به ال فيم هنانا عنه، فاستعملا فيم هنينا عنه 

خيانة لألمانة.

 والال الذي ُرزقناه أمانة، علينا أن ننفقه فيم اسُتخلفنا ألجله، فإذا أنفقناه يف حمرم 
أو منهي عنه فهذه خيانة لألمانة وعدم رعاية لا.

نرعاها،  أن  أمانة علينا  اهلل يف األرض ويف سائر خرياتا وعّدها  استخلفنا   وقد 
الّتفريط  له يدور بي  أو استعملا يف غري ما خلقت  تبديد مواردها  فكل ما يؤدي إىل 
فيها خيانة لألمانة،  والّتبذير  الياه  فالّتفريط يف  الّرعاية،  اليانة وعدم  واإلفراط وبي 
وإمهال األرض وعدم إعمرها وإحيائها واستثمر خرياتا خيانة لألمانة، وتلويث البيئة 
وإفسادها خيانة لألمانة، وإمهال حيواناتا التي حتتاج إىل رعاية اإلنسان خيانة لألمانة؛ 
ٍة َرَبَطْتَها فلم ُتْطِعْمَها ومل َتَدْعَها َتْأُكُل  إذ قال رسول اهلل � "َدَخَلْت اْمَرَأٌة النَّاَر يف ِهرَّ
من َخَشاِش األرض، ")1) فإدخال هذه الرأة النّار كان بسبب حبس قطتها حتى الوت، 

ُيْقَتْلَن يف  َفَواِسُق  َوابِّ  الدَّ ٌس من  البخاري، مرجع سابق، كتاب بدء اللق، َباب مَخْ صحيح  البخاري،    (((
اْلََرِم، حديث رقم )8)33(، ص633.
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ليس ألنَّ اهلل تعاىل مل يفرق بي الرأة والقطة وسّوى بينهم، بل ألنَّ الرأة خانت أمانتها، 
فهي واحد من النس البشي الؤمتن عىل هذه األرض باختياره ورىًض، فُيعد حبسها 
نفسها  الُبعد عن الطر ومحاية  مُتّكنها من  بدنية  أو  بقدرات عقلية  تزود  التي مل  للهرة 
القطة  الياة، ألنَّ  القطة عىل  تلك  تعي  أن  عليها  كان  الرأة  تلك  فإّن  لألمانة،  خيانًة 
وأوكل  فيه،  البش  استخلف  ما  جزء  باطنها  يف  أو  األرض  وجه  عىل  هو  ما  وغريها 
إليهم واجب رعايته، فأي تفريط منهم بذا الواجب خيانة لألمانة، فاألمانة بعمومها 
اؤمتن اإلنسان عليه، وهو  ما  العباد ولكل  وشمولا عامة شاملة لقوق اهلل وحقوق 
كل ما يف هذه الياة. فاألمانة هي الب كله والّدين كله، فنجد قوله تعاىل يف األمانة: 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

حقًا  هي  فاألمانة   ]73-7( ]األحزاب:   ىئ{  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

محلهم  لعدم  والشكات  والشكي  والنافقات  النافقي  تعاىل  اهلل  يعذب  كله،  الّدين 
ومراعاتم هذه األمانة التي محِّلوها لكوهنم جزءًا من اإلنسانية، ويتوب اهلل تعاىل عىل 
فعّب -جّل  األمانة ورعوها حق رعايتها،  الذين جاهدوا يف محل  والؤمنات  الؤمني 
مهم  الكمل  يبلغوا  لن  ألهّنم  الؤمني  هؤالء  عىل  وفضل  منه  رمحة  بالّتوبة  هنا  شأنه- 

فعلوا يف محلهم األمانة.

 فاألمانة معنى شامل عام لكل ما أوكل إىل شخص لفعله أو صيانته، وقد تكون 
هذه الوكالة من اهلل العيل القدير -جّل شأنه- أو من إنسان آلخر. 

اتباع  وعدم  وحده،  وعبادته  الّدين  بحفظ  إلينا  وعهد  إلينا  أوكل  تعاىل  فاهلل 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ  الّشيطان: 
باختياره  اهلل لإلنسان  مّحلها  أمانة  فهي   ]61-60 ڈ{ ]يس:   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

هو نفسه. 

ل بعضنا بعضًا األمانة، قال تعاىل }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  وكذلك حيمِّ
ڤ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ ]البقرة:  83)[.



تفسري القرآن بالقرآن8)6

يتجاوز  مستوى  والّرعاية  الّرعاية،  من   ]8 ]الؤمنون:   ڍ{  }ڍ  تعاىل:  وقوله 
جمرد الفظ، فحفظ األمانة أن توضع يف ِحْرز حيفظ به مثلها، وتصان عن ما يؤدي إىل 
ضياعها، لكن اآلية الكريمة وصفتهم بالّرعاية ألماناتم وذلك يعني أّنه يرعى األمانة 
ال  حتى  إيداعها  عند  عليه  كانت  ما  عىل  وإبقائها  وصيانتها  بحفظها  ويعتني  والعهد 
تقل قيمتها ويتعاهدها عىل الّدوام خوفًا عليها من الّضياع الزئي أو الكيل أو الّتلف 
الزئي أو الكيل، فهي توحي لإلنسان الؤمن بأنَّ التوقع منه أن يكون راعيًا لألمانة، 

فريبيها ويرعاها وحيفظها بمثل ما حيفظ به نفسه وماله وأهله وولده وكذلك العهد.

}ۇ{  فعل  استعمل  قد هنى عن  اهلل -تبارك وتعاىل-  إنَّ  قائل:  يقول  وقد 
الذين  عىل  للّثناء  الّسياق  هذا  يف  يستخدمها  فكيف  البقرة،  سورة  آية  يف   ]104 ]البقرة:  

إّنه -جّل شأنه- قد هنى عن استعمل لفظ حمتمل  فنقول:  أماناتم؟!  برعاية  يقومون 
الفظ  بعي  إليه  والنّظر  وحيفظه  يصونه  بم  اليّشء  تعاهد  "الّرعاية"بمعنى  لعنيي 
واالهتمم، وقد تستخدم بالعنى البعيد وهو "الّرعونة"، واليهود الذين عرفوا بتحريف 
يريدون  كانوا  الّدين  ويف   � اهلل  رسول  يف  طعنا  ألسنتهم  ويلِّ  مواضعه  عن  الكلم 
ء الذي فيه معنى الّرعونة، فأمر اهلل  بقولم }ۇ{ ]البقرة:  104[ العنى البعيد اليّسّ
–جّل شأنه– الؤمني أن ينّزهوا لغة ختاطبهم مع رسول اهلل � عن األلفاظ الحتملة 
ألي معنى فيه إساءة للنبي الكريم. أّما يف هذا الّسياق، فهي ال تعني إاّل معان الفظ 

والّتعاون الّدائم الستمر لفظه ودوامه، واستعمله يف هذا الّسياق. 

أن  إىل  حاجة  يف  مواثيق  والعقود  والعهود،  األمانات  عىل  اآلية  اشتملت  وقد 
األحوال،  من  بحال  با  الّتفريط  دون  واليلولة  والّصيانة  بالفظ  أطرافها  يتعاهدها 
وهي أبلغ بكثري ما لو قال "حافظون" بدالً من قوله تعاىل: }ڍ ڍ{ ]الؤمنون:  8[ 

فسبحان اهلل رب العالي. 

أخرى  مرة  شأنه-  -جّل  ختمها  الاشعة  بالّصالة  الصال  هذه  اهلل  بدأ  وكم 
 ،]9 بالّصالة ورضورة الحافظة عليها، }ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ{ ]الؤمنون:  
وبذلك يقول للبش الّصالة هي التي تعينكم وتساعدكم عىل حفظ أنفسكم وعقولكم 
وأديانكم وأموالكم وأعراضكم، وكّل ما هو رضوري أو يف موقع الاجة أو يف موقع 
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تكمييل، لذلك اجعلوا من الّصالة سياجًا لتأمينه والحافظة عليه، فال أمانة لن ال إيمن 
له، وال إيمن دون الحافظة عىل الّصالة والشوع فيها، ولن يكون الرء من الوارثي 
للفردوس إاّل إذا عمل عىل حتقيق الشوع يف الّصالة والحافظة عليها، وهي حمافظة 
وفرائضها  وأركاهنا  شوطها  بكل  أوقاتا  يف  أدائها  عىل  الحافظة  تعني  شاملة  عامة 
وعدم الّتفريط بيشء من ذلك. فكأّن ذلك تنبيه عىل أّن جمرد الّصالة وحدها ال تكفي 
إذا كان الصيل  الوارثي، إال  العبد يف عداد أولئك  الفردوس، أو لكي ُيسلك  لوراثة 
وهيئاتا  شوطها  بكل  عليها  حمافظًا  أدائها  أثناء  هلل  خاشعًا  فيها،  قانتًا  للّصالة  مقيًم 
� ويكون هو األسوة يف أدائها  بحيث تتصف صالته بمثل صفة صالة رسول اهلل 
بينه  والّتفريق  وبنائها  السلم  اإلنسان  شخصية  يف  وآثارها  ثمرها  لتؤيت  با،  والقيام 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې  غريه:  وبي 
الّصالة  عىل  فالحافظة   ]9 ]الزمر:   جئ{  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

وإقامتها دعامة الّدين، وركنه وسنامه. 

هنا،  استعمله  يمكن  ما  غريها  أو  "الالم"  يستعمل  ومل  "عىل"  بكلمة  الّسياق  وجاء 
بأهّنا  إليها وإن بدت  الّصالة من سجود وركوع وما  أفعال  أّن  الّتنبيه إىل  ليفيد نوعًا من 
الّسمو  تعني  حقيقتها  يف  أهنا  إال  الكريم،  ولوجه  اهلل  يدي  بي  والّذلة  الّركوع  تعني 
يف  جر  كحرف  "عىل"  تستعمل  أن  فناسب  واآلخرة،  الّدنيا  يف  الّشأن  وعلو  واالرتفاع 
هذه اآلية، فلم يقل "لصلواتم حيافظون" وإنم: }ڎ ڎ ڈ ڈ{ ]الؤمنون:  9[ 

فالّصالة وسيلة الؤمن إىل الّتزكية والّطهارة والفالح يف الّدارين. 

ص لبيان أعمل الؤمني- بأّن هذا النّوع من الؤمني  وُختم هذا النَّجم -الذي ُخصِّ
خطر  فال  فيها  خيلدوا  وأن  الؤمنون،  وعد  التي  النة  يرثوا  أن  يستحقون  الذين  هم 
يتهددهم بالروج منها أو عدم اللد فيها، ولعّل يف ذلك إيمًء بأّن الذين يرثون هذا 
الفردوس األعىل لن يكونوا معرضي إىل ما تعرض له أبوامها من استزالل الّشيطان 
ووسوسته، وإىل ختويف اإلنسان من الّتحول وعدم اللود، فيصبح اللود مّهًا، يضيع 
الفردوس  أّنه وارث لذا  الكريم إىل  القرآن  بالنة ونعيمها، فيطمئنه  عليه االستمتاع 
تنتظر  التي  الّسعيدة  النّتيجة  أبديًا، وهذه هي  ولن خيرج منه، بل هو خالد فيه خلودًا 
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الاشعي يف الّصالة، وهذا قمة الفالح }ژ ژ ڑ ڑک ک ک 
ک گ گ گ{ ]الؤمنون:  11-10[.

النَّجم الّثاين: بعض األدلة عىل وجود اهلل تعاىل 

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

ژ  ڑ{ ]الؤمنون:  )1- ))[.

الّسياق  فإن  الؤمني،  فالح  حتقق  عن  باإلعالن  استهلت  قد  الّسورة  كانت  إذا   
ينتقل بنا إىل إقامة الّدليل عىل وجود اهلل الذي يؤمن به هؤالء الؤمنون، فيأيت القرآن 

الجيد بّدليل اللق -خلق اإلنسان ذاته- ليذكر باألمر بالقراءة األوىل: }چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ ]العلق:  1-)[ فدليل اللق دليل ظاهر ملموس، 
وظفها  التي  األدلة  أهم  من  فهو  عليه،  يتمرد  أو  ينفيه  أو  يلغيه  أن  عاقل  يستطيع  ال 
القرآن للّدعوة إىل اإليمن، وقوله -جّل شأنه- يف بيان أصل اللقة، وهو سؤال كثريًا 
ما حيري العقول التي مل هيدها اهلل إىل اإليمن، ويفرض عليها هذا الّتساؤل الطري الذي 
أين  و"من  أنا؟"  "من  مضمونه  والذي  النّهائية  أو  الكبى  األسئلة  من  واحدًا  ُيعّد 
جئُت؟" و"إىل أين سأذهب؟". فيقول اهلل بصيغة التوكيد والتحقيق مع نسبة اللق له 
-جل شأنه-: }گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]الؤمنون:  )1[ وخّص الّساللة 
الّدقيقة لذا اللق  بالعرفة  الكافرين  بالّذكر -وهي جزء من الّطي– لإليمء ألولئك 
وكيفيته، وللعنارص التي ُخلق اإلنسان منها، لكي ال يكون عند أحد منهم ريب يف أّن 
من يقول هذا ال يمكن أن يكون إاّل الالق نفسه، ألّنه يتحدث عن أمور ال يمكن أن 
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يعرفها أو يعلم با إاّل من َخَلق، فهو خالصة من طي، وهذا الكالم عن أصل اللق 
مل  أهنم  بمقتضاها  يبينون  التي  األدلة  إلعطائهم  جاء  الؤمني  صفات  بيان  سياق  يف 
بينة وعن علم، وعن  آمنوا عن  اتباع اآلباء واألجداد، بل  أو  الّتقليد  بناء عىل  يؤمنوا 

دليل قائم عىل ذكر تفاصيل دقيقة ال يعلمها إاّل من خلق، وهو اللطيف البري. 

واآلية هنا تتحدث عن أصل اللق –آدم S– الذي أصله الّتاب، ولذلك 
مرفوضة غري  نسبة  –جّل شأنه–  اهلل  إىل  ونسبوه  السيح  الّسيد  الغالون يف  غاىل  حي 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  }ہ  شأنه:  جلَّ  قال  مقبولة، 
تراب من ساللة  أبوين؛ خلق من  آدم من غري  ُخلق  فقد   ]59 ]آل عمران:  ۇ{  ڭ 
من طي، من محأ مسنون، وكل ذلك راجع إىل الّطي، فهو األب واألم بالنّسبة آلدم، 
59[ فهو بديل عن  ولذلك فإّن اهلل -تبارك وتعاىل- قال: }ڭ ڭ ۇ{ ]آل عمران: 
تكويني  هنا  اإللي  فاألمر  فالوالدة،  فالمل  باألنثى  الّذكر  بالّتقاء  الّطبيعي  الّسبب 
خلق  إىل  أبوين  دون  ومن  طي،  من  ساللة  من  آدم  خلق  مرحلة  تنتهي  ثّم  وسببي. 
ڀ{  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  }پ  نفسه،  آدم  من  حواء  وهي  الّثانية  النّفس 
1[ لتكون أيضًا خلقًا يف حاجة إىل فعل الّتكوين واإلنشاء واللق بقوله تعاىل:  ]النساء: 

}ڭ ڭ ۇ{ ]آل عمران: 59[ أّما بعد ذلك فتبدأ الّسنن اإللية ويف مقدمتها الّسببية 
تؤدي دورها فيم بثه اهلل –جلَّ شأنه– منهم من رجال ونساء، قال تعاىل: }ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ{ ]النساء: 1[ فتصبح األرحام هي الستقر والستودع وذلك يف إطار سنة 
النّطفة   ]13 ]الؤمنون:  ڻ{  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  }ڱ  بالّصريورة،  التصلة  الّسببية 
-بضم النون- كلمة وردت يف القرآن الكريم مرات عديدة يف قضية اللق، فهي تطلق 

}ڱ  بقوله:  والتعبري  اللؤلؤ،  النّون لبات  بفتح  –أيضًا-  الّرجل وتستعمل  ماء  عىل 
أمشاجًا  ن  وُتكوِّ األنثى  يلقح  ما  قد ال حتمل  النطفة  أن  إىل  إيمء   ]13 ]الؤمنون:  ں{ 

ہ  ۀ  }ۀ  قال:  علقة  النّطفة  أريد خلق  ولذلك حينم  منها،  الياة  تشتمل عىل 
من  جديد  بخلق  إاّل  علقة  إىل  تتحول  ال  ذاتا  حد  يف  فالنّطفة   ،]14 ]الؤمنون:  ہ{ 
اهلل ذاته، ألّن العلقة ترّكب تركيبًا من حياة من الّذكور وبويضات اإلناث، وكأّن اهلل 
-تبارك وتعاىل- أراد أن يقطع الّسبيل أمام فِْرية الّتطور التي حّولا العلم النقطع عن 
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اهلل لعقود كثرية إىل مسّلمة علمّية، ثّم انتقل لتحويل العلقة إىل مضغة، فكبت لتصبح 
بمثابة مضغة أي لقمة تكونت من ذلك الزيج، وهذه الضغة منها الخلق ومنها غري 

الخلق، كم يف اآلية الكريمة:

5[ وذلك كله خاضع لعملية الّتخليق اإللي،  }ڻ ڻ ڻ ڻ{ ]الج: 
رسمت  أن  بعد  عظمي  هيكل  أو  عظام  إىل  شأنه-  -جّل  اهلل  بخلق  تتحول  فالنّطفة 
 ]14 ]الؤمنون:  ڭ{  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  }ے  اهلل  ثّم يكسو  الضغة،)1)  صورتا عىل 
ي الذي يتغذى منه متهيدًا النفصاله عنها وخروجه  ال يربطه بأمه إاّل ذلك البل الّسّ
من القرار الكي، ليخرج إىل الياة الّدنيا خلقًا آخر خمتلفًا عن أّمه وعن أبيه، منفصاًل 
عنهم، وله أجهزته التي ختّصه يف الّتنفس والّطعام والّشاب وما إىل ذلك. ويف كل تلك 
الراحل نجد قدرة اهلل –جّل شأنه– وعنايته }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{ ]الؤمنون:  
بـا،  الصِّ إىل  الّطفولة  من  الّدنيا  الياة  مراحل  كل  ذلك  بعد  تضمر  اآلية  وكأّن   ،]14

يسبق  مل  إن  العمر  أرذل  إىل  الّرد  ثم  الّشيخوخة،  إىل  فالكهولة  والّشباب  فالراهقة 
ۅ ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  }ۈ  به كذلك.  يبلغ األجل السمى الاص  عليه الوت حتى 
15-16[ بعد أن تعيشوا ما شاء اهلل لكم أن  ې{ ]الؤمنون:  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
تعيشوا يف هذه الياة التي يتوقع منكم أن تقوموا فيها بالوفاء بعهد اهلل –جّل شأنه–، 
بأنفسكم،  اختمتوها  التي  االختيار  حرية  أمانة  وحفظ  االستخالف،  بمهام  والقيام 
هو  فالوت  ذلك،  بعد  جزائكم  ونيل  به،  ابتليتم  الذي  االبتالء  اختبار  يف  والنّجاح 
فيه  تفتتح  استثناء، والذي  ذائقته دون  أنفسكم  بالنّسبة لكم، كل نفس من  يقيني  أمر 

مرحلة الّدار اآلخرة التي هي الياة القيقية }پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
بعد  بالبعث  يؤمن  أن  اإلنسان  من  التوقع  كان  لذلك   ]64 ]العنكبوت:  ٿ{  ٺ 
واللود  النّار  أو  فيها  واللود  النة  إىل  والّذهاب  والزاء  والساب  والش  الوت 
الّرائع،  العجز  الّشكل  بذا  اللق  دليل  شأنه–  –جّل  اهلل  أتم  وإذا  باهلل.  والعياذ  فيها 
أردفه بدليل ثان متصل به، ولكنه يأخذ من الكون مادته وليس من اإلنسان، فبعد أن 

)))  تستطيع أن تراها بوضوح عىل الني الّسقط بعد أربعة أشهر من المل، وكأهنّا صورة منقوشة إلنسان 
بكامل هيئته، فتبارك اهلل أحسن الالقي. 
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بي لنا آيات األنفس، انتقل E إىل آيات اآلفاق وليجعل هذه اآلفاق، متصلة 
ى  }ى  شأنه-:  -جّل  قال  ولصاله،  له  ُخلقت  أهّنا  اإلنسان  فيشعر  باإلنسان 
قوله  تستدعي  اآلية  وهذه   ]17 ]الؤمنون:  ۆئ{  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
فالّسمء   ]3( ]األنبياء:  ۅ{  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  }ۇ  تعاىل: 
سقف مرفوع حمفوظ، خلقها اهلل من غري عمد تروهنا، وحفظها من كل شيطان مارد، 
ودفعهم عنها بالّشهب التي تنتظر كل من حياول االقتاب منها، أو معرفة ما فيها تطفاًل 
من دون إذن من اهلل تعاىل }ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ{ 
]الن: 8[ ومثل الّسمء األرض والكون كله يقوم به الي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال 

اللق  هذا  يستمد  شأنه-  -جّل  ومنه  يقوم،  به  اللق  ألّن  خلقه،  عن  يغفل  وال  نوم 
اإلنسان،  عن  بعيدة  فالّسمء  واألرض،  الّسمء  بي  العالقة  إىل  النّظر  يلفت  ثّم  الياة. 
وقد ال يبهره بديع صنعها وقد يغفل عن عجائب تكوينها وخلقها، فتنزلت اآليات إىل 

مستوى يدركه اإلنسان، فقال تعاىل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ 
واستخراج  مواتا  وإحياء  والّزراعة  للشب  ماء  فأنزلنا   ]18 ]الؤمنون:  ٺ{  ٺ  ڀ 
كنوزها، فأسّكناه يف األرض التي لوال قدرة اهلل تعاىل وإرادته لا وجد الاء له يف األرض 
مستقرًا، وعّب هنا بـ "اإلسكان" ألّنه الوسيلة األساسية يف الياة، والتي لو مل يكن الاء 
متوافرًا يف األرض لا قامت الياة، ولا استقرت، ولا استطاع اإلنسان العيش فيها، فال 

ينضب الاء ما دامت الياة قائمة، ألّنه مصدر الياة األساس، قال تعاىل: }ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{ ]األنبياء: 30[ فهو ساكن يف األرض ما سكنها اإلنسان، 

وهو باق يف األرض حتى قيام الّساعة، واإلنسان مطالب بأن يتذكر هذه النّعمة التي 
أنعم اهلل با عليه عىل الّدوام، فهي أصل خلقته ومصدر حياته وبقائه. وكم أوجده اهلل 
تعاىل يف األرض، فإّنه قادر عىل أن يذهب به، ولن يستطيع البش أن يأتوا به مرة أخرى: 
اهلل  رسول  عّلمنا  ولذلك   ]30 ]اللك:  ڈ{  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ 
تعاىل  اهلل  ويبي  معي".  نارص  وهو  به  يأتينا  "اهلل  اآلية:  هذه  تالوة  عند  نقول  أن   �
لنا بعد ذلك النّعم الرتبطة بالاء، والتي توجد بوجوده وتنعدم إذا انعدم، فقال تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  }ٺ 
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]الؤمنون: 19-))[.

بعد أن بي اهلل لنا أصل اللق واألطوار التي مر با خلق اإلنسان والكون، ليستدل 
با عىل أّن من فعل ذلك كله قادر عىل أن يعيدكم إىل الياة مرة أخرى، وقادر عىل أن 
ينشئ النّشأة األخرى، بل هي بمقاييسكم الّدنيوية أهون عليه، فهو قد أبدع اللق كله 
وأوجده من عدم ال عىل مثال سابق. فيفتض لو أّن لكم عقوالً تعقلون با أو تدركون، 
يعيده  أن  أقدر عىل  مثال سابق  أنشأ ذلك من عدم وأوجده دون  الذي  أّن  تفهموا  أن 
مرة أخرى، وله سبحانه الثل األعىل، فِلَم تستبعدون البعث والنّشور وتنكرون الّدار 

اآلخرة وتنظرون إىل حالة الوت أهّنا عدم هنائي ال بعث بعده وال نشور!!

النَّجم الثالث: وحدة خطاب الّرسل 

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

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ىب يب جت حت خت مت ىت يت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
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ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
ڑک  ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑ  ڇ 
ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

ںڻ{ ]الؤمنون: 3)-50[.

تكّرم اهلل -جّل شأنه- بعد ذلك كله بالّتذكري بواحد من أقدم النّبيي والرسلي 
بل لعله أقدمهم مجيعًا، وكل من جاؤوا بعده كانوا من ذريته وذرية من محل اهلل معه، 
ر اهلل بمعاناته مع أمثال هؤالء الذين يعان منهم عبد اهلل  وهو نوح S، وقد ذكَّ
وبساطته  كافة،  النّبيي  لرساالت  الواحد  واألصل  الوهر  وبّي   � حممد  ورسوله 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک  شأنه-:  -جّل  فقال  عليه،  األدلة  وتضافر  ويسه 
والنّار  وعقابه  غضبه  تتقون  أي   ](3 ]الؤمنون:   ں{  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
فإذا  عبادته،  عن  الستكبين  وألوهيته،  لربوبيته  النّافيي  به  للكافرين  أعدها  التي 
بؤالء الّسفهاء -الذين يعتبون الأل من قومه- يولون وجوههم ليهربوا من اإللزام 
الذي فاضت به األدلة التي قدمها نوح S عىل صدق دعوته، وأّنه ال إله إاّل اهلل، 
وأّنه وحده -جّل شأنه- الستحق لعبادتم، وبدالً من أن حياولوا حماورته يف القضية 

ڻ  ڻ  }ڻ  لم،  وماثلته  بشيته  عن  للحديث  انرصفوا  با،  جاء  التي  األساس 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ ۆ ۈ{ ]الؤمنون:  4)[ غري مدركي أّنه أمر طبيعي، وما كان ينبغي أن يكون 
معكم  الّتواصل  عملية  ييس  أن  اهلل  أراد  فقد  حوار،  أو  تساؤل  أو  حديث  موضع 
وليسهل عليكم الّتعلم منه، واتباعه وإعادة صياغة عقولكم ونفوسكم بالوحي الذي 
أنزل عليه، إذا بم يتجاهلون ذلك كله ليشغلوا أنفسهم بأّنه بش مثلهم، ومن ثّم فهو 
يريد أن يتفضل عليهم، ويبز فيهم، وال يرون له حقا يف ذلك، وأّن اهلل –جّل شأنه– 

حسب زعمهم – لو شاء أن يببعث أحدًا إليهم بمضمون أية رسالة ألنزل مالئكة.

}ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   وقد ردَّ اهلل تعاىل عليهم ذلك يف قوله: 
من  اللق  أّن  فلو   ،]95 ]اإلساء:   ی{  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
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الالئكة، لكان لزامًا أن يرسل إليهم رسوالً من أنفسهم، ولكن ألّن اللق من البش، 
ولو  آخر،  وخلق  مغاير  عامل  الالئكة  ألّن  البش،  من  الّرسول  يكون  أن  لزامًا  فكان 
بعث اهلل تعاىل رسوالً من الالئكة لعله رجاًل، إذ ال يمكنه الّتواصل والّتالقي معهم، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  بالبش،  ومتشبهًا  ملكًا  كان  إن  ستعرفونه  فكيف 
پ پ پ پ ڀ{ ]األنعام:  9[ لكي يتواصل معهم ويوصل إليهم ما يريد 
إّنم  أنزل اهلل مالئكة لقيض األمر، ألهّنم  اهلل تعاىل إيصاله لم من الدى والنّور. ولو 
ينزلون -بإذن ربم- للقيام بمهام حيددها الالق العظيم –جّل شأنه–، ومنها أن تنزل 
الّظالة وأهلها بعد أن يبلغ بم العتو واالستكبار  الالئكة بعذاب االستئصال للقرى 

}ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  عن تقبل رساالت اهلل مبلغه، كم قال تعاىل: 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ{ ]األنعام:  8[ فيحيق بم العذاب وال ينظرون للعمل عىل جتنبه. 

آمن  فمن  الّسمء،  من  وبنزولا  بالالئكة  يؤمنون  أهّنم  هذا  جدالم  من  بدا  وقد 
الغيب والّشهادة ! وال  الغيب مثل الالئكة فلمذا يعجز عن اإليمن بخالق  بجزء من 
سخف  عىل  تدل  مهمة  قضية  إىل  تعاىل  اهلل  وينبه  الدارك.  تلك  إىل  يصل  أن  يستطيع 
ۈ{  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  }ڭ  باآلبائية  التعلق  وهي  الشكي  هؤالء  عقول 
4)[، واآلبائية هي اتباع منهج اآلباء، وشيوع القصص الرافية يف جمتمعاتم  ]الؤمنون: 

التي جعلتهم يتحدثون عن وجود الالئكة حديث  عن الالئكة وأهّنم بنات اهلل، هي 
الؤمن بوجودهم، ويتمنون أن يرسل اهلل إليهم رساًل منهم. ولكي يتخلصوا من عناء 
الّتفكري يف أمر هذا الّرسول الكريم وما جاءهم به من ربم، يلجأون إىل ذلك الّسالح 
-الذي كثريًا ما لأوا إليه- وهو اتام الّرسول بالنون ومطالبة قومهم باالنتظار حتى 
انتظروا  5)[ أي  ې{ ]الؤمنون:  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  }ۈ  ينجيل األمر 
إىل أن يأيت الوقت الذي تنكشف فيه حقيقته ويظهر صدق الباطل الذي يزعمونه، وهنا 
يدعو نوح S ربه بأن ينرصه عليهم، وأن يعينه عىل كشف كذبم وبيان ضاللم 
عب  قومه  مع   S نوح  سيدنا  معاناة  لنا  ختترص  اآليات  هذه  وكأّن  وافتائهم، 
تسعة قرون ونصف، هي مدة لبثه فيهم، فدعى ربه: }ې ى ى ائ ائەئ{ 
يونس  بسيدنا  قارناه  إذا  خاصة   S نوح  سيدنا  من  والعجب   ،](6 ]الؤمنون: 
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ر،  S. فسيدنا نوح قد صب عىل قومه قرونًا متطاولًة دون يأس أو كلل أو تذمُّ
ولكنه حي بلغ األمر مداه توّجه بالّشكوى والّدعاء إىل اللطيف البري -جّل شأنه- 

}ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ولكنهم   ]10-5 ]نوح:  مئ{  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
يف النّهاية عصوا سيدنا نوح }گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڻ ڻ ڻ ۀ 
بعد  نوح  سيدنا  منهم  فاستيأس   ،](4-(1 ]نوح:  ٴۇ{  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
الّرسل  يشعر  أن  فبعد  نافذة،  كونه  يف  تعاىل  اهلل  سنة  ولكن  وبّلغها،  رسالته  أدى  أن 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  }ڭ  لم،  اهلل  نرص  يأيت  باليأس 
110[، وهو درس نفيس جيب  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ{ ]يوسف: 
أن يعيه كل داعية إىل اهلل تعاىل، فمهم تعب وبذل فلن يبلغ معشار سيدنا نوح يف دعوته 
اهلل  فأوحى  منه،  والّسخرية  ومعاداته  تكذيبه  تّم  ذلك  ومع  فيهم،  مكثه  ومدة  قومه 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  }ۈئ  إليه:  تعاىل 
36[، فدعى ربه بتطهري األرض منهم ومن شورهم وطغياهنم وكفرهم  جب{ ]هود: 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  }ائ  فقال:  باهلل، 
ی ی ی ی جئ{ ]نوح: 6)-7)[ و}ې ى ى ائ ائ ەئ{ ]الؤمنون: 6)[ 
أمرتني  ما  وليقع بم  نبيك ورسولك،  أن  ببيان  يل  وانترص  بي صدقي وكذبم،  أي 
أن أتوعدهم به، وذلك يعني أن إهالكهم صار إعالنًا النتصار النّبي الّرسول عليهم 
بإنجاز كل ما توّعدهم به، وإثبات سوء عاقبتهم نتيجة رفضهم لتصديقه، فاستجاب 
-جّل  اهلل  يتدخل  وهنا  ووحيه،  عينه  عىل  الُفلك  بصناعة  وأمره  لدعائه  تعاىل  اهلل 

ۇئ  وئ  وئ  }ەئ  الُفلك، قال تعاىل:  شأنه- فيوحي إىل عبده ورسوله أن يصنع 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
فهنا   ](7 ]الؤمنون:   يت{  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
إشارة إىل أّن اهلل -جّل شأنه- قد عّلمه صناعة الفلك، وكيف جيعل منه ُفْلكًا ال يغرق 
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األحوال  سوء  بلغ  مهم  سوءا  البحرية  الّتحديات  أكثر  ويقاوم  العاتية،  األمواج  رغم 
الوية. فإذا جاء أمرنا كقوله -جّل شأنه-: }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ 
]النمل:  85[ وبلغوا أجلهم الذي أّجله لم نزل أمر اهلل تعاىل بإهالكهم، وعالمة ذلك أن 

يفور الّتنور بالاء، والّتنور هو ذلك الصنوع من الّطي والذي يوقد بالنّار لعمل البز، 
بالنّار،  فيه أن يسخن  الذي كان األصل  الّتنور  يفور  أن  فجعل اهلل ذلك عالمة أخرية 
فيتحول إىل نبع ماء يلتقي بمياه األمطار العاتية ليغرق اهلل با القوم، وهذه هي ساعة 
الّصفر لسيدنا نوح، ليبدأ بإدخال َمْن آمن معه وأهله -إاّل من سبق عليهم القول، ومها 
وجه  عىل  الياة  لإلنسان  تيّس  التي  اليوانات  كل  ومن  الّسفينة،  إىل  وابنه-  زوجته 
األرض، وهناه أن خياطبه أو يسأله لبعض اّلذين ظلموا وأشكوا باهلل تعاىل ومنهم ابنه، 
الديث  يف  الّتفسري  كتب  بعض  أسهبت  ولقد  الغرقي،  من  سيكونون  كلهم  فأولئك 
الّسفينة حماولي أن جيعلوا كل من وما عىل األرض نساًل  عن تفاصيل هويات ركاب 
ألولئك الّركاب، ولسنا بحاجة إىل ذلك كله، فلو أّنه يف علم اهلل -جّل شأنه- ما يفيد 
شأنه-  -جّل  عنها  سكت  وقد  أما  العزيز،  كتابه  يف  إلينا  ألنزلا  الّتفاصيل  تلك  بذكر 

فنسكت عنها أيضًا تأدبًا معه –سبحانه- والتزامًا بكالمه فقط. 

]الؤمنون:  ٺ{  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
نعمته  عىل  شأنه–  –جّل  اهلل  حيمد  بأن   S نوح  سيدنا  تعاىل  اهلل  يذّكر  هنا   ](8

الّطوفان  اجتاح  الغرق، وأمره -وقد  الّظالي من  بالقوم  إنجائه ومن معه ما وقع  يف 
أن  اإليمن-  إىل  يدعوهم  عمره  سنوات  وأنفق  فيها  يعيشون  قومه  كان  التي  األرض 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  }ٺ  قائاًل:  وعلَّمه  مباركًا،  منزالً  النزل  بذلك  يبدله  أن  اهلل  يسأل 
ل با وحده، لذلك  التفضِّ البكة، وهو  9)[ فهو مصدر  ]الؤمنون:  ٹٹ{  ٹ  ٹ 
فالمد ال بد أن حُيرص به، فهو الذي هيلك الّظالي، وينجي الؤمني، وينرص األنبياء 
والرسلي، ليهلك من هلك عن بّينة وحييا من حيي عن بينة، فال الّسفينة لا الفضل يف 

إنجائك وال نوح له الفضل يف إنجاء الؤمني معه، فالفضل كلُّه هلل. 

التي  نوح  سيدنا  قصة  ففي   ،]30 ]الؤمنون:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  }ڤ 
وردت هنا ويف غريها من الّسور آيات عظيمة ودالالت كبرية عىل عظمة قدرته -جّل 
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شأنه- وبديع صنعه -تبارك وتعاىل-، ومن هذه الّدالالت تسخري كل ما يف الكون، 
فتلك الياه العظيمة التي نشأ عنها الّطوفان جزء من خلقه وآياته ال حتدث وال جتتمع 
ثّم  الّطوفان،  كان  أن  إىل  ففاضت  تفيض  أن  أمرها  الذي  فهو   ،E بأمره  إاّل 
أمرها أن تغيض فغاضت }ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ..{ ]هود: 44[، 
وهناك داللة عظيمة عىل أّن الكفر والّشك مهم طغى وعال يف األرض فإّن اهلل -جّل 

شأنه- قادر عىل إهنائه، ونرص الؤمني. 

}ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الؤمنون: 31[، وهم قوم هود، والقرن هنا أي األمة. 

–سبحانه- يف رسله أن يكونوا من  كعادته   ،]3( }ڃ چ چ چ{ ]الؤمنون: 
القوم أنفسهم، وأن يكونوا معروفي لدهيم بكريم الّصفات وطيب األخالق وُحسن 
الّسرية والّسلوك، ليس فيهم ما ينفر منهم طبعًا أو عقاًل ليكونوا أقدر عىل إقامة أحسن 
العالئق بمن يدعوهنم ويبلغوهنم رساالت اهلل -جّل شأنه-، فالّرسول منهم، معروف 

بالرص عليهم، والّرغبة يف النّصح لم، والّرسالة سهلة تتألف من عنرص واحد }چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]الؤمنون:  )3[ فهو يدعوهم إىل عبادة اهلل وحده 
بتلك  األليم  والعذاب  النّار  يتقوا  وأن  الّشك–،  –ظلمت  الّظلمت  من  ليخرجوا 

العبادة هلل وحده ال شيك له. 

هنا يبي اهلل -جّل شأنه- أّن للّتقوى والّتحقق با وبلوغ غايتها سبيل واحد هو 
عبادة اهلل وحده.

 فمذا كان جواب قومه عىل هذه الّدعوة الّسهلة يف كلمتا، الكبرية يف معانيها وآثارها؟ 

الّشعوب  باسم  للحديث  دائًم  يتصدرون  الذين  والأل  القوم  نخبة  تصدت  لقد 
}ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  وفرض وصايتهم عليها مع أهّنم مجيعًا سواء يف الكفر، وقالوا: 
ھ{  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
]الؤمنون: 33-34[ فجعلوا اّتباع الّرسل خسانًا، ولو كان لم ذّرة من عقل لعلوا عبادة 

األصنام وعدم اإليمن باهلل وعدم االلتزام بالّتقوى والّتحيّل با هي السان البي بعينه، 
لكنهم لضاللم وِشكهم قرنوا السان باإليمن، بدالً من أن يقرنوه بالكفر والّشك 
وإنكار البعث والنّشور، لكن كفرهم وجحودهم وخوفهم من أن يكون كالم هؤالء 
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الرسلي صحيحًا فيغري حياتم الّظالة التي اعتادوها بالكامل، لذلك عمدوا إىل اإلنكار 
وفقط، ثّم حياولون أن يناقشوا بعض األمور الّتفصيلية، وكأهّنم قد قّدموا حجتهم لنفي 
من  الرغم  عىل  الّتفصيلية،  األمور  يف  يتكلمون  وبدأوا  منها  وفرغوا  اإلمجالية  األمور 
أن الواقع الشهود لم يبي أّن أمور النّاس ال تنتظم إاّل بوجود قيادات وجند، وأتباع 
ومتبوعي، وعمل وفالحي، وأصحاب أموال ومزارعي، وإاّل فلن يتحقق عمران ولن 
الّظواهر  تلك  يمثلون جزءًا من  أنفسهم -بوصفهم مأل ألقوامهم-  تقوم حياة، وهم 
التي ال بد من أن يطيع بشا فيها بشًا مثله يف تنظيم شؤون الياة ! فِلَم قبلتم هذا يف 

أمور الياة وترفضونه من األنبياء والرسلي يف شؤون الّدار اآلخرة؟! 

والنّشور  والبعث  والحساب  اآلخرة  الّدار  في  الحشر  لمناقشة  بغباء  يلتفتون  ثّم 
فيتسائلون وهم منكرون جاحدون }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ 
]المؤمنون: 35[ أي هل حقًا يعدكم الّرسول أّنكم مخرجون من باطن األرض من قبوركم 

وأجداثكم فتعاد لكم الحياة وتحاسبون! }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{ ]المؤمنون: 36[، 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  }ۈ  المرسلون.  به  جاء  لما  الستبعادهم  تأكيدًا 
ې ې{ ]المؤمنون: 37[ فهنا عبروا عن عقيدتهم الّضالة المنحرفة، يموت بعضنا 
تعقبه  ال  عدم،  الفاسد  معتقدهم  في  فالموت  بمبعوثين،  نحن  وما  اآلخرون  ويحيا 

حياة أخرى عندهم، ثّم يعودون إلى اإلساءة للنّبي }ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ ]المؤمنون:  38[ فهي كقوله تعالى: }ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ{ ]يوسف: 7)[ فمؤمن بمعنى مصدق، ونلحظ هنا قمة الّتناقض في كالمهم، 
فإذا كنتم مؤمنين أّن هناك إلهًا، فلماذا تكّذبون بأّنه سيحاسبكم؟! فهؤالء ال عقل لهم، 
أو أّنهم ينكرون ما تمليه عليهم عقولهم ويستكبرون استكبارًا، فعادوا يركزون على 
ما  ولتقويض  بالكامل،  الّرسالة  ولنسف  بالكذب  التهامه  الكريم  الّرسول  شخص 
يدعو إليه مثل: }ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ{ ]المؤمنون: 24[ 
ەئ{  ائ  ائ  ى  ى  }ې  بالله  فاستنصر  منهم  اليأس  حد  الّرسول  بلغ  فهنا 
يبلغ هذا  الّرسول ال  أّن  آيات كثيرة قد وردت تؤكد  أّن  المعلوم  ومن  ]المؤمنون: 26[، 

من  اليأس  تفرض  مرحلة  وبلوغها  القوم،  قلوب  تحجر  يرى  أن  بعد  إاّل  المستوى 



641 سورة  املؤمنون

أّنه  معلنًا  البصير  الّسميع  وهو  وتعالى-  -تبارك  ربه  ينادي  -آنذاك-  فتحها،  إمكان 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  }ڭ  الّرسالة  بقبول  وإقناعهم  القوم  هداية  في  فشل  قد 
 ]((0 ]يوسف:  ائ{  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
وسيلة،  بأية  بإهالكهم  هؤالء  على  شأنه–  –جّل  الله  لرسل  النّصر  يأتي  –فآنذاك- 

تجعل منهم مثاًل وعبرًة ودرسًا لمن يطلع على قصتهم وتاريخهم.

 وهؤالء – أي قوم هود – حينم طلب هود من ربه أن ينرصه عليهم، ويثبت صدقه 
وافتائهم وجحودهم دعى اهلل -تبارك وتعاىل- أن ينرصه عليهم: }ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی{ ]الؤمنون:  40[ ولكن ذلك ليس بالوقت الكايف 
يتوبوا إىل رشدهم، والنّدامة هنا ليست ندامة توبة، بل هي  يتداركوا ما فات أو  لكي 
فكان  والنّدامة،  والسة  والسارة  بالزيمة  إحساسهم  يف  تزيد  وَأمَل،  حسة  ندامة 
 ،]41 }جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب{ ]الؤمنون:  جزاؤهم 

}ٺ  تعاىل  قال  كم  واحدة  صيحة  لكنها  تفسريها  يف  اختلفوا  وإن  الّصيحة  وهذه 
أّيًا  وتدمريهم  إلهالكهم  كافية  فهي   ](9 ]يس:   ٹ{  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
واستكبارهم،  غرورهم  مصدر  كانت  التي  قوتم  وتفاهة  شأهنم  ضآلة  وبيان  كانوا، 
مادة  إىل  ويتحولون  غثاء،  إىل  يستحيلون  خامدون  مبلسون  هم  فإذا  واحدة  صيحة 
ال  بالق  هي  إّنم  الّصيحة  وهذه  النّاس،  يتداولا  التي  األخبار  من  وخب  للقصص، 
بالباطل، ختتلف عن سائر ما عرفوه من صيحات، فهي تدمرهم بالق والعدل، وقد 

تنوعت الهلكات التي ينزلا اهلل تعاىل عىل األمم الّطاغية الّضالة، قال تعاىل: }ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ{  چ چ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڄ ڄ 
ومن  مهلكة،  صغرية  حجارة  فيها  التي  العاصفة  الّريح  هي  والاصبة   ]40 ]العنكبوت: 

ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ  تعاىل:  قال  هود،  وقوم  عاد  قوم  هم  ذلك  عليهم  أرسل 
ٹ  ٹ  }ٹ  وقوله:   ]6-5 ]الاقة:  ائ{  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ڦ ڦ{ ]فصلت: 13[ وقوله: }ہ ہ ہ ہ ھ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
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]فصلت:  ائ{  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
16-17[ وبم أّن صالًا وهودًا كانت أقوامهم تعيش يف بالد العرب، ويبدو أّن الّذاكرة 

ومتر  الّشعوب،  تلك  عن  واألساطري  القصص  ببعض  حتتفظ  كانت  للعرب  الّتارخيية 
ينذرهم وخيّوفهم  أن   E اهلل  أراد  آثارها وهي يف جزيرتم،  عىل قراها وبقايا 
� ويسمعوا له ويطيعوا، فإّن مصائرهم مثل  ّيتبعوا رسول اهلل  ويبي لم أهّنم إن مل 
قهم كل مزق. أّما الغثاء فهو ما يكتسحه  مصائر أولئك الذين جعلهم اهلل أحاديث ومزَّ
الّسيل من عيدان وأوراق شجر يابسة وبقايا حيوانات نافقة ما ال قيمة له، وال يمكن 
أن يصنع منه يشء، وال يستفاد به بأي شكل من األشكال، وقد ورد يف القرآن الكريم 
يف موضع آخر بسورة األعىل، قال تعاىل: }ۓ ۓ ڭ ڭ{ ]األعىل:  5[. أّما قوله: 
لتنبه  الكريم  القرآن  ترد يف  الكلمة حتديدًا  فهذه   ]44 ی{ ]هود:   ىئ  ىئ  }ىئ 
أهّنا مثل سحقًا ودمارًا، فهي بمنزلة اللعن، ففيها معنى اإلبعاد عن الري والنة ورضاء 
اهلل –جّل شأنه– واستعمل }ىئ{هنا فيه إشارة إىل أّن هذا البعد بعٌد مطلق يف الّدنيا 
ويف اآلخرة، فكم بعدوا يف الّدنيا عن الداية وحيل بينهم وبي ما يشتهون من بقاء يف 

الياة الّدنيا سيحال بينهم وبي نعيم اآلخرة، واهلل أعلم. 

وقد وردت }ىئ{يف مواطن أربعة ُأخر قال تعاىل: }ېئ ىئ ىئىئی{ 
}ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  44[ وقال تعاىل:  ]هود: 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  }ۀ  تعاىل:  وقوله   ]60 ]هود:  ائ{  ى  ى 
وئ{  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  }ې  تعاىل:  وقوله   ]68 ]هود:  ڭ{  ڭ 
وإبعادًا  وطردًا  لعنة  فيها  إّن  حيث  من  سحقًا،  متاثل  كلها  الواضع  فهذه   ،]95 ]هود: 

وإذالالً وإيمًء إىل اإلمهال الّتام لؤالء الذين نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم. 

حت  جت  }يب  شأنه-:  -جّل  فيقول  السابقتي  القصتي  بعد  ثالثة  قصة  تأيت  ثم 
أّنه قد  )4[ فإذا عصاه قوم وأهلكهم فال يعني ذلك  يت{ ]الؤمنون:  ىت  مت  خت 
وقد  آخرين،  وقرونًا  متعاقبة  أجياالً  خيلق   E فإّنه  عباده،  من  الّصالي  أفنى 
يكون فيهم التقون، كم أّنه -جّل شأنه- بّي لؤالء أّنه إن عصيتم وأهلكتم فال يعني 

ذلك أنكم قد سبقتم آجالكم، وال أّن بإمكانكم الّتأخر عنها حي تأيت؛ ألّنه }ٱ ٻ 
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ{ ]الؤمنون: 43[ ويبي اهلل -جّل شأنه- أّنه لن يظلم اآلخرين 
-جّل  فاهلل  الّرسل،  عنهم  فيمنعوا  ومضوا  وأهلكوا  عصوا  قد  أقوامًا  خيلفون  الذين 
شأنه- ليس بظالم للعبيد }ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب{ 

]هود: 117[، فَجَرت حكمته وسابق فضله بأن يرسل إىل كل أّمة رسوالً، }ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
وَجَرت   ،]36 ]النحل:  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ{ 

}ى ى ائ ائ  ومنذرين  مبشين  الّرسل  يرسل  أن  بعد  إاّل  يعذب  ال  أن  حكمته 
ەئ ەئ وئ{ ]اإلساء: 15[. 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  }پ 
ى بحيث يكون لكل قرية منذرها ومع ذلك  44[، فهم َتْتَ ڤ ڤ ڦ ڦ{ ]الؤمنون: 
ما  الّرسل  يؤدي  أن  بعد  بالالك  بعضًا  بعضهم  فأتبع  بالّتكذيب  النّاس  استمر  فقد 
ائتمنهم اهلل عليه من أمانة ورسالة، ويلج أولئك يف طغياهنم، وهنا جيعلهم اهلل أحاديث 
ء والّدروس التي يعتب منها  ال ُيرى منهم عي وال أثر، وال يبقى منهم إاّل الّذكر اليّسّ
األقلون، وهيملها األكثرون ليسقطوا فيم سقط فيه من سبقهم، فُبعدًا وهالكًا لقوم ال 
أنبيائهم،  يستكبون عىل  كانوا  بم  يكفرون، وسحقًا لم  كانوا  بم  ولعنًة لم  يؤمنون، 

فيقع هالكهم بالّتعذيب بشكل من األشكال التي ذكرنا آنفًا كم ذكرها اهلل تعاىل. 

ثّم ينتقل الّسياق بنا إىل قصة سيدنا موسى وأخيه هارون اللذين ُأرسال إىل فرعون 
ڄ  ڄ  ڦ  }ڦ  سبقتهم،  أمم  حظوظ  من  بأحسن  حظهم  يكن  فلم  وَمَلئه، 
ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
45-49[ ويمكن أن يكون ما أراد اهلل باآليات هي ما أنزله  گگگ{ ]الؤمنون: 
اهلل عليه من كتاب وصحف محلت الّدين والّشيعة، ويمكن أن يكون الّسلطان البي، 
هو النّسق الغيبي الذي أوتيه سيدنا موسى، بحيث يرضب هو بعصاه الجر فيتفجر 
ببني  ويسري  العظيم،  كالّطود  فرق  كل  ويكون  فينفلق،  البحر  بعصاه  ويرضب  عيونًا، 
إسائيل يف البحر ال خياف دركًا وال خيشى، ويمكن أن تكون هذه اآليات هي اآليات 
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 ،]101 ]اإلساء:  ے{  ھ  ھ  ھ  ھ  }ہ  بقوله:  عليها  اهلل  نص  التي  التسع 
فبمذا واجهه قومه مع كل هذه اآليات والّسلطان؟ لقد واجهوه باإلنكار واالستكبار 
 ،]47 ]الؤمنون:  ڈ{  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ  عالي،  قومًا  وكانوا 
وبذا االستكبار واالستعالء القيت ضّل فرعون وغوى وشاركه ملؤه وقومه الّضاللة 
أهلك  الذي  بالغرق  الهلكي  فكانوا من  –أي موسى وهارون–  والغواية، فكذبومها 
به قوم نوح، ولو عقلوا وأدركوا أّن اهلل آتى موسى الكتاب لدايتهم، وأهّنم لو اتبعوا 
فبقوا  الغارقي  الهلكي  من  يكونوا  ومل  النّاجي،  الهتدين  من  لكانوا  موسى وهارون 
ينتفعوا بدعوى موسى وهارون، وال  عىل ماهم فيه من الكفر فاستحقوا الالك، فلم 
بالكتاب الذي أنزل عىل موسى، وال بالّصحف واأللواح وما فيها من اآليات والواعظ. 

وهناك  كذلك،  إسائيل  بني  مع  وأّمه  عيسى  سيدنا  قصة  إىل  الّسياق  يقودنا  ثّم 
ورسالة  واحدة  نبوة  محال  الذين  وهارون  موسى  قصة  وبي  بينها  الّتناسب  من  يشء 
ويف   ،]50 ]الؤمنون:  ڳ{  ڳ  ڳ  ڳ  }گ  تعاىل:  فقال  ومَلِئه،  فرعون  إىل  واحدة 
 S عيسى  با  جاء  التي  الكثرية  اآليات  عن  القرآن  يتحدث  مل  الّسياق  هذا 
ابن مريم وأّمه معًا  ليكون  النّص  به، ولكن طوَي داخل  أتى  الذي  البي  وبالّسلطان 
آية، وكأهّنا اآلية األوىل لعيسى S بأن خلقه من أم دون أب وأنطقه وهو صغري، 
إبراء  منها:  عديدة  خوارق  يديه  عىل  اهلل  أجرى  ثّم  النّطق،  عىل  القدرة  مثله  يؤت  مل 

األكمه واألبرص وإحياء الوتى. 

وحكمة الشاركة بي عيسى وأّمه يف كوهنم آية واحدة، فإّننا أمام والدة ومولود، 
والدة يفتض يف الالة الّطبيعية أن ال حتمل من دون زوج، وولد الفتض أن ال حُيمل 
به وال ُيوضع من دون أب، ومها آية سابقة للنبوة، فقبل أن يبلغ سن النّبوة كان آية، 
أّمه  وطهارة  ورسالته  بنبوته  شّككوا  الذين  هؤالء  ينبه  أن  أراد  الكريم  القرآن  وكأّن 
ونقاء أصله أّن ذلك مظهر من مظاهر قدرة اهلل –جّل شأنه–، وأراد -تبارك وتعاىل- 

ڱ  }ڱ  وخوارق،  آيات  من  يديه  عىل  اهلل  سيظهره  لا  إرهاصًا  منه  جيعل  أن 
ڱ ڱ ں ں ڻ{ ]الؤمنون: 50[ -لعلها هضبة القدس واهلل أعلم– فالّربوة هي 
–أي بيت القدس– وفيها ما  الكان العايل واألرض الرتفعة وذلك ينطبق عىل إيلياء 
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يساعد عىل استقرار اإلنسان من رزق وفاكهة وزيتون وفيها الياه ما جيعلها دار إقامة 
مناسبة، استطاع أن يقيض فيها سنوات ما قبل نبوته ونزول الوحي عليه.

النَّجم الرابع: مواقف املدعوين مع أنبيائهم

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

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]الؤمنون: 77-51[.

يبي اهلل –جّل شأنه– أّن الّرسل ومن أرسل إليهم مطالبون معًا باالستجابة لنداء 
الذين  لألنبياء  التقدمة  القصص  من  الفراغ  بعد  إليهم  النّداء  جه  فوُّ –جّل شأنه–  اهلل 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  شأنه-:  -جّل  قوله  فجاء  الّسورة،  هذه  يف  ُذكروا 
رسل  لكنكم  الّطعام  تأكلون  بش  فأنتم   ]51 ]الؤمنون:  ھ{  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
الالل  الّطعام  هو  والّطيب  الّطيبات،  إاّل  تأكلوا  ال  أن  يف  للبشية  األسوة  تقدمون 
فإهّنم  ثمَّ  تناوله وفوائده، ومن  النّافع للجسم، فهو طيب من حيث مصدره، وحكم 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  }ٿ  ويشبوا  يأكلوا  ألن  البش  من  كغريهم  مدعوون 
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چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ ڇ{ ]األعراف: )3[ فالّطعام والّشاب ما يتقوى اإلنسان به عىل القيام بواجباته، 
فهم مندوبون عىل القيام بالّطيبات ومدعوون بأن يعملوا صالًا مع اإليمن بأّن علم 
اهلل –جّل شأنه– حميط بم يعملون }ہ ھ  ھ ھ ھ{ ]الؤمنون:  51[ ال ختفى عليه 

خافية وال حركة وال سكنة. 

ويف اآلية إشارة إىل عصمة األنبياء، فهم ال يأكلون إاّل طيبًا وال يعملون إاّل صالًا، 
والّطيبات من الّطعام هي التي تطيب النّفس به وحتبه وال جتزع أو تنفر منه، وعكسه 

گ  }گ  تعاىل:  قال  أكله،  النّفس وال حتبه وتكره  تأنفه  الذي  الّطعام  البيث من 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ما  وبمثل   ،](67 ]البقرة:  ڭ{  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

خوطب األنبياء خوطب الؤمنون.)1)

جعل  بشكل  الّصالح  والعمل  الّطيبات  أكل  بي  العالقة  يف  العلمء  أفاض  وقد 
أكل الّطيب الالل بمثابة شط مسبق لصالح العمل والستقامته عىل الّطريقة، فمن 
أكل الرام ال يفلح وال يتوقع منه العمل الّصالح، ألّنه ما أكل حرامًا إاّل بعمل فاسد! 
وما يستمر يف أكله للحرام إاّل باستمرار عمله الفاسد عمدًا، فأّنى له أن يتحول لعمل 
صالح؟! لذلك كان الّصالون يتحرون اللقمة الالل ويسعون إليها، ويتورعون عن 
أي طعام فيه شبهة حتريم أو خالطه مال خبيث، لعلمهم ما ألكل الرام من تأثري يف 
األعمل، فيا ويح الؤمني اليوم يف هذا العرص الذي ال تكاد تصفو فيه اللقمة من أكل 
الاوية  إىل  والّسقوط  يأكلون ويشبون من عرق جباههم.  الذين  إاّل ألولئك  الرام 
بآكليها  ترض  األخرية  فهذه  الفاسدة،  األطعمة  من  بكثري  أخطر  هي  الّطعام  بتناول 

ا الناس إِنَّ اهللَ َطيٌِّب الَ َيْقَبُل إال َطيِّبًا، َوإِنَّ اهللَ َأَمَر اْلُْؤِمنَِي بَِم َأَمَر  )))  عن أب ُهَرْيَرَة قال: قال رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: "َأهيَُّ
]الؤمنون: 5)[،  }ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{  فقال:  اْلُْرَسِلَي  بِِه 

وقال: }چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ{ ]البقرة: )27[". انظر:
يِِّب َوَتْربَِيتَِها،  َدَقِة من اْلَكْسِب الطَّ - مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الزكاة، َباب َقُبوِل الصَّ

حديث رقم )1015(، ص391.
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حتليلهم  فيؤدي  واالستقامة،  الّطريقة  عن  بعيدًا  آكليها  فتجعل  الرام  أّما  جسديًا، 
جيتنبون  وال  ويشبون،  يأكلون  ما  أجل  من  الكبائر  عىل  وإقبالم  والفروج  األموال 
اختالط الالل بالرام يف األموال التي أطعموا منها أبناءهم وبناتم، وعاشوا حياتم 
دون تفّكر من أين جاء الال الذي ينفقونه عىل أسهم وعوائلهم؟ ولعّل هناك ارتباطًا 

بي وقوع بعض اآلباء وأرباب األس يف الرام من أجل أسهم، قال تعاىل: }ڈ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
تكون  أن  يفتض  التي  فالزوجة   ،]14 ]التغابن:  ڱ{  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
الّرفاهية فيها  مصدرًا للطمأنينة والّسكينة هي التي تدفعه حتت ضغط حبها للدنيا أو 
الّرفاهية الزعومة والّشكلية لا  إىل أن يسق ويراب ويرتيش ويفسد لتحقيق نوع من 
إىل  يدعوهنم  آلبائهم  أعداء  يتحولون  الذين  لألبناء  بالنّسبة  الال  وهكذا  وألستا، 
ابتعثني  أو  كذا،  يل  هيأ  أو  كذا،  يل  اشتى  قد  أب  بأّن  أقراهنم  عىل  يتفاخرون  جهنم، 
إىل بلد كذا. أي باحث حيتاج أن يؤلف الجلدات يف أخطار ومضار اللقمة الرام يف 
عالقات النّاس فيم بينها وبي حكامها، وقصور الوارد عن االستجابة الحتياجاتا يف 
بعض األحيان، فاألرض ال تنبسط وال يأخذون ما فيها ألقوام ال يعرفون الالل من 
الّشيطان.  وما يريض  اهلل  ما يريض  بي  يميزون  الّطيب، وال  من  البيث  الرام، وال 
إهّنا آية عظيمة تصلح ألن تكون قاعدة تفّرع عنها أمور كثرية يف شتى جوانب الياة، 
الّشكيل  الفقه  فيه واإللام بجوانبه، وليس  الّتفكر  إىل  يدعونا  الذي  القرآن  فِْقه  فذلك 
أو القائم عىل الخارج والروف، ولو تفّكرنا بكمية الفاسد التي يقيض عليها التزامنا 
باألكل الالل الّطيب، لا اجتأ إنسان أن يمد يده إىل رشوة، أو سقة، أو استغالل 
لال عام أو خاص، ولتطهرت البيئات والنّظم، وسادت العالقات الّطيبة بي النّاس، 
بم  يبلغ  حتى  لم  يوسوس  الّشيطان  لكن  أرجلهم،  حتت  ومن  فوقهم  من  وألكلوا 
اهلل من  أعاذنا  باهلل وتكذيب رسله،  بالكفر  مرتبط  أّن رزقهم  يعتقدون  مدى جيعلهم 

ذلك، }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ{ ]الواقعة: )8[. 

عليه  ويبنى  الياة  به  تقوم  -فيم  بالطاب  الّرسل  وحدة  من  الّسياق  ينقلنا  ثّم 
ووحدة  رساالتم  يف  واحدة  أّمة  فهم  واحدة،  أّمة  الّرسل  كون  إعالن  إىل  العمران- 
الّدين الذي جاءوا يدعون النّاس إليه، ووحدة اللة، أّمة واحدة يف اإليمن والّتوحيد 
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الذي دعوا النّاس إليه، وأّمة واحدة يف العمل الّصالح، وأّمة واحدة يف دعوة النّاس 
إىل اإليمن بالبعث والنّشور والساب والزاء، وهم أمة واحدة يف أصول الّشائع ويف 

تعريف النّاس بإلهم وربم وإتقاء معاصيه. 

وهذه الوحدة بي األنبياء والّرسل كان من الفتض أن تنعكس عىل أمهم وأتباعهم 
الّطيبات  بأكل  وااللتزام  بم  وإيمهنم  الّرسل  اتباعهم  يف  كذلك  واحدة  أمة  فيكونون 

والعمل الّصالح، لكن هذه األمم تقطعت أمرها وأمر دينها بينها، }ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ{ ]الؤمنون: 53[ وجعلوه عضي، مثل أولئك الذين فّرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا، وتفّرقوا عىل الرغم من وحدة الّدين واللة والّرسل، وذلك كله كان 
يفتض أن يوّحد كلمتهم، وغرهم يف ذلك اختالف الّشائع وسولت لم أنفسهم أّنه 
ما دامت بعض الّشائع خمتلفة فهم خمتلفون، لكنهم مل يفطنوا أّن الّشائع ترتبط بالوقت 
وعوامل الّزمان والكان، وتالحظ الؤثرات عىل اإلنسان، فال بد أن تشتمل عىل الرونة 
الكافية التي تعطيها فرصة استيعاب ظروف اإلنسان وتلبية احتياجاته، فهي ليست مثل 

اإليمن تعتمد عىل ثوابت ال حتتاج إىل تبديل أو تغيري. 

لقد جعل أصحاب األديان أدياهنم وسائل فرقة واختالف، بدالً من أن جيعلوها 
وسائل وحدة وائتالف، وقد هناهم اهلل أن يفعلوا ذلك، وأمرهم أن يقيموا الّدين وأن ال 
يتفرقوا فيه، وهذا النّداء جيعل القرآن موحدًا لسائر أمم األنبياء، ومناديًا فيها بوجوب 
بينها، وعدم جتاوز ذلك أو الروج عليه لن  الكلمة، ورضورة االئتالف فيم  اجتمع 
انحرافات  من  خطري  انحراف  ولكنه  الّطريقة،  عىل  يستقيم  وأن  الّدين  يقيم  أن  أراد 
البشية يضاف إىل تلك االنحرافات التي سقطت البشية فيها نتيجة غفلتها عن اهلل 
� يف  الّسياق إىل رسول اهلل  التزامها بم ُأمرت به، وهنا يلتفت  –جّل شأنه– وعدم 
خيالفونه  قومه  يرى  وهو  لديه،  بالرارة  الّشعور  وطأة  وختفيف  عنه،  الّتسية  من  نوع 
ويرفضونه ويكيدون له، }ۉ ې ې ې ې ى{ ]الؤمنون:  54[، دع هؤالء القوم 
من الكفار والشكي يف جهلهم وغمرتم. والغمرة هي الاء الذي يغمر القامة، فكأّن 
الّشك والّظالم قد حتول إىل مياه آسنة تغمر تلك القامات الاوية، التي كأهّنا أعجاز 
نخل، فال تزداد فيها إاّل جهاًل وحرية، غمرة ساترة لعقولم، ومثل هؤالء يتكون، فال 
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يلتفت إليهم وال هيتم بم، حتى يصلوا إىل حي األجل ويكشف عن برصهم الغطاء، 
حي  والت  وسيندمون  سيتحسون  عندئذ   ،]99 ]الؤمنون:  ھ{  ھ  ھ  ہ  }ہ 
مندم، وهو متهيد لا سيأيت عم قريب من آيات، فحي يعانون من سكرات الوت فهذا 
هو الي الذي قد تبدأ فيه قوى وعيهم بإدراك هذا الذي تدعوهم إليه وأمهيته، فينادي 

الذي وصل لذه الالة منهم – وكل إنسان ال بد واصلها }ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 
شأنه-  -جّل  اهلل  يف  الّتفكر  عن  ترصفهم  مل  الغمرة  تلك  إّن   ،]100-99 ]الؤمنون:  ې{ 
فحسب، بل جعلتهم ال يشعرون بم هم فيه من رفاهية وما يتقّلبون فيه من نَِعم الال 
فإّن  استدراجًا لم، ولذلك  فيها  يتقلبون  بكفرهم، ألهّنم  تنقطع عنهم  مل  التي  والبني 
اهلل يسجل عليهم تلك الشاعر البليدة البلهاء، والّظنون التي ال تعتمد عىل أصل، وال 

تستند إىل يشء، فيقول -جّل شأنه-: }ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 
والسارعة يف  االستدراج  بي  قوا  يفرَّ أن  يستطيعون  فهم ال   ،]56-55 ]الؤمنون:  ۈئ{ 
الريات، }ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ{ ]الؤمنون: 56[ نتيجة تلك الغمرة، ولو عقلوا 
وابتالء،  لم  اختبار  هو  إّنم  النّعم  وسائر  والبني  بالال  اإللي  اإلمداد  هذا  أّن  لعلموا 
م لم هذا العون وهذا اإلمداد ليجعلهم أقدر  لعلهم يدركون أّن اهلل -تبارك وتعاىل- قد قدَّ
–جّل شأنه– عليها، لكنهم نظروا  عىل ذكره وشكره وحسن عبادته وتذّكر نعمه ومحده 
إليها عىل أهّنا حق لم يستحقونه يف الّدنيا ويف اآلخرة، وأّن ما يتنعمون به يف الّدنيا سوف 
يتنّعمون بمثله يف اآلخرة، هكذا سّول لم الّشيطان وسّولت لم أنفسهم أّن ما يتمتّعون به 
يف هذه الياة الّدنيا ما هو إاّل مسارعة لم يف الريات، ولكي يوقظهم من غفلتهم بّي لم 

صفات أولئك الذين يستحقون أن يسارع لم يف الريات فذكر صفات أربع: 

ی  ی  ی  ی  ىئ  }ىئ  فوقهم  من  ربم  خيافون  هؤالء  يكون  أن  األوىل:   
جئحئ{ ]الؤمنون: 57[ خائفون من لقائه، يدعونه رغبًا ورهبًا مهم بلغت أعملم الّصالة.

الكون  سنن  من  سنة  أو   E آياته  من  آية  أو  نعمة  رأوا  كلم  أهنم  الّثانية: 
الّتجدد،  دائم  ثابتًا  يقينًا  يكون  حتى  فيه  ويزيد  عندهم  ويقويه  لدهيم  اإليمن  جيدد 
}مئىئيئ جب حب خب{ ]الؤمنون: 58[ وقدم -جّل شأنه- العمل األول الذي 
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يقينهم،  وصُلب  إيمهنم  قوَي  مهم  الؤمني  أّن  ليبي  واإلشفاق،  الشية  عىل  اشتمل 
الّصفات  من  شأنه–  –جّل  اهلل  عظمة  أمام  وتواضعها  وخشوعها  القلوب  رقة  تبقى 
الّثابتة لذه القلوب، تزيل عنها القسوة، وتباعد بينها وبي آثار طول األمد، ومن هنا 

نجد الّتناسب ظاهرًا بي الّصفتي، صفة الّصالبة والّرقة، والشية واليقي.

 الّثالثة: أن يكون إيمهنم دائًم نقيًا صافيًا خالصًا هلل –سبحانه-، ال تكّدره شوائب 
الّشك، }مب ىب يب جت حت خت{ ]الؤمنون:  59[ فليس ثمة ِشك خفي وال ظاهر 

يشوب إيمهنم الالص النّقي.

ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  استعالء  شائبة  فيه  ليس  بقلب  أعملم  يؤدون  أهنم  الرابعة:   
60[ خائفون وجلون، يرجون اهلل أن يقبل  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ{ ]الؤمنون:  
صدقاتم، فهي قلوب خائفة من أي تقصري وتشعر أّن اليد التي متتد إىل الفقري والحتاج 
E، فهي متتد باستحياء خوفًا أن يرفض اهلل تعاىل هذه  إّنم هي يد متتد إىل اهلل 
الّصدقة، فالؤمنون بربم، الشفقون من عذابه، الاشعة الاضعة قلوبم، هؤالء يؤتون 
نَِعم  الذي يعطونه هو فائض نعمة من  أّن هذا  َوِجلة، ألهنم يدركون  آتوا وقلوبم  ما 
اهلل عليهم، ولذلك فإّن قلوبم تكون وجلة، وأيدهيم متتد إىل أولئك الفقراء، وهكذا 
شأهنم مع كل بر يفعلونه وكل خري يؤمنون به. ولقد سألت أّمنا عائشة J سيدنا 
رسول اهلل � عن هذه اآلية وكانت تظن أّن الراد با أولئك الذين يرتكبون العصية 
دون أن يفارقهم خوفهم من اهلل –جّل شأنه– فتكون العصية قد ضغطت عليهم بشدة 

حتى أوصلتهم لذا الوقف، فقالت: "يارسول اهلل: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
يِق،  دِّ ُقوَن قال: اَل يا بِنَْت الصِّ ُبوَن اْلَْمَر َوَيْسِ ِذيَن َيْشَ پ ڀ ڀ{ ]الؤمنون:  60[ الَّ
ُقوَن َوُهْم خَيَاُفوَن َأْن اَل ُيْقَبَل منهم.")1) وعّقب  ِذيَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن َوَيَتَصدَّ َوَلِكنَُّهْم الَّ
اهلل عىل هذه الّصفات بقوله: }ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]الؤمنون:  61[، 
وليس أولئك الشكي الذين يسارعون يف الّسيئات والوبقات. وعلم اإلنسان أّنه إذا 
جعل ربه بي عينيه دائًم فإنه يصونه عن الوقوع يف العايص، وإذا سقط يف بعضها ألي 

)))  التمذي، اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، مرجع سابق، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة الؤمنون، 
ج5، حديث رقم )3449(، ص393. وقال أبو عيسى: قد ُرِوَي هذا اْلَِديُث عن عبد الرمحن بن َسِعيٍد، 

عن أب َحاِزٍم، عن أب ُهَرْيَرَة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نحو هذا.



651 سورة  املؤمنون

سبب من األسباب، أو دافع من الّدوافع فإّنه يسارع إىل الّتوبة واالستغفار والّرجوع إىل 
اهلل –جّل شأنه– وجتاوز حالة العصية، وهؤالء الؤمنون الذين كان الشكون يتعالون 
لا  الّدنيا وجيعلها مقدمة  الذين يسارع اهلل لم يف الريات يف  عليهم وهيزأون بم هم 

ينتظرهم من خريات يف اآلخرة وهم الستحقون لنيلها. 

الؤمنون  با  يقوم  التي  األعمل  إّن  أي   ]6( ]الؤمنون:   ٹ{  ٹ  ٹ  ٿ  }ٿ 
والتقون -عىل سبيل الّتكليف- ليس فيها ما ال يدخل حتت وسعهم وطاقاتم، فالوسع 
إّنم ُسمَي وسعًا ألّن الّطاقة اإلنسانية تتسع له، فليس هناك يف هذا الّدين ال يف منهاجه 
وال يف شعته وال يف آدابه وتكليفاته يشء يمكن أن يعد خارج طاقة اإلنسان ووسعه، 
أو يكون أكب من قدراته، فليس هناك "تكليف ما ال يطاق"، ولقد أفرد علمء أصول 
الفقه يف كتبنا األصولية فصوالً وأبوابًا لناقشة ما ّسموه بمسألة "تكليف ما ال يطاق"، 
وذلك ألهّنم ذهبوا يف الفعل اإلنسان مذاهب شتـى، ويف هذه السألة بالّذات جعلوها 
جوابًا لسؤال: "هل هلل أن يكلف عباده بم ال يطيقون؟" وهذا سؤال خاطئ، ما كان 
أّن هلل أن يكلف عباده  يكون جوابه الديث عن  لم أن يثريوه، أو أن جيعلوه سؤاالً 
بم يطيقون وما ال يطيقون، ألّن اهلل حكيم خبري يعلم من خلق وهو اللطيف البري، 
ويعلم -جّل شأنه- أّن هذا اإلنسان قد خلق ضعيفًا وبطاقات حمدودة ال يستطيع أن 
والشقة  الرج  عنه  رفع  بل  يطاق،  ال  بم  الّتكليف  عنه  رفع  فإّنه  ولذلك  يتجاوزها، 
فهو يف  اإلنسان  اهلل عىل  فرضه  ما  فكل   ،]78 ]الج:   ۓ{  ے  ے  ھ  ھ  ھ  }ھ 

وسعه ويف طاقته. إّن من يريد أن يثبت هذا فليأتنا بالّدليل من كتاب اهلل }ڤ ڤ 
ڤ ڤ{ ]الؤمنون:  )6[ فالُجة عىل من يزعمون أّن اهلل يكلِّف ما ال يطاق، هو كتابنا 
هذا الذي ينطق بالق، فهل جتدون فيه ما يمكن أن يشهد لكم؟، وكأّنه -جّل شأنه- 
صدقت  لو  أّنه  فينبه   ،]6( ]الؤمنون:   ڄ{  ڦ  ڦ  }ڦ  وفضله،  وحلمه  بعدله  يذّكر 
نسبة  يعني  فإّنه  يطيقون،  ال  ما  ُكّلفوا  قد  بأهّنم  ورائهم  من  الّشيطان  وظنون  ظنوهنم 
 ،]46 مخ{ ]فصلت:   حخ  جخ  مح  }جح  القائل:  –جّل شأنه– وهو  اهلل  إىل  الّظلم 
وقد فتحت هذه السائل الغثيثة الباب أمام القول بالب، ونفي الّظلم عن اهلل كفيل بأن 
ينفي مثل هذه الّتصورات التي ال نجد لا سندًا يف الكتاب الكريم، فاهلل تعاىل يقول: 



تفسري القرآن بالقرآن)65

أّن  من  البعض  يزعمه  وما   ]49 ]الكهف:  ڱ{  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  }گ 
ّلف الكفار ما ال يطيقون وما ال تستجيب له عقولم يكذبه القرآن الكريم فيقول:  اهلل كَّ
}ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الؤمنون: 63[، فهم فعلوا ذلك ألّن قلوبم يف غمرة من هذا 
الذي بّيناه يف كتابنا الذي ينطق بالق، وألهّنا يف غمرة فإهّنم مل يعودوا قادرين عىل الفقه 

با أو الوصول إىل العرفة القة با، فقال اهلل فيهم: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ ]األعراف: 179[ وقال -أيضًا-: }ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ{ ]األنفال: ))[ فتلك الغمرة حجزت عنهم ذلك، }ڃ 
چ چ چ چ{ ]الؤمنون: 63[ أي أعمل دون تلك األعمل الّصالة يف القدر والكانة 
عليهم  فيحق  يعملوهنا  سوف   ]63 ]الؤمنون:  ڇ{  ڇ  ڇ  }ڇ  سيئة،  أعمل  فهي 
بذلك عذاب اهلل، ألهّنم كفروا به E وأيضًا ساءت أعملم وترصفاتم، فذكر 
أعىل جرائمهم أال وهي الّشك، ثّم نبه إىل انحرافاتم األخرى التي هي دون الّشك 

وأقل منه فجعلتهم مستحقي –حتًم- لزي الّدنيا وعذاب اآلخرة بعدل وحق. 

كلمة  وردت  وقد   ،]64 ]الؤمنون:   ژ{  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ 
خب{  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  }ىئ  النحل  سورة  يف  "جيأر" 
هؤالء  جيد  وحينم  كثرية،  مواضع  يف  كم  والّدعاء  االستغاثة  بمعنى  فهي   ]53 ]النحل: 

-وأمثالم- أنفسهم يف مواجهة العذاب يضجون بالّشكوى ويبحثون عن االستغاثة، 
عنكم  يدفع  فلن   ،]65 ]الؤمنون:  گ{  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  }ژ  الواب:  فيكون 
البالء هذا الّدعاء الذي جتأرون اليوم به، ولن ننرصكم ونستجيب لدعائكم، وكيف 

تتوقعون أن نستجيب لكم، وقد أعرضتم عن ذكري، وكذبتم برسيل مع أنه }گ گ 
ڳ ڳ ڳ{ ]الؤمنون: 66[، فوفروا عىل أنفسكم جؤاركم ذلك إذ لن ينفعكم بيشء، 
}ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ ]الؤمنون: 66[ أي تنفرون وتتاجعون عن االستمع 
زيادة  أعقابكم  عىل  وتنكصون  با  واالستهزاء  فيها  اللغو  إىل  وتتداعون  بل   - إليها 
67[ عىل طاعتي  }ں{ ]الؤمنون:  يف رفضكم لا، وإعراضكم عنها وتواجهوهنا 
وبوجودكم  به  وتتفاخرون  الحرم،  بيتي  يف  تتنعمون  وأنتم  وذكري،  رسويل  وعىل 
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تزعمون  الذين  إسمعيل  ولده  مع  قواعده  رفع  الذي  إبراهيم  إىل  وبانتمئكم  فيه، 
ال  الذي  والذيان  والفحش  بالبذاءات  ذلك  فتواجهون  إليه،  وانتسابكم  انتمءكم 
يليق إاّل بساقط الكالم }ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]الؤمنون: 67[ كالكالم الذي 
تتسامرون به، فيبعدكم عن هذا القرآن وتجرونه، وال تنظرون يف حجته وال تتدبرون 
القرآن مغاير لكالمكم يف فصاحته وبالغته، وما  أّن هذا  آياته، ولو فعلتم الكتشفتم 
فلو تدبرمتوه   ]68 ۀ{ ]الؤمنون:  }ڻ ۀ  اشتمل عليه من هداية للتي هي أقوم 

لتبينتم الّضالل والباطل الذي أنتم فيه، فرسول اهلل مل يأت بجديد عليكم }ہ ہہ 
الّسابقي  إخوانه  كل  رسالة  هي  رسالته  وإّنم   ]68 ]الؤمنون:  ھھ{  ھ  ھ  ہ 
من األنبياء والرسلي، }ے ے ۓ ۓ{ ]الؤمنون: 69[ ويعرفون حسبه ونسبه؟ بل 
قد عرفتموه ولقبتموه بالّصادق األمي، وحتى جريانكم من أهل الكتاب يعرفونه كم 
يعرفون أبناءهم، }ڭ ڭ ڭ ڭ{ ]الؤمنون: 69[ وهم أعلم النّاس بأّن أعينهم مل 
تشاهد أحكم وال أعقل وال أزكى وال أطهر وال أصدق منه، فأي عذر لكم يف أن تصفوه 
فكيف  بأنفسكم  أنفسكم  تكذبون  إّنكم   ]70 ]الؤمنون:  }ۇ ۇ ۆ ۆ{  بالنون 
يكون الّصادق األمي جمنونًا بعد أن جاءكم بالّرسالة، وبعد أن خطَّ الّشيب عارضيه، 

ودخل عامه األربعي وما ُعرف بينكم إاّل بالّصدق واألمانة ومكارم األخالق، }ۈ 
رسلنا  أرسلنا  وبه  واألرض  الّسموات  به  خلقنا  الذي   ]70 ]الؤمنون:  ۋ{  ٴۇ 
وأنزلنا به كتبنا، }ۋ ۅ ۅ ۉ{ ]الؤمنون: 70[ لذا يصفونه � بأنه جمنون، 
تذكرة  وكل  وهدى  خري  وكل  واإلحسان  واإلسالم  اإليمن  هو  به  جاء  الذي  والق 
به  واإلشاك  تعاىل  اهلل  مع  آلة  باختاذ   ]71 ]الؤمنون:  ې{  ې  ې  }ۉ  ونور، 
واالستكبار عن عبادته، }ې ى ى ائ ائ{ ]الؤمنون:  71[ وللك 
تفقهون،  كنتم  أنكم  فلو  كله،  العامل  نظام  والختل  كلها،  الياة  والنتهت  اإلنسان 
الّرسل، وال  إليكم مل يكن بدعًا من  الذي أرسل  نبيكم  أّن  القول، وأدركتم  وتدبرتم 
شذوذًا عن أمة الّرسل الواحدة، التي أرسلت تباعًا لداية اإلنسان وإقامة الق والعدل 
71[ ولو  ۈئ{ ]الؤمنون:  ۆئ ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  والعمران، }ەئوئ
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أّن هذا الذي جاءهم به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو ذكر لم، وشف،  القول ألدركوا  تدبروا 
ورفعة شأن، ولو كانت لم عقول يعقلون با لسارعوا إىل االستجابة له، وقبول هذه 

ۉ  }ۅۅۉ  تعاىل:  قوله  نحو  وهو  واّتباعه،  بحاملها  واإليمن  الّرسالة، 
والّشف  الفاخر  عن  تبحثون  الذين  وأنتم   ]10 ]األنبياء:  ى{  ى  ې  ې  ې  ې 
برسول  اهلل عليكم  ُأنزل عليكم، ومنَّ  قد  الّذكر  الكريم ذي  القرآن  فها هو  والفخر. 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فلم تواجهونه بكل هذا اإلعراض؟!

}ۈئ ېئ ېئ{ ]الؤمنون: )7[ فثقل عليهم فأعرضوا عنك؟! }ېئ ىئ{ 
]الؤمنون: )7[ ونعمه التي ال حتىص غمرت الميع، الؤمني منهم والكافرين، }ىئ{ 

 ]7( ]الؤمنون:  ی{  ی  ی  }ی  كافة،  البش  ولدى  لدهيم  ما  كل  من   ]7( ]الؤمنون: 

فال أحد يستطيع أن يرزق النّاس بمثل ما يرزقهم به -جّل شأنه-. 

حئ  }جئ  الّرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص  الّسياق إىل ما تشتمل عليه دعوة  ثّم يقودنا 
يئ جب{ ]الؤمنون: 73[ لياتم، لتسري عليه سلسلة هادئة سعيدة مستقرة،  ىئ  مئ 
دائم  نعيم  لذلك  باألمن والريات، وإضافة  وينعمون  رزقهم من كل مكان،  يأتيهم 
أبدي يف اآلخرة، فِلَم تعرضون عنه وتكّذبونه وُتعادونه ؟! أال تستطيعون العيش إاّل 
النّاس وتقهروهم؟ أال تريدون  عىل رصاط أعوج؟! أال تستسيغون إاّل أن تستعبدوا 
إاّل حياة القتل والُفحش والّسقة والنّهب وقطع الّطريق وقطع الّرحم وسبي األطفال 
أّن  تعلمون  أن حتيوا وأنتم  النكرات؟ أال تستطيعون  والنّساء وأكل البائث وشب 

لكم ربًا كبريًا قادرًا حماسبكم عىل كل عمل؟

إّن الرّصاط الستقيم الذي هو كتاب اهلل تعاىل الذي يدعو إليه سيدنا رسول اهلل 
سواء  واآلخرة،  الّدنيا  يف  والنّجاة  للّسعادة  الوحيد  -الّطريق-  الرّصاط  هو  إّنم  ملسو هيلع هللا ىلص 
علمتم هذا من كتاب اهلل وآمنتم به، أو علمتموه من جتاربكم الياتية التي انتهت إىل 
أّن ال سبيل إىل العيش الادئ الستقر الّسعيد إاّل بتطبيق ما يأمر به كتاب اهلل )مثل عدم 
الّسقة، األمانة، الّصدق، عدم االعتداء، العدل... الخ( حتى لو مل تعلموا أصاًل أّنه 

يأمر به، لكنه يظّل هو الرّصاط الستقيم. 
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}حب خب{ ]الؤمنون: 74[ ال يرون هذا الرّصاط وال يريدونه هم الذين }مبىب 
يب{ ]الؤمنون: 74[ وال بأهّنم حماسبون عىل أعملم، صغريها وكبريها، ثّم مآلم إىل 
جنة أو إىل نار خالدين فيها أبدًا، فمن ال يؤمن بذلك ويريد أن يظل يرتع ويلعب يف 
حياة النّاس وأعراضهم وأموالم وأرزاقهم وأمالكهم وأوالدهم دون حساب ودون 
جزاء، فهؤالء هم حقًا }جت حت خت مت{ ]الؤمنون: 74[ أي مائلون، ال يمكنهم 
الّسري عىل الرّصاط الستقيم، وسيظلون دائًم عىل هذا الّطريق األعوج الذي اختاروه 

وارتضوه رغم إنذار الّرسل الكرام لم. 

فلو   ]75 ]الؤمنون:  ڀ{  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ 
عليه،  كانوا  ما  إىل  لعادوا  سوامها  ما  أو  القحط  أو  الوع  سواء  العذاب  عنهم  كشفنا 
ولوا يف طغياهنم، وعادوا إىل أفعالم، ومتادوا يف ضاللم، واستمروا يف مهابط الرية 
ودركات الّضالل، ألهّنم ال يرون يف ما حدث حتذيرًا لم وال إنذارًا لعلهم يرجعون، 
فهم ال يؤمنون باهلل وال باآلخرة، وهم سيكررون هذا الؤار يف الّدار اآلخرة، ويقول 

قائلهم ساعة الوت: }ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې{ ]الؤمنون: 99-100[، وقد قال -جّل 
البش  النّوع من  8)[، فهذا  ٿ{ ]األنعام:  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  }ڀ  شأنه-: 
متقلبة  ذو طبيعة  فهو  يراه،  إىل الق حتى حي  الّرجوع  ليس يف طبيعته واستعداداته 
ال تعرف االستقرار وال متيل إليه، وال تطيقه بحال من األحوال، فهم يرون الرّصاط 
اللتوية، وال  العوجة  الوعرة  الّطرق  الستقيم ويعدلون عن سلوكه، ويتنّكبون معظم 
يطيقون االستقامة والّسلوك الّسوي، ولقد أثبتوا ذلك يف الياة الّدنيا مرارًا وتكرارًا، 
يقول تعاىل: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ{ ]الؤمنون: 76[ فقد 
ألكل  اضطروا  حتى  الوع  ودامههم  والرّض،  القحط  من  األدنى  العذاب  أصابم 
اللود واليف وأوراق الّشجر، وبدالً من أن يستكينوا لربم ويترّضعوا إللهم الق 
الذي ال إله لم غريه كانوا يفزعون إىل أصنامهم وضاللم القديم، مع علمهم أهّنا ال 
الكافرة  ثّم يعودون إىل أقوالم  العذاب  تغني عنهم من اهلل شيئًا، ويكشف اهلل عنهم 

وضالالتم وفجورهم. فإذا اشتّد عليهم العذاب }ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ{ ]الؤمنون: 76[، فتاهم يسارعون إىل اليأس، ويغلقون عىل أنفسهم 
وعقولم طرق الّتفكري وسبل الّتوبة والعودة إىل اهلل –جّل شأنه–، ويبادرون إىل اليأس 
لئال تنفتح بعض مداخل فطرهم للجوء إىل اهلل –جّل شأنه– ويكون ذلك مدخاًل من 
البحث عن سبيل  الّرجاء وعدم  فاليأس يساعدهم عىل إغالق باب  مداخل اإليمن، 
الالص وعن وسائل األمل، ويف ذلك إمعان يف الّضالل ويف الكفر واإلرصار عليه. 

ۋ  }ٴۇ  شأنه-:  -جّل  قال  ولذلك  الطلق  اليأس  يف  ولوا  القيامة  يوم  كان  فإذا 
ۋ ۅ ۅ ۉ{ ]الروم: )1[، أي ييأسون مع مزيد من السة، ويبي اهلل تعاىل 
75[ أي يائسون  ڀ ڀ ٺ{ ]الزخرف:  }پ پ ڀ ڀ  أّن العذاب لن يفت عنهم: 

من أن تدركهم رمحة بعد ذلك العذاب.

النَّجم اخلامس: نامذج من وسائل إقامة احلجة واجلدال بالتي هي أحسن 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  }ڄ 
گگگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٻ پ 
ڃ چ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 
ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىب  مب  خب  حب 
ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڇ  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 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ی ی ی جئ{ ]الؤمنون:  118-78[.

قوى  من  به  عليهم  منَّ  بم  يذّكرهم  وهو  القوم  هؤالء  حسة  يف  تعاىل  اهلل  يزيد 
الوعي التي كان جيب عليهم أن يستخدموها: }ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 
}ھ ھ ے ے ۓ ۓ  شيئا،  منها  يستفيدوا  مل  لكنهم  ڇ{  ڇ  چ  چ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ{ ]األحقاف:  6)[ ويف الحود معنى 

مقاومة الوعي والعرفة كم يقول -جّل شأنه-: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ ]النمل:  14[ فهم يعرفوهنا كم يعرفون أبناءهم ولكن 
يلجأون للجحود والكابرة لئال يؤمنوا أو تنفتح قلوبم عىل اإليمن، ثّم يقول تعاىل: 
لا  ُعمرًا  وجعلكم  فيها  وأسكنكم  خلقكم   ]79 ]الؤمنون:   ڌ{  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ 
}ڌ ڎ ڎ{ ]الؤمنون:  79[ بعد موتكم ودفنكم فيها، }ڈ ڈ ژ ژ{ 
ليبعثكم  ويميتكم  عماًل،  أحسن  أيكم  ليبلوكم  بالياة  عليكم  فمنَّ   ،]80 ]الؤمنون:  

هو  االختالف  هذا   ]80 ]الؤمنون:   ک{  ک  ک  ڑ  }ڑ  والزاء،  النّشور  ليوم 
الليل سباتًا  الذي جعل  فهو  كلها،  اهلل  نعم  من  واالستفادة  الياة  من  يمكنكم  الذي 
تستحيون فيه، وجعل النّهار معاشًا ترضبون به يف األرض، لتستفيدوا بخرياتا، وبم 

أودع اهلل –جّل شأنه– فيها، }ک گ گ{ ]الؤمنون:  80[ ذلك كله؟!

ثم ينتقل الّسياق إىل الوانع التي أقاموها يف عقولم وقلوبم وعّطلوا با قوى وعيهم 
عن الّتفكري، فقال -جّل شأنه- }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ{ ]الؤمنون:  81[ فبدالً 
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ  ذكر  فيم  يتأملوا  أن  من 
إىل  اآلية  تشري  وهنا   ]83-8( ]الؤمنون:  ۓ{  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ظاهرة خطرية أال وهي ظاهرة االعتداد واالعتزاز باآلباء وما كانوا عليه، وتقليدهم فيم 
كانوا يفعلون، فقال تعاىل يف بلقيس: }ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ{ 
القياس الاطئ كذلك  أنواعه، ومن  الّتقليد بكل  الّتحذير من  43[ فاآلية حتمل  ]النمل: 

مثل قولم: }ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ{ ]الؤمنون: 83[ فقاسوا أنفسهم عىل آبائهم، 
واعتبوا أّنه طالا آباؤهم قد رفضوا فينبغي عليهم أن يرفضوه تبعا لم، ويفعلوا كم فعل 
آباؤهم يف هذا الوقف فنقول: }ھ ھ ھ ے ے ۓ{ ]الؤمنون: 83[، ويف هذه 
األبناء  وقياس  والعادات،  والّتقاليد  للّثقافات  الطرة  الّتأثريات  إىل  إشارات  اآليات 
وإعادة  بمراجعته  ألنفسهم  يسمحوا  أن  دون  بتاثهم  واالعتداد  اآلباء،  عىل  أنفسهم 
النّظر فيه والّتفكري يف ثناياه وميز الق من الباطل منه، فياويح أولئك الذين يتشبثون 
بالّتقليد، وتيمن عليهم العادات والعقل المعي والّثقافات الوروثة، فال يستخدمون 

عقولم، ويظنون أّن الّتقليد يغني عنهم من اهلل شيئًا.

من  شيئًا  ذكر  كلم  -كعادته  بالق  هؤالء  جمادلة  إىل  القرآن  الّسياق  يلتفت  ثم 
إسافهم- ليقيم الجة عليهم مرة بعد مرة، ويقطع دابر أعذارهم، ويزيل أي جهالة 
بأن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  تعاىل سيدنا رسول  اهلل  فيأمر  وتفاصيل دعواتم،  الّرسل  برسالة  عندهم 
جيادلم بالتي هي أحسن ويقول: }ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ 
]الؤمنون: 84[ أهّيا الّدعون للعلم والعرفة، فينطلق يف جمادلتهم ما هو معلوم لم ومتفق 

عليه بي الؤمني وبينهم، فيسألم عن األرض ومن فيها، من الذي خلقها ولن تعود 
ملكيتها؟ }ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]الؤمنون: 85[، ويف ذلك حضٌّ لم وحث 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٹ  أنفسهم،  عىل  قطعوه  الذي  العهد  تذكر  والّتذكر،  الّتفكر  عىل 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
واستخالف  العهد؟  ذلك  تذكرون  ال  فلم   ]173-17( ]األعراف:   گ{  گ  گ  ک 
لملها؟  وتصديكم  واألرض  الّسموات  عىل  األمانة  وعرضه  األرض؟  يف  أبويكم 
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يف  يشء  ال  الذي  الّتوحيد  ويقبلون  الحود،  حالة  يتجاوزون  لعلهم  بذلك  فذكرهم 
}ۉ ۉ ې ې  أنفسكم وال يف اآلفاق التي حتيون فيها بخارج عنه. ثّم يسألم 
ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ{ ]الؤمنون: 86-87[ فهي 
تتقون عذاب اهلل  ينسبوهنا إىل اهلل تعاىل، فلمذا ال  أمور دقيقة ال علم لم با ولكنهم 
وأنتم تعتفون بذلك كله، وهذه الّتقوى ال تتحقق إاّل باإليمن بوحدانيته واالعتاف 
بألوهيته وقدرته عىل بعثكم بعد موتكم، ولن يقيكم من النّار يشء، ولن يباعد بينكم 
للّسموات  وقيومًا  وإلًا  ربًا  وحده:  به  وتؤمنوا  اهلل  توحدوا  مل  إن  أمر  العذاب  وبي 

واألرض ومن فيهن، ورازقًا لكل دابة هو آخذ بناصيتها. 

ثّم يوجه لم -جّل شأنه- سؤاالً ثالثًا: }ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ{ ]الؤمنون:  
88[ فكأّنه مجع اللق كله -ما هو مشاهد لم ويقع حتت علمهم، أو ما ليس بمشاهد لم 

وال يقع حتت علمهم-، ليسألم عنه، فاهلل تعاىل بيده كل يشء }ېئ ىئ ىئ ىئ 
88[ ويغيث خملوقاته عند الاجة -وال تفعل أصنامكم ذلك- وهو  ]الؤمنون:  ی{ 
88[ فأجيبون عن هذا، فيجيبون  ال حيتاج أن يغاث }ی ی ی جئ{ ]الؤمنون: 
{ ]الؤمنون: 89[ ألهّنم ال يملكون أن يقولوا غري ذلك، فيقول  بالّصدق، }حئ مئ جن
عن  وجتتالون  ختدعون  أي   ]89 ]الؤمنون:  خب{  حب  جب  }يئ  شأنه–:  –جّل  لم 
طريق توحيده -سبحانه- وطاعته وأّنى يأخذكم الّشيطان والوى، ويف هذا إشارة أّن 
اإلجابات الّصحيحة التي أجابوا با لن تغني عنهم من اهلل شيئًا إن مل يؤمنوا با حق 

اإليمن، ويقوموا بم يتطلبه ذلك اإليمن بتلك السلمت اإليمنية.

 ثّم يبي اهلل -جّل شأنه- أّنه جاءهم بالق، وأّن كل ما حاججهم به إّنم هو جزء 
90[ الذي ال مراء فيه وال شك،  من الق الذي آتاهم إياه }ٱ ٻ ٻ{ ]الؤمنون: 
}ٻ ٻ پ{ ]الؤمنون: 90[ فال قيمة لا يّدعوه من إيمن كاذب ال يساوي شيئًا 
والعرش  الّسبع  والّسموات  األرض  مالك  اهلل  بأّن  الّثالثة  باألسئلة  تسليمهم  -وهو 
منهم  اللسان  االعتاف  فذلك  عليه-،  جيار  وال  جيري  وهو  يشء  كل  ملكوت  وبيده 
دائًم،  للحق  انحيازهم  يف  سلوكًا  لم  يكّون  ويقي  إيمن  عن  ينبثق  مل  شكيل  اعتاف 
يغني  قلوبم، وذلك ال  ليس يف  ما  يقولوا  أن  اعتادوا  إاّل ألهّنم  بذلك  تسليمهم  وما 
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من  ونابعة  وعي،  عن  صادرة  اإلجابات  تلك  تكون  أن  بد  فال  شيئًا،  اهلل  من  عنهم 
والعرب  مكة  مشكي  -من  يقولون  الذين  –أيضًا-  بؤالء  ويلحق  با،  موقن  قلب 
آنذاك- إّن الالئكة بنات اهلل، ويشاركهم بعض أهل الكتاب بتلك القولة الّزائفة حي 

}پ پ پ ڀ  أنبيائهم، أو ينسبون هلل ولدًا، فيجب أن ينفي ذلك كله  يألون بعض 
91[ فأنبياء بعض األمم وصلحاؤهم –والذين قد  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]الؤمنون: 

اخُتذوا آلة– ال يمكن أن يكونوا شكاء هلل يف ألوهيته، فلو حدث هذا }ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ{ ]الؤمنون: 91[ وقد سبق أن اعتفتم أّن اهلل خلق الّسموات واألرض وهو 
جيري وال جيار عليه، فلو فرض الحال فكل واحد من اآللة سيستبد بخلقه، ويعجب 
به ويميزه عن خلق اآلخر، }ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]الؤمنون: 91[ ولسعى كل منهم إىل 
ذلك  من  يشء  وجود  يّدعي  أن  امرؤ  يستطيع  وال  اآلخرين،  عىل  واالنتصار  الغلبة 
واحد  إله  شأنه-  -جّل  أّنه  الميع  يدرك  أن  بد  فال  واألرض،  الّسموات  خلق  يف 
أحد، ما اختذ صاحبة وال ولدًا، وال يشاركه يف ألوهيته وربوبيته أحد، ثّم يعلن -جّل 
شأنه- تنزيه نفسه عن أن يكون بذه النزلة }ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]الؤمنون: 
-تبارك  بوحدانيته  ويؤمنوا  والّشيك  الولد  عن  ينزهوه  أن  عباده  يف  وليستثري   ،]91

أن جيمع ذلك  أحد  يستطيع  )9[ فال  ]الؤمنون:   ڄ{  ڄ  }ڄ  فهو  وتعاىل-، 
لنفسه }ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الؤمنون:  )9[. 

چ  چ  چ  چ  }ڃ  بالّدعاء  وحده  إليه  يتوجه  بأن  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  تعاىل  اهلل  أمر  ثّم 
ڇ ڇ{ ]الؤمنون: 93[ كم فعلت مع أقوام آخرين، خاصة بعد أن كثر سؤالم له 

}ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  بالعذاب، كم يف نحو قولم:  يأتيهم  O بأن 
}ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  تعاىل:  187[ وكم يف قوله  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ ]الشعراء: 
 ،]3( ]األنفال:  ائ{  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

بأن  –سبحانك-  َحَكمَت  فإن   ]94 ]الؤمنون:  ڎ{  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  }ڇ 
الّرسل  إنذار شديد لم، ألّن  بينهم، فيشملني عذابك، ويف ذلك  تعذبم فال جتعلني 
من  ينجو  بأن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فيترضع  أقوامهم،  من  يأسهم  بعد  إاّل  ذلك  يقولون  ال 

ڈ  }ڎ  الكريم:  لرسوله  شأنه-  -جّل  اهلل  فيقول  يشملهم،  أن  التوقع  اهلل  عذاب 
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وسنريك بعض ذلك فيم حّل بم يف بدر   ،]95 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک{ ]الؤمنون: 
وأشق،  أخزى  اآلخرة  ولعذاب  أنوفهم،  عن  رغًم  الوقائع  من  وكثري  مكة  فتح  ويف 
فاألوىل   ،]96 ڳ{ ]الؤمنون:  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  }ک  أنت  أّما 
بالتي هي أحسن، واحتمل  أو  بالسنة  الّسيئة  أنت عليه، من دفع  فيم  أن تستمر  بك 
منهم مثل ما كنت حتتمل مذ كلفت بتبليغ الّرسالة من الّتكذيب ورضوب األذى التي 
ووجهت با، وبّي لم أدلتنا عىل ألوهيتنا وربوبيتنا ووحدانيتنا بأحسن الوجوه وأقوم 
ُيفعل معهم،  أن  ما يمكن  يزال هناك  ما  النّفوس، فكأّنه  تأثريًا يف  األساليب وأكثرها 

وعليك أن حتتمل وتستمر بدعوتم للتي هي أحسن. 

ثّم ينتقل الّسياق ليأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأن يستعيذ باهلل –جّل شأنه– من أمرين مها 
أهم مداخل الّشيطان إليذاء اإلنسان: 

وسوسته  وهي   (1(]97 ]الؤمنون:  ڻ{  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  }ڱ  أوهلام: 
التي حترك اإلنسان إىل الكب والغرور واالستعالء عىل اآلخرين، أو اليأس منهم الذي 
قد يدفع الّدعاة إىل الّرغبة بالّتوقف عن دعوتم، فيأمر اهلل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بأن يستعيذ به 
من مهزات الّشياطي التي قد حتول بينه ملسو هيلع هللا ىلص وبي االستمرار بالّدفع بالتي هي أحسن 

سيئات القوم ضده، وأن يستعي باهلل ويتحصن به. 

"حضور  من  يستعيذ   ]98 ]الؤمنون:   ہ{  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  }ڻ  ثانيهام: 
تعليم  فهو  األشكال،  من  شكل  بأي  منه  الّتمكن  أو  له،  جمالستهم  أو  الّشياطي"، 
للمؤمني بااللتجاء إىل اهلل –جّل شأنه– واالستجارة به من تأثري وساوس الّشياطي 

ومن حضورهم. 

ال  وقد  تنتظرهم  حالة  لم  ليبي  الشكي  أولئك  مع  ليكمل  الّسياق  يعود  ثّم 
99[ وصار  ]الؤمنون:  ھ{  ھ  ھ  ہ  }ہ  الوت  يتوقعوهنا، وهي حالة حضور 
يستطيع  وال  جسده،  فارقت  قد  تكون  نفسه  وحتى  به،  الحيطي  من  اهلل  إىل  أقرب 
يكشف  الالة-،  تلك  عىل  -وهو  العون  يد  له  يمدوا  أن  الياة  يف  يعرفهم  من  كل 

)))  المز: النخس، والمزات مجع المزة، ومنه مهمز الرائض، والعنى أّن الشياطي حيّثون الناس عىل العايص 
ويغروهنم عليها، كم تمز الراضة الدواب حثًا لا عىل اليش. انظر: 

- الزخمشي، تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، مرجع سابق، ص 714.
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أو  أمور واجبات  إحسان، سواء  فيه من  فّرط  ما  إنسان  ويتذكر كل  الغطاء،  عنه  اهلل 
مستحبات، ويتذكر النهيات التي قد يكون سقط فيها، وهنالك سيقول: }ہ ہ ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۅ ۉ ۉ ې ې{ ]الؤمنون: 99-100[، وهذا شامل للمشكي وللمفرطي من أهل 

اإلسالم حيث يقول تعاىل: }ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې{ ]النافقون: 10[، فيكون الّردُّ عليه } ۇ 
اهلل  سنة  هي  هذه  ألّن  له،  يستجاب  ال  طلٌب  لكنه   ]100 ]الؤمنون:  ٴۇ{  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ليس دعاء حيتمل اإلجابة  فهذا   ](8 ]األنعام:  }ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ 
]الؤمنون:  }ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې{  منه.  إليه وال يسمع  والّرفض، فال جياب 
100[ أي حاجز ومانع كم يف قوله تعاىل: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]الرمحن: 0)[ فحالة 

االحتضار هذه هي حالة ال مرجع منها، فهي بوابة الوت وبدايته. 

وبعد أن بينت السورة حالة االحتضار وبينت شيئا لا جيري لإلنسان فيه، نقلتنا 
 ]101 إىل حالة الّساعة وقيامها ثّم البعث والنّشور بعدها }ې ې ى ى{ ]الؤمنون: 

ڇ  و}ڇ   ]88 ]القصص:  ڱ{  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ  الخلوقات  مجيع  وموت  فناء  فهو 
ائ  }ائ   ،](7-(6 ]الرمحن:  ژ{  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 
الّدنيا  الياة  يف  بأنسابم  يتفاخرون  الذين  فهؤالء   ]101 ]الؤمنون:   ەئ{  ەئ 
التي ختف  أثرًا يف موازينهم  األنساب  لن جيدوا لذه  فيها  ويتعاىل بعضهم عىل بعض 
فهم   ]101 ]الؤمنون:  ۇئ{  وئ  }وئ  إليهم،  ينتسبون  بمن  ال  عملوا،  بم  وتثقل 
إاّل  يشء  عن  الرء  فيها  ُيسأل  ال  مواطن  فهي  أعملم  عن  بل  أنسابم  عن  يسألوا  لن 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  }ىئ  ومصريه،  نفسه  عن 
]العارج:  مب{  خب  حب  جب  }يئ  وقوله:   ]37-34 ]عبس:  حت{  جت  يب  ىب  مب 
بخويصة  إاّل  ينشغل  أن  ألحد  يسمح  ال  النّتائج  وانتظار  والّتقب  الفزع  فشدة   ،]10

أنسابم  عن  النّاس  ليتساءل  جمال  فال  مصريه،  عليه  سيكون  ما  وانتظار  نفسه، 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  }ۇئ  ذلك،  إىل  وما  وقراباتم 
ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ  تعاىل:  وقال   ،]103-10( ]الؤمنون:  ی{  ی  ىئ  ىئ 
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ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  }ی  فهم   ]9-8 ]األعراف:  ے{  ھ  ھ 

وتتباعد  الّشفاه  فتتقلص  وتقطعهم  النّار  تأكلهم   ]104-103 ]الؤمنون:   ىب{  مب 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  فيها:  يصطرخون  وهم  –آنذاك-  لم  فيقال  األسنان،  عن 
ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ  –تعاىل-:  وهو مثل قوله   ،]105 پ{ ]الؤمنون:  پپ  پ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
83-84[. فمكان ردهم إاّل االعتاف بم فعلوا، ولكنه وقت ال  ے ے ۓ{ ]النمل: 

ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ }ڀ االعتاف  هذا  فيه  ينفع 
أي   ،]108-106 ]الؤمنون:  ڦ{  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ 
ينزجرون –من خسأ الكلب وخسأ بنفسه– فال يرفع عنهم العذاب وال خيفف، وهو 

}ڀ ڀ  –تعاىل-:  ألسنتهم، قال  الكريم عىل  القرآن  طلب طالا طلبوه وذكره 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
}ٱ  –تعاىل-:  وقال   ]44 ]إبراهيم:  ڃ{  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

}ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  –تعاىل-:  )1[ وقال  ٺ ٺ{ ]السجدة:  

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ{ ]فاطر: 37[ وقال –تعاىل-: }ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
فضيعتموها  كاملة،  الفرصة  أعطيناكم  فقد   ]11 ]غافر:  ک{  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڦ  ب  الؤمني  وآذيتم 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
االستهزاء بم  الذين جعلتم  فهؤالء   ]111-109 ]الؤمنون:  ک{  ک  ک  ک  ڑ 
فازوا  الذين  الؤمني  عبادي  هم  هؤالء  الّدنيا،  يف  الّشاغل  شغلكم  منهم  والّسخرية 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  }ۇئ  تعاىل:  قال  كم  اليوم،  يف هذا 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 
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وليوبخهم  أكثر،  وندامة  حسة  وليزيدهم   ،]36-(9 ]الطففي:  پ پ پ پ ڀ ڀ{ 
عّبًا،  منها  ويعّبون  بالعايص  يستمتعون  كانوا  حي  عقولم  وسفه  بضاللم  ويشعرهم 
}گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{  فيسألم: 

}گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  –تعاىل-:  قوله  مثل  )111-113[ وهو  ]الؤمنون: 

الغيِّ  واتباع  بالّدنيا  الّتمتع  يف  قضيتم  فكم   ]55 ]الروم:  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ{ 
ہ  ۀ  ۀ  }ڻ  أهّنا يوم واحد! بل أقل! فريد عليهم:  إاّل  والّضالل، فال يشعرون 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{ ]الؤمنون: 114[، ليزيد يف حستم، فكيف ضيعوا الكثري 
الباقي بالقليل الفان، فلو أنكم آمنتم يف هذا العمر القليل بربكم، وقمتم بواجباتكم، 
النّتيجة،  وتغريت  الصري  لتغري  إذًا  ذلك،  عىل  قلياًل  وصبتم  الداية،  سبل  وسلكتم 
الّدنيا،  الياة  من  ظاهرًا  إاّل  يعلمون  ال  الذين  الاهلي  الّضالي  من  كنتم  ولكنكم 
ولذلك مل يؤمنوا بالبعث والنّشور، وال الش والروج من القبور، ألّن ظنهم بربم 

}ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  أرداهم، 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ{  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ے  }ے  قال:  لم  واإلذالل  والسة  الّتوبيخ  من  ولزيد   ،](3-(( ]فصلت: 

هذا  أّن  إىل  القدير  الوىل  فيشري   ]115 ]الؤمنون:  ۇ{  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
اللق مل يكن عن عبث، وال رغبة يف لو، بل إّن له غاية ومقاصد مهمة، وإّن اهلل –جّل 

شأنه– ال يليق به -تبارك وتعاىل- أن يفعل العبث }ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
116[ الذي هو الالك الق لكل يشء، فكل يشء  ۅ ۉ ۉ ې{ ]الؤمنون: 
–سبحانه-  عنه  وتنزه  العبث  عن  تعاىل  ملكه  يزول  ال  الذي  الّثابت  وهو  وإليه،  منه 
حيدد  الذي  هو  اإليمن  فهذا   ،]116 ]الؤمنون:  ې{  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  }ٴۇ 

ى  ې  ې  }ې  تعاىل:  بقوله  السورة  ختتتم  لذلك  وحكمته،  ومقصده  غايته  للخلق 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ ]الؤمنون:  117[ فبّي -جّل شأنه- أّنه من يدعي وجود إله آخر 
اّدعاه  ما  إثبات  يستحيل  دعوته، ألّنه  يسعفه يف  أن  يستحيل  الذي  الباطل  ادعى  فقد 
بوجود الّشيك، فاآلية هنا فيها داللة عىل أّن العقل الّسوي ال ينبغي أن يقبل دعوى 
دون دليل وال برهان، فمن روى شيئًا فال بد أن يقيم الّدليل عىل صحة روايته، ومن 
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السلم، عقٌل  العقل  الّدليل عىل صحة دعواه، ذلك هو  يقيم  أن  بد  ادعى دعوى فال 
ال يقبل شيئًا دون برهان، والبهان أقوى يف الداللة والوضوح والجية من الّدليل، 
فال بد من البهان، ولذلك فإّن من يّدعي شيئًا ويدعو النّاس لإليمن به دون برهان 
لذلك  بش،  يقّدره  أن  من  أكب  وذنبه  فُجرمه   ]117 ]الؤمنون:  ۆئ{  ۇئ  ۇئ  }وئ 
فإّن حسابه موكل إىل ربه E. ثم تأيت فاصلة اآلية لتبّي أّن األمور بخواتيمها 

ېئ  ۈئ  }ۈئ  الّثابتة  اهلل  سنن  من  فتعتب  كذلك  األمر  دام  وما  وعواقبها،  ونتائجها 
وهنا  واآلخرة،  الّدنيا  فتشمل  تقييد  دون  تركها  وقد   ]117 ]الؤمنون:  ېئ{  ېئ 
تعيدنا هذه اآلية التي ختمت با وبم بعدها الّسورة إىل مقدمتها، حيث جاء قول اهلل 
مفاده وماذا عن  وكأّن هناك سؤاالً   ]1 ]الؤمنون:  ٻٻ{  ٻ  }ٱ  -جّل شأنه- 
األمر  ثّم نجد   ،]117 ]الؤمنون:  ېئ{  ېئ  ېئ  ۈئ  }ۈئ  تعاىل:  فيقول  الكافرين؟ 
فطلب   ]118 ]الؤمنون:  جئ{  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  }ىئ   :� لرسوله  اإللي 
الغفرة والّرمحة منه –سبحانه- وهو العاصم من الوقوع يف اآلفات، وهكذا تبّي لنا هذه 
الّسورة الكريمة بآياتا –القليلة العدد، العظيمة الّشأن– سبل الفالح وتفادي الّدمار. 

فالمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجًا. 

واهلل أعلم.
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نزولا: هي الّسورة )10 يف ترتيب النّزول، وهي سورة مدنية.

عدد آياتا: أربع وستون.

وعدد كلمتا: ألف وثالثمئة وسبع عشة.

وعدد حروفها: مخسة آالف ومخسمئة وستة وتسعون.

عمود الّسورة: 
واألس،  األفراد،  تزكية  الطلقة،  "التزكية"  هو  األساس  السورة  هذه  عمود 
والجتمعات، ويتَّصل با تزكية البيوت، والبيئات، واألوطان والديار، تزكيًة شاملًة، 
انيٍَّة يف السلوك اإلنساّن، يف أدقِّ الواقع التي يستشعر اإلنسان فيها  تقوم عىل قواعَد ربَّ

ة قيود. َتُه شبَه الطلقة، وحيّب أن يمرس فيها حياَته دون ايَّ حريَّ

هداية  من  با  االلتزام  عىل  يتتَّب  بم  لا  تسميٌة  بالنور:  اإلليَّة  السورة  وتسمية 
نقائه ويف صفائه ويف طهارته،  ونور من نوع خاص متمّيز، ال يشبُِهُه أيُّ نوٍر آخر يف 

وما يتَّصل بذلك.

وقد جاء ذكر التزكية فيها بألفاظها ثالث مرات يف سياقي خمتلفي: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ  األوىل:  اآلية  ففي 
ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڄ ڄ ڃ ڃ{ ]النور: )2[

بحيث  للشيطان،  واستسالٌم  انقياٌد  التزكية  عن  االنحراف  أنَّ  شأنه  جلَّ  اهلل  يبي 
يصبح اإلنساُن متتبِّعًا لطوات الشيطان، يضع الشيطان قَدَمُه، فيتَبُعُه اإلنسان خطوًة 
ذكره  عن  الغفلة  وعدم  منه  استمدادها  ينبغي  فلذلك  الرمحن  منهج  والتزكية  خطوة، 
فرصٍة  ة  ايَّ اغتنام  عىل  ويعمل  به،  يتبص  الشيطان  ألنَّ  خطوة،  كل  يف  معيته  وطلب 
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»التدسية«، وفيها حتذير ضمنّي من  وإيقاعه يف حبائل  به، وتغيري سلوكه،  لالنحراف 
اآلفات التي تعتي طالب التزكية، أثناء جهودهم لمرستها، وبلوغ غايتها، فال يستعيل 
طالب التزكية عىل أحد من عباد اهلل جلَّ شأنه، وال يغتَّ بنفسه ويقول: »إّنم أوتيته عىل 
التزكية  أّنه ما سلك سبيل  علم عندي« أو أوتيته ألنني إنسان جيد، بل عليه أن يعلم 
ذلك لظة،  يغفل عن  أن  له  فليس  ومعيته،  وعنايته  وتوفيقه  عزَّ وجلَّ  اهلل  بفضل  إال 
فاهلل تعاىل هو الذي يزّكي من يشاء، بعد أن يعلم منه اإلقبال عليه، والرغبة يف ما عنده، 

ولذلك قال: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ{ ]النور: )2[.

يف  وبارك  فزّكاهم،  برمحته،  عليه  القبلي  شمل  الذي  شأنه  جلَّ  هلل  فالفضل 
األفراد واألس والمعات  التزّكية والتطّهرر عىل مستوى  ثمرها يف  فآتت  جهودهم 

والبيوت والديار والبيئات.

 أما اآلية الثانية: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ ]النور: 28[.

، وما هو أزكى وأطهر،  ا ترضب للناس مثاًل للوصول إىل معرفة ما هو زكيٌّ فكأهنَّ
موقف  شأنه،  جلَّ  هو  إال  عليه  يّطلع  ال  موقف  يف  الشيطان  خطوات  من  هو  وما 
يّتصل بالقلوب والشاعر والنفوس قد ال يصل علم إنسان مهم اتسع وانتشت آفاقه 
ما هو  فيعلم  البري،  اللطيف  َخَلق وهو  َمْن  يعلم  اهلل  وإدراكه، ولكنَّ  إليه  للوصول 
واتباع  واالنحرافات  والصائب  الشاكل  علينا  جيرَّ  أن  يمكن  وما  وأطهر،  لنا  أزكى 

الشيطان. خطوات 

وتسمية السورة من ربِّ العالي بسورة النور، ألنَّ النوَر ثمرُة التزكية، والنتيجة 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  }ہ  نتيجة،  والنور  مقدمات  فالتزكية  إليها،  التزكيُة  ُل  توصِّ التي 
تدور  آخرها  إىل  أّولا  من  فيها  الواردة  التشيعات  وكل   ،]40 ]النور:  ۓ{  ۓ  ے  ے 
التزكية  عن  يبحث  وهو  به،  هيتدي  الذي  النور  اإلنسان  ومنح  التزكية،  حمور  حول 
ويسعى إليها، فم أعظم هذا القرآن الكريم وما أجلَّه، والنور هو النهج الذي هيدي 

التزكية. إىل 
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 مقدمة

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ{ ]النور:  )[ 

قد  ا سورة  القرآن عظيم- وألهنَّ القرآن -وكل سور  أعظم سور  هذه سورٌة من 
أساس  عىل  ُتبنى  أن  شأهنا  من  التي  والقضايا  األحكام  من  كبرية  بمجموعة  انفردت 
منها الجتمعات اإلنسانيَّة الّزكية النّقيَّة الّطاهرة، فقد قدمت لا اشتملت عليه بمقدمة 
هي غاية يف القوة والّتحدي وطلب الّتسليم بكل ما جاء فيها من آيات. فبعد أن أّكدت 
فيها  E، فكل يشء  اهلل  ا سورة فرضها  أهنَّ بينت  منّزلة حمكمة  ا سورة  أهنَّ عىل 
جمال  ال  يقول  أن  أراد  فكأنَّه  فرضه،  من  هو  وجلَّ  عزَّ  فاهلل   ، جلَّ أو  دقَّ  حكم  وكل 
رها  للتنصل أو تأويل أو اجتهاد يف سائر ما ورد يف هذه الّسورة، ألّن اهلل فرضها وقدَّ
وألزم با. فالفرض مفهوم يدل عىل القطع لألشياء الّصلبة حسيًا أو معنويًا، والّتأثري 
فيها ينبه إىل أنَّه شأن معلوم حمدد، فقال: }ٿ ٿ ٿ{ ]النساء:  7[ أي معلومًا، 
سائر  ويف  وجهه.  عىل  به  العمل  جيب  قطعيًا  حكًم  كان  بالفرض  حكم  وصف  وإذا 
الواضع التي وردت مادة الفرض فيها لوحظ أهّنا تدور حول القطع الذي يمنع من 
النّاس با.  تقدير أي وجه أو احتمل خارج دائرة النطوق، فيتم بذلك القطع وإلزام 
العمل والّتنفيذ.  بقبول وتسليم نفيس وعزيمة صادقة يف  به  ينبغي اإليمن  وكل ذلك 
}ٻ{ ]النور:  )[ تشتمل عىل ذلك كله، فكل ما فيها مفروض ومقّدر تقديرًا إليًا 
ليس فيه جمال لزيادة أو نقصان أو اجتهاد أو تغيري، فهي مفروضة من اهلل تعاىل، وليس 
ألحد -عىل مستوى الّتفسري أو الّتأويل وال تقديم االحتمالت- أن حُيّمل شيئًا منها ما 

ال حيتمله الطاب القرآن فيها كم هو. 

ويأيت قوله جلَّ شأنه: }ٻ ٻ پ پ{ ]النور:  )[ لقد انفردت هذه الّسورة 
بأّنه قد وردت فيها كلمة }ں{ ]النور:  34[ باسم الفاعل أي مبينات لغريها، فهي 
بينة يف نفسها مبينة لغريها، ويف ذلك تنبيه عىل رضورة االلتزام با كم هي، وكم وردت 
ا هي الّتبيان  يف كتاب اهلل تعاىل دون تغيري أو تأويل أو حتريف للكلم عن مواضعه، وأهنَّ
، وكأّن فيها حتذيرًا ضمنيًا وإيمًء للمكلفي بأن ال يبحث أحد  والبيان الـُمبي الـُمبيِّ
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عن أية إضافة من خارجه؛ إذ بيان البي ليس من شأن العقالء والعلمء أن يسعوا إليه.

فكأّن اهلل جّل شأنه علم أّن األحكام النّازلة يف هذه الّسورة قد تتعرض للّتالعب 
حي  إسائيل  بنو  مقدمتهم  ويف  سبقتنا،  أخرى  أمم  فعلت  كم  واإلضافة  والذف 
غريوا يف الدود والعقوبات، وحاولوا الّتمرد عليها، فكأّن اهلل جّل شأنه أراد حتذيرنا 
من ماثلتهم يف تغيري ما أنزل، وما أوحى، وما حّد وما شع، بأية حجة أخرى -وال 
حجة بعد القرآن- وبأي دليل آخر -وال دليل حيكم عىل القرآن-، فحّذرنا من ذلك، 
وأخبنا بأّن هذه اآليات بينات يف ذاتا ومبينات لغريها، وبأن هذه سورة قد فرضناها 
كأهّنا  اآلية  فهذه  أمًا أخرى حّرفت وأضافت وحذفت،  متاثلوا  أن  فنحّذركم  بأنفسنا 
اشتملت عىل وعيد وتديد ألولئك الذين حاولوا أن جيعلوا هذه األمة مثل أمة بني 
الواردة يف  الّشيعة وحدودها مثل األحكام والدود  إسائيل، وجيعلوا أحكام هذه 
فعوقبوا  القلوب،  منها  قست  التي  األمم  تلك  لتأديب  شأنه  جّل  اهلل  شعها  شائع 
بشائع إرْص وأغالل، أّما شيعتنا فهي ختفيٌف ورمحٌة ورفع لإلرْص واألغالل والرج، 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  }ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ{ ]األعراف: 157[.

أشهدكم  إذ  به،  واثقكم  الذي  وميثاقه  اهلل  عهد   ]( ]النور:  ڀ{  پ  }پ 
وما  ينفعكم  ما  ببيان  منكم  أوىل  وهو  وخيتار،  خيلق  الذي  ربكم،  أّنه  أنفسكم  عىل 
أنَّكم   ]( ]النور:  ڀ{  پ  }پ  وأيضًا  يفسده،  وما  شأَنكم  ُيصلح  وما  يرضكم 
مستخَلفون يف هذه األرض، ال متلكوهنا عىل وجه القيقة، بل لكم فيها حق االنتفاع 
وحق االستغالل والّتمتع بم فيها، شيطة االلتزام باألحكام والنّظم التي شعها اهلل 
حتقيق  به-  واإليمِن  شأنه  جلَّ  الوىل  توحيد  -بعد  ذلك  مقدمة  ويف  شأنه،  جلَّ  لكم 
ثغرة  َتَدعوا  فال  وأخالقكم،  وبيئاتكم  ووجدانكم  وقلوبكم  عقولكم  تزكية  الّتزكية، 
تنفُد منها إىل جمتمعاتكم أو أنفسكم أو أسكم عوامُل  يف أي مستوى من الستويات 
لكم،  الّسابقة  األمم  عىل  ُفرض  ما  تتذكرون  ولعلكم  ء.  اليّسّ والّسلوك  االنحراف 
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تقف  ما  وكثريًا  الغرائز،  واّتباع  الّشهوات  يف  وانغمسهم  عنها  انحرافهم  وعواقب 
االحتياطات  وضع  أو  جتاوزها  أو  االنحرافات  هذه  تصحيح  أمام  عاجزًة  عقولكم 
مثل  ما حدث ألمم سبقت  عليكم  وقد قصصنا  الدمرة،  آثارها  من  الناسبة لميتكم 
إنسانيتهم،  ففقدوا  شهواتم،  عليهم  سيطرت  الذين  أولئك  من  وأمثالم  "لوط"  قوم 
وهبطوا إىل مستوى أسفل الّسافلي، ليكونوا شَّ الّدواب عند اهلل، وليكونوا عىل سفالة 
من األخالق فاهنارت حضاراتم ودمرها اهلل عليهم بم ارتكبوا من الفواحش واقتفوا 

من الّسيئات، فذلك كّله مقدمة اشتملت عليها اآلية الفاحتة القدمة لذه الّسورة.

النّور  من  أنواعًا  محلت  قد  الّسورة  هذه  أّن  إىل  ينّبه  بالنّور  الّسورة  تسمية  أنَّ  كم 
تتجاوز الرص لكيال تغادر حاجًة من حاجات األفراد واألُس والجتمعات يف هذه 
يستطيع  قد ال  التي  السدية  النّاس وحاجاتم  بشهوات  تتعلق  التي  الّشائكة  األمور 

ع لا تشيعات أن يصل إىل أفضل الّطرق وَأسلمها إليها. اإلنسان -لو أراد- أن يشِّ

النَّجم األول: منهج حفظ العرض والكرامة
ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ٿ    ٿٿ   ٺ     ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   }ڀ  
ڇ     ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ  
گ    گ      ک   ک   ک    ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ    ڇ  
گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  
ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ   

مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت{ ]النور: 0-2)[

القضّية األوىل: الّزنا واجَلْلد
الّسبل  أفحش  الذي هو  الّزنا  إىل عقوبة  مباشًة  القدمة، دخل  انتهاء هذه  وبعد 
د يف آيات كثرية سبقت  لتلبية الاجات الغريزية للبش، ذكرًا كان أو أنثى. فبعد أن مهَّ
االقتاب  عن  والنّهي  الريمة،  هذه  وُفحش  ُقبح  ببيان  الكريمة  اآلية  هذه  نزولا  يف 
منها ومارستها، وبيان ما فيها من مفاسد، جعلت آيات الكتاب تتناولا دائًم باعتبارها 



تفسري القرآن بالقرآن)67

قال  الغريزية.  حاجاته  لتلبية  اإلنسان  يسلكه  أن  يمكن  سبيل  وأسوأ  ومقتًا  فاحشًة 
تعاىل: }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]النور: 2[.

الفاعل- يف وصف  الّزنا -اسم  اللفظ الشتق من  الكريمة  لقد اسَتخدمت اآلية 
ة إّنم ُيشتق لإلنسان اسم أو لقب من فعٍل  من يستحقون العقاب. ومن النّاحية اللُّغويَّ
قام به وتعّددت مارسته له بحيث صحَّ أن يقال عن ذلك الّشخص إّنه زاٍن أو سارق 
أو ُمراٍب أو نحو ذلك، وإن كان األصوليون قد اختلفوا يف رضورة بقاء ما منه وجه 
االشتقاق عند إطالق اللفظ. وال يبعد هنا رجحان القول ببقاء ما منه االشتقاق، ففيه 
تنبيه لتعدد وقوع الفعل إىل مستوى االتصاف به، فمن ارتكب هذه الفاحشة وقام با، 
وأقبل عليها، وتكررت منه، فقد صدق فيه الّلقب بأّنه زاٍن أو زانية، وهذا ينسجم مع 
الّتوبة والعقوبة، وكون  الّربط بي  الّتنبيه، واإليمء يف  القرآن الكريم عىل سبيل  توّجه 
بحيث  بالّزنا  جيهر  أن  الّزان  من  ُيتوقع  وال  له.")1)  َذْنَب  اَل  َكَمْن  ْنِب  الذَّ من  "التَّاِئب 
ثياب الياء والوف والّتدد  إذا خلع عنه  إاّل  أّنه زنى  الّشهود  أربعة من  يشهد عليه 
بشكل كامل، بحيث مل يعد يتحّفظ عن الجاهرة التي ُتعّرضه لشهادة شهود أربعة بأّنه 
زنى، وهذا ال يأيت إاّل بتكرار فعله ذلك. وسيدنا رسول اهلل � ويف كثري من الوقائع 
تعاىل،  اهلل  خيافون  يزالون  ما  أهّنم  الكريم،  الّرسول  إىل  زناة  جميء  عن  رويت  التي 
ويريدون أن يقفوا عند حدوده، لكنهم سقطوا يف هذا الّظرف نتيجة الّضعف اإلنسان 
مبرصون،  هم  فإذا  تذكروا  ُثّم  تعاىل،  اهلل  عن  والغفلة  القاهرة،  الّشهوات  وضغط 
آثارها، ألهّنم ال  الفاحشة والروج عنها، والّتخلُّص من  الّتّطهر من  يبتغون  فهرعوا 
ويعرض  يردهم  أن  إاّل   � اهلل  رسول  من  كان  فم  با.  تعاىل  اهلل  يلقوا  أن  يريدون 
وا. وكان الّصحابة رضوان اهلل عليهم عندما يأيت إليهم من  عنهم رمحًة بم، إاّل أن ُيرصُّ

يعتف بذا يقولون له: لوال ستت عىل نفسك، لوال ستت عىل فالن. 

فالّزانية والّزان هنا مها "اسم الفاعل" اشتقت من فعل الّزنا، لتنبه إىل ذلك النّوع 
من اعتياد وتكرار تلك الريمة، ومثال هذا أيضًا ما أورده البخاري من حديث ابن 

)))  ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )تويف: 273ه(. سنن ابن ماجه، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
وآخرون، دمشق: دار الرسالة العالية، ط)، 2009م، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ج5، حديث رقم 

)4250(، ص320.
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، َوإِنَّ اْلِبَّ هَيِْدي إىل  ْدَق هَيِْدي إىل اْلِبِّ مسعود رىض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "إِنَّ الصِّ
َوإِنَّ  اْلُفُجوِر،  هَيِْدي إىل  اْلَكِذَب  َوإِنَّ  يقًا،  َيُكوَن ِصدِّ َلَيْصُدُق حتى  ُجَل  الرَّ َوإِنَّ  اْلَنَِّة، 
ابًا.")1) ففي هذا  ُيْكَتَب ِعنَْد اهللِ َكذَّ َلَيْكِذُب حتى  ُجَل  اْلُفُجوَر هَيِْدي إىل النَّاِر، َوإِنَّ الرَّ
اب مل يصريا كذلك إاّل بعد مداومة الفعل وحتّريه. وما  يق والكذَّ الديث نجد أّن الّصدِّ
� لبعض من أقرَّ عنده بالّزنا، وتلقينه عبارات الّرجوع عن  روي يف رد رسول اهلل 
إقراره، وشيوع تلك القولة عىل ألسنة الّصحابة: "لوال ستت عىل صاحبك" يدل عىل 
عدم وجود عقوبة حمددة ثابتة بدليل صحيح يف تلك الرحلة، وكأّن األمر بالعقوبة من 
نصًا  نجد  متأخرة، وال  نزلت  النّور  بالّتأكيد حدث ألّن سورة  فهذا  بعد.  ينزل  مل  اهلل 
يف القرآن وال يف األحاديث الّصحيحة عن رسول اهلل � ما يمكن أن يقال إّنه نص 
حالة  مثل  فكأهّنا  النّور.  آية  قبل  أو غريه-  اإلحصان  حالة  يف  -سواء  الّزنا  عقوبة  يف 
القدس  بيت  استقبل  قد  الجرة  بعد   � اهلل  رسول  أّن  يعرف  فالكل  القبلة،  حتويل 
والكمة يف ذلك ظاهرة، ففيها تأكيد لوحدة األنبياء ووحدة الّدين ومقاصده وغاياته 
وأهدافه وعدم وجود تناقض بي رساالت النّبيي والرسلي، فأصول الّدين واحدة، 
واختالف بعض الّشائع بناًء عىل اعتبارات معينة ال ينفي هذه الوحدة، وال يقلل من 
شأهنا، فمن رجم من اليهود إّنم رجم بحكم الّتوراة كم هي بي أيدينا اآلن، واهلل أعلم 
بالكم األصيل قبل حتريفها -كم أخبنا اهلل- وسنبي ذلك، وإذا قيل برجم غريهم 
التي تقول  الّتوراة  يف حالتي أو ثالث فهي أخبار آحاد ال تنسجم حتى مع تعليمت 
منها،  والارجون  إليها  الّداخلون  ليشهده  الدينة  باب  عىل  بالّرجم  القيام  بوجوب 
ووقائع كهذه ال بد أن يشهدها الئات الذين يصدق عليهم اسم طائفة أو طوائف من 
الؤمني، فإن مل يشهد ذلك إاّل آحاد فذلك يعد شذوذًا عند اإلمام أب حنيفة، باعتبار 
أنَّ الواقعة والالة هذه جيب أن يروهيا الئات عن الئات وال نقول اآلالف، وال يقترص 
شهود  عدد  عىل  قياسًا  ذلك-  إىل  بعضهم  ذهب  -كم  دون  فم  أربع  رواية  عىل  ذلك 
ناة  الزُّ النّاس وإصابة  العذاب وإقامة الد لزجر  فالّشهادة يشء، وشهود حالة  الّزنا، 

ل!  بالزي وإشعارهم بالوان نكاالً من اهلل يشء آخر، فلُيَتأمَّ

)))  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب األدب، َباب َقْوِل اهللِ َتَعاىَل: }ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ{ ]التوبة: ))9[ وما ُينَْهى عن اْلَكِذِب، حديث رقم )6094(، ص77)).
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اعتادوا  ُأناس  أكتاف  عىل  جمتمع  يقوم  أن  يمكن  وال  للمجتمعات،  هادم  والّزنا 
أو  رشيدة  ة  أمَّ تقام  أن  يمكن  وال  وجهرًا،  سًا  ومارسوه  فيهم  وشاع  وألفوه،  الّزنا 
دولة قوية من مثل أولئك. والّزنا ليس كم يصوره بعض العارصين بأنَّه استمتاع رجل 
بامرأة والعكس، بل هو هدر لنُِوَيات)1) اللق، فالّزانية مسافحة والّزان مسافح، وفيه 
م قد يلجآن إىل الّتخّلص من الولود خشية الفضيحة والسؤولية– –ألهنَّ معنى القتل 

بي  تتحقق  أن  يمكن  ال  أنَّه  إىل  إضافة  العالقات،  شبكات  وتدمري  األنساب  وخلط 
الّزانيي الودة والّرمحة، وال يقوم بينهم النّسب والّصهر، وال يمكن أن يؤدي إىل بقاء 
]النساء:  ڍ{  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ  تعاىل:  اهلل  وصفه  كم  فهو  ودوامه،  النّوع 
وبيان  منها،  والّتنفري  البشعة  الريمة  هذه  بتقبيح  الكريم  القرآن  يكتِف  مل  فهنا   ،]((

اآليات  E يف هذه الريمة هذه  اهلل  أنزل  بل  اعتداءات وفحش،  فيها من  ما 
زجرها  وسائل  أو  اليوانات  عقوبة  جنس  من  هي  زاجرة  عقوبًة  نها  وضمَّ البينات، 
وترويضها وهو اللد، جزاًء وفاقًا لالنسياق وراء الّشهوة اليوانية والغريزة العضوية 

وعدم إدراك حكمتها ووضعها موضعها.

ا العنرص الفعول به، ويفتض  واهلل E يف هذه الريمة بدأ باألنثى مع أهنَّ
كر يكون العنرص الفاعل من حيث قانون الّزوجية، ولكن ألّن الرأة هي النوط  أن الذَّ
با التعة، وألنَّ هذه الريمة ال يمكن أن تتم من دون استعداد وتسليم من أنثى غاوية، 
الريمة،  بذه  للقيام  لتابعتها  كر  للذَّ ودافعًا  حمّركًا  وميوعتها  تبجها  يكون  قد  بل 
والغالب أاّل تقع جريمة زنًا دون استدعاء أو رىض من األنثى، بخالف جريمة الّسقة 
األعم  يف  ألّنه   ]38 ]الائدة:  ٺ{  }ٺ  كر:  بالذَّ فيها  الجيد  القرآن  بدأ  التي 
الكافية  الرأة  يمتلكون  الذين  فهم  الّرجال،  الّسقة هم  ُيقبل عىل  الذي  أن  األغلب 

الرتكاب مثل هذه الريمة وهم النوط بم اإلنفاق وكسب الال.

)))  مجع نواة، انظر: 
املصباح املنري يف غريب الرشح  - الفيومي، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الموي )تويف: 770ه(. 

الكبري، بريوت: الكتبة العلمية، 980)م، ج2، ص632.
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تبي اآلية الكريمة أّن عقوبة الّزان والّزانية هي اللد مائة جلدة، وهذا ما ينسجم 
مع خصائص الّشيعة القرآنية التي ذكرها اهلل تعاىل يف آيات سورة األعراف }ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ{ ]األعراف:  157[.

بوصفها  الجيد  القرآن  شيعة  با  اختّصت  التي  الّتشيعيَّة  الصائص  هذه 
شيعة  العالي،  شيعة  تصبح  أن  يفتض  التي  الامتة  الّشاملة  العامة  الّشيعة 
محلها  الذي  الكتاب  وحاكمية  خطابا  فعالية  كلها،  ة  البشيَّ تتبناها  التي  كافة  النّاس 
كلمة  عليها  جتتمع  شيعًة  لتكون  الالدة،  الّشيعة  منها  جعلت  هذه  وخصائصها 
برهان من  يأتَيهم  أن  البش هو  احتياج  فإّن منتهى  لنفسها،  البش وترضاها اإلنسانيَّة 
الّطيبات كلها، وحترم  ربم يضع عنهم آصارهم واألغالل التي كانت عليهم، وحتّل 
ة وتتقبله وال  البائث كلها، وتنسجم مع العروف الذي تعرفه الفطرة وتعرفه البشيَّ
تنفر منه طباعهم، وال يكون حتمياًل لا ال يطاق، وال تكليفًا بم ليس يف وسع البش أن 
– ومعاملته مثل معاملة  الّزان باللد  – عقوبة  العقوبة  يفعلوه، هذه كلها جتعل هذه 
اليوان التمرد؛ ألّن شهوته قد غلبت عقله ودينه واستعىل عىل القيم التي يؤمن با، 
فمن هنا كانت عقوبة اللد تعتب العقوبة الّزاجرة الانعة من عودة من يقع يف مثل هذه 
ض  ُتعرَّ أن  لنفسه  يسمح  فلن  ذلك،  بعد  شهواته  عليه  ضغطت  فمهم  إليها،  الريمة 
غلظة  ومع  ضعف.  لظات  يف  شهوة  قضاء  أجل  من  والنّكال  الهانة  أنواع  كل  إىل 
ا مل ُتنه حياته، وتركت له فسحًة وفرصًة ليعود إليها نادمًا تائبًا إىل اهلل قبل  العقوبة إاّل أهنَّ
موته، وكأّن اهلل تعاىل يعطيه فرصة أخرى لكيال يكون آخر عهده بالياة هذه الفاحشة 

القيتة، فعنده فرصًة ليتوب ويكون من حسنت خواتيمهم.
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}ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ ]النور:  2[

النّاس رأفة يف تطبيق هذا الد الذي أطلق اهلل عليه  هنى اهلل جلَّ شأنه أن تأخذ 
أّنه دين اهلل، وكيف ُيتوقع أن يكون إنسان أرأف من اهلل بخلقه، أو أرحم بم منّه جّل 
النظم  الّسري  لضمن  حتمية  رضورة  هي  إّنم  الخطئي  عىل  العقوبات  ففرض  شأنه، 
الّسعيد اليسري لياة البش، فيأمن النّاس عىل أعراضهم وشفهم وأبنائهم وأزواجهم، 
هذه  فظاعة  مدى  عن  النّظر-  قصار  -من  أحد  يتكلم  ولكيال  الّرمحة،  قمة  هي  فهذه 

العقوبة، فلينظر إىل ثالثة أمور: 

عليه،  واعتدى  وهدمه  المرأة  عرضًا  انتهك  فقد  نفسها،  الطيئة  فظاعة  أوهلا: 
وأرضَّ بالرأة التي زنى با يف أن تستقيم لا حياة هادئة مستقرة نفسيًا وعاطفيًا، وتلبي 
الذي  الّطفل  بذا  أرضَّ  قد  يكون  محلت  وإذا  نظيف،  طاهر  بشكل  أمومتها  دواعي 
يكون ابن حرام والذي سيخرج ال يعرف له أبًا وال عائاًل مربيًا يفخر به وسط جمتمعه، 
الائلة يف رعايته واإلنفاق عليه وتربيته، إىل جانب  السؤولية  أمه وحدها  وستتحمل 

ة واالجتمعيَّة. الكثري من الضار األخرى الفرديَّ

ثانيها: كم نرى من فظاعات ترتكب يف حق اإلنسان من قتل بغري حق، وتعذيب 
وتشويه وتفنن يف الّتعذيب والّسجن لن قد ارتكبوا ما هو أهون بكثري من جريمة الّزنا؟

ثالثها: كيف سيأخذ اُلعَتَدى عليه حقه إذا مل يوجد عقوبة رادعة تزيل ما اعتمل 
منه  متكن  إذا  منه  يتوقع  فال  عليه،  العتِدي  عىل  والغضب  والقد  الغل  من  نفسه  يف 
زاجرة  هي  إنَّم  تلك  مثل  رادعة  عقوبة  فوجود  وعرضه،  لشفه  انتقامًا  يقتله  أن  إاّل 

للُمعتِدي وشافية للُمعتَدى عليه.

الّضعف اإلنسان بحيث يتوهم  ُتعدُّ من مظاهر  التي  الّرأفة  وهنيه جلَّ شأنه عن 
اإلنسان أّن هذه الّرأفة هي من الّرفق والّرمحة التي أمر اهلل عباده با، فأمر القرآن الجيد 
أن يبي أّنه ال ينبغي أن خيلط بي القوة يف حدود اهلل، والقسوة، وأاّل جيعل القايض أو 
الحدود  عىل  تظهر  قد  -التي  والّصغار  الّذلة  مظاهر  الد  تطبيق  عن  السؤول  الوايل 
أثناء حتضريه إلقامة الد عليه وأثناء إقامة الد عليه- تثنيه عن القيام بالعقوبة، فقد 
يبكي البعض، وقد يؤّكد بأّنه لن يعود إىل ذلك الفعل أبدًا، وهنا قد يضعف البعض، 
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ويظن أّنه ما دام قد بلغ هذا الستوى من النّدم، فذلك يعني أنَّه لن يرجع لذا الفعل 
واالرتداع عن  االنزجار  كاٍف يف حتقق  ذلك  بأّن  البعض  فيتوهم  أخرى،  مرة  الرام 
اهلل  حدود  يف  الّتساهل  بمعصية  ة  األمَّ فتقع  أخرى،  مرة  الريمة  هذه  يف  الّسقوط 
والغفلة عم يؤديه ذلك الّتساهل من انتشار للفواحش وشيوع لا يف الجتمع. فليبِك 

من شاء، وليعلن ندمه وهو يتجرع مرارة الزي الذي أوقع نفسه فيه.

)[ توكيد عىل أّن هذه العقوبة حددها دين  }ٹ ٹ ڤ{ ]النور:  وقوله جلَّ شأنه: 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ  وحده  تعاىل  اهلل  عبادة  هو  الّدين  ألّن  ذلك؛  اهلل 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ{ ]البينة: 5[ والعبادة هي اتباع األمر. 
وظهور تلك الظاهر عىل الحدود سوف يكون زاجرًا لن يشهدون عذابه من الؤمني 

عن الوقوع يف تلك الريمة والّتّدي فيها. واهلل أعلم.

}ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{ ]النور: )[

العقوبة سًا، بل هي عقوبة علنية،  بأاّل تطبق هذه  القدير  كذلك نجد أمر الوىل 
فالريمة قد ارتكبت عالنية بأْن شهدها أربعة أشخاص عىل األقل، فال بد أن تكون 
العقوبة علنيَّة أيضًا، لكي يعالج ما اعتمل يف نفسية َمْن شهدوا هذا، من حترك الغريزة 
ويشفي  إليه،  آلت  الذي  الصري  يرى  حينم  نصابا  إىل  ويردها  فريدعها  والّشهوة؛ 
ويكون  عقابه،  نال  بأْن  اُلعتِدي،  من  حقهم  أخذوا  قد  بأهّنم  عليهم  اُلعتَدى  صدور 
والرمات.  باألعراض  االستهانة  من  الّشديد  بالّتحذير  للمجتمع  عام  إعالن  بمثابة 
وقد  الجلودة.  أو  للمجلود  النّفسيَّة  العقوبة  من  جزء  هي  إنَّم  تطبيقها  يف  والعالنية 
أربع، كم  أّنه  ح  ُرجِّ العذاب، وقد  يشهد هذا  أن  الذي جيب  العدد  العلمء يف  اختلف 
عىل  الّشهادة  أهداف  بي  فالفرق  فيه،  دليل  ال  وهذا  بأربع،  الّشهادة  عليهم  قامت 
تطبيق الد وأهداف الّشهود إلثبات جريمة الّزنا كبري، فال يقاس أي منها عىل اآلخر، 
فقد وردت  "طائفة"،  أكب من ذلك، وذلك من داللة كلمة  العدد  يكون  أن  واألَوىل 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  تعاىل:  قال  النّاس،  من  كبرية  أعداد  عىل  اهلل  كتاب  يف 
9[ وقال تعاىل: }ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  ں ں{ ]الجرات: 
مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 
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جس حس خس مس حص مص جض{ ]الصف:  14[ وقال تعاىل: }ٱ ٻ ٻ ٻ 
))1[ وقال تعاىل يف الرب:  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ{ ]آل عمران:  

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{ ]النساء:  )10[ فهذه 
آيات توحي باألعداد الكبرية من البش، وهناك آيات أخرى وردت فيها هذه الكلمة 
لكنها حتتمل الوجهي، فقد يكون عددًا كبريًا أو صغريًا، فأتينا بالواضح منها والذي 

ليس فيه احتمل آخر لنقيس عليه باقي الواضع ما فيه احتمل.

ذلك كله جيعل هذا الد الذي تبناه القرآن الكريم والعقوبة التي جاء با - بحيث 
فيه احتمل،  أمرًا قطعيًا ليس  الجيد-  القرآن  يتبناها  التي  الوحيدة  العقوبة  تكون هي 
وال يسع مؤمن وال مؤمنة أن يزيد عىل ما جاء يف كتاب اهلل زيادة تعود عىل ما نزل به 

الكتاب بالّتغيري واإلبطال.

وقوع  ينفي  ال  الجرة  من  الّسادسة  أو  الامسة  الّسنة  إىل  الّسورة  نزول  وتأخر 
تطبيق لعقوبات سابقة يف شائع أنبياء ومرسلي، َبيَّ القرآن الكريم لسيدنا حممد � 
أو  به اإلنسان مشكًا  الّلة وعنارص اإليمن وأركانه وظواهره، وما يكون  احتادهم يف 
من خلطوا عماًل صالًا وآخر سيئًا إىل غري ذلك، ولكن نزول هذه اآلية أصبح هو 
العقوبة الّشعية الوحيدة التي ال يسع أحدًا من أهل ملة إبراهيم S االنرصاف 
بكلمته  الق  اهلل  ليحق  له وآلثاره؛  لا سبقه ورافع  ُمبطِل  فهو حكم  إىل غريها؛  عنها 
ويقطع دابر كل ما يتناىف مع خصائص الّشيعة التي ذكرناها. وبذلك تصبح أية عقوبة 

أخرى مؤقتة، وانتهت بنزول آية سورة النّور-إن وجدت أصاًل.

ويف إقامة الد عىل الحدود تعذيب وإهانة حترم اإلنسان من اإلحساس بلذة الياة 
وعذوبتها. فكأّن سفح الّزانيي لائيهم يف الرام يستحق الّزان بمقتضاه أن يذوق من 
العذاب واإليالم واألذى ما ينسيه تلك اللذة، وجيعله يندم عىل اإلقدام عليها، ويتمنى 
لو أنَّه مل يسقط فيها. فعذاب مقابل عذوبة. ويف الوقت الذي نجد رسول اهلل � حيث 
وحيض عىل استمتاع كل من الّزوجي بزوجه وبلوغ أقىص ما يستطيع كل منهم بلوغه 
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ُعَسْيَلَتَها()1) فيه إشارة إىل هذا  َيُذوَق  من اللذة، وتعبريه يف الديث العروف: )حتى 
تلك  الّسقوط يف  الّزانيان  النّطفة حينم توضع يف حرام، ويستخف  تلك  العنى، لكن 
للمسلمي،  بيت  وإقامة  الشتكة وتأسيس أسة  الياة  أعباء  ليتجنب حتمل  الّرذيلة، 
ينبغي أّن يقابل بعذاٍب يفرض عىل كل منهم مراجعة نفسه. وشهود النّاس لم ومها يف 
ذلك الزي يتلويان حتت الّسياط ويعبان عن اإلحساس بالعذاب السدي والنّفيس 

معًا، جيعل من هذا العذاب جزاًء وفاقًا لكل منهم. 

وقد ذكرت كلمة العذاب يف هذه الّسورة مرتي: 

األوىل: }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ{ ]النور:  )[.

والثانية: }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ{ ]النور:  8[.

الذي  اإليالم  أنواع  أشد  بأنًّه  مشعر  سياق  يف  العذاب  كلمة  تكون  الرتي  ويف 
يلحق بؤالء السافحي والّزناة ومتخذي األخدان، فكأّن فيه إشارة إىل أّنه ليس فوق 

هذا العذاب عذاٌب تواجه به هذه الريمة النكرة.

الكريم!  القرآن  للّزناة مل ترد يف  إّن ما يدعو لألسف اعتقاد وجود عقوبة أخرى 
فقسم البعض الّزنا إىل: زنا الحصن وغري الحصن، وادَّعوا أّن عقوبة الحصن من الّزناة 
القتل رمجًا بالجارة، وأّن اآلية الكريمة التي نتناولا إنَّم تتكلم فقط عن غري الحصني 
الّزناة! فكيف جيتئ إنسان عىل تقسيم كالم اهلل وتقسيم حالله وحرامه متامًا كم  من 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  }ڤ  الشكون  فعل 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]األنعام:  139[ فمن ذا الذي 
الّتقسيم بي الالل والرام سوى اهلل تعاىل، ولو كان األمر كم زعموا لذكره  يملك 

اهلل تعاىل يف كتابه كم ذكر ختفيف عقوبة األَمة! فإّن اهلل تعاىل ليس ينسى }مج جح مح 

ِل؟ قال: الَ، حتى  وَّ لُّ لأِْلَ َأحَتِ َفُسِئَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َفَطلََّق،  َجْت  َفَتَزوَّ َثاَلثًا،  اْمَرَأَتُه  َق  )))  عن َعاِئَشَة "َأنَّ َرُجاًل َطلَّ
َيُذوَق ُعَسْيَلَتَها كم َذاَق اأْلَوُل"، انظر: 

- البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الطالق، َباب من أجاز طالق الثالث، حديث رقم 
))526(، ص040).
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هو  ما  وبّي  بل  علينا،  حرم  ما  وفّصل  لنا  بي  كم  لنا  بيانه  عن   ]64 ]مريم:  جخحخ{ 
تأتون  الكريمة! فهل لكم من كتاب آخر  الّسورة  الّزنا يف نفس هذه  بكثري من  أهون 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  }ۇئ  اهلل  كتاب  غري  والرام  بالالل  منه 
ے  }ھ  اهلل  مع  الّدين  لكم  يّشعون  شكاء  لكم  أم   ]38-36 ]القلم:  جئ{  ی  ی  ی 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
وليعلم  اهلل  دين  يف  متكلم  كل  اهلل  فليتق   ](1 ]الشورى:  ې{  ې  ې  ۉ  ۉ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  }ڃ  إياه  إاّل  تعبدوا  فال  الكم  صاحب  وحده  هو  اهلل  أّن 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]يوسف: 40[.

لذلك سنناقش فيم ييل هذا الّزعم بشكل مبسط.)1)

مفهوم اإلحصان: 

االّدعاء  يف  الدخل  ا  ألهنَّ وفهمها؛  حتريرها  ينبغي  التي  الفاهيم  أهم  من  وهو 
إذا  الّزوج  أّن  وبم  الفظ،  من  والّتحصي  اإلحصان  ألن  الحصن،  للّزان  بالّرجم 
تزوج  من  فأطلق عىل  الحرمات،  فرجه عن  اكتفائه وحفظ  مظنة  زواجه  فإّن  تزوج، 
من الّرجال حمصن، ومن النّساء حُمصنٌة. وألّن هذا اإلحصان مظنة الفظ من مقارفة 
من  له  لا  للّتشديد  مناسبة  أكثر  الحصن  عقوبة  اعتبت  الّزنا،  يف  والوقوع  الرام 

الصانة وأسباب الفظ واإلبعاد عن الرام.

وقد تعدد ذكر مادة "حصن" يف القرآن الكريم، وكلها تشمل معنى المية والوقاية 
)[ فالصون الكان الذي يتحصن فيه  ے{ ]الش:   ھ  ھ ھ  ھ  }ہ 

ہ  }ہ  شأنه:  جلَّ  قوله  ومثله  للّش،  متوقيًا  فيه  حمميًا  يكون  أي  اإلنسان 
ويف  بالصون،  أنفسهم  حّصنوا  األوىل  اآلية  ففي   ]14 ]الش:  ھ{  ھ  ھ  ہ  ہ 

الّثانية حصنوا أنفسهم بالقرى الحصنة. 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ  يوسف:  سورة  يف  تعاىل  وقوله 

)))  عىل من يريد االستزادة مراجعة موقع أكاديمية العلوان؛ فثمة مقاالت ومقاطع فيديو عن الوضوع.
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48[ فهنا علَّمهم سيدنا يوسف أن حيصنوا ما زرعوه، بمعنى  ڱ ڱ ڱ{ ]يوسف: 
حيموه ويُقُوه من الّتلف؛ لكي يظل صالا لألكل طوال هذه الّسني الّسبع.

وقوله تعاىل: }ۆۆۈۈٴۇۋۋ ۅۅۉۉې{ 
]األنبياء: 80[ فقد عّلم اهلل تعاىل سيدنا داود S صناعة الالبس لكي تكون حصنًا 

لإلنسان حتميه وَتقيه.

واهلل تبارك وتعاىل أثنى عىل مريم، وبي لشانئيها أهّنا قد أحصنت فرجها. قال تعاىل 
وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې   :P مريم  يف 
}ٱٻ ٻ  )1[ وقال تعاىل:  ېئ{ ]التحريم:  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
فاإلحصان   ،]91 ]األنبياء:  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ{ 

هنا معناه العفة.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ  تعاىل:  وقال 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ{ ]النساء: 4)[ 
فيذكر لنا الوىل عزَّ وجلَّ الحرمات من النّساء، وذكر منهن الحصنات من النّساء؛ أي 
التزوجات من النّساء؛ فال حيق لرجل أن يتزوج امرأة متزوجة، وال يمكن أن حتتمل 

اآلية معنى الحصنات بالرية وال معنى الحصنات باإلسالم. 

ويف بعض الّسياقات نفهم أّن الحصنة هي التدينة التي حيميها تدينها من الّسقوط 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  }ڍ  تعاىل:  قوله  يف  كم  الفاحشة،  يف 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ{ 
]النساء:  5)[ فيعّلمنا الوىل عزَّ وجلَّ بأّن األَوىل أن ينكح الؤمن الفتاة الؤمنة الرة لكي 

انتقاص حريتهم، فإن مل يستطع فيحّل له أن ينكح من اإلماء،  أبنائها يف  ال يؤثر عىل 
لكن بشط أن تكون من الؤمنات. ويف حتقق شط اإليمن، أخبنا جلَّ شأنه أّنه هو 
ف عىل حقيقة إيمن من  الذي يعلم حقيقة اإليمن، فال يكون عىل الؤمن حرج يف الّتعرُّ
األمر  يتجاهل  أيضًا  هو  وال  اختبارها،  أو  عنها  الّسؤال  يف  يتعّسف  فال  سيتزوجها، 
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بالكلية ويأخذ بالظهر فقط، فيجب أن يكون وسطًا يف ذلك. وهذا الّتفريق بي الرائر 
االستعالئية،  أو  الّطبقية  للنّزعات  أثر  أي  البعض-  يتوهم  قد  فيه -كم  ليس  واإلماء 
بل ألّن الرائر العفيفات وقت نزول الطاب مل يكنَّ يمرسن أعمالً خارج بيوتن، أو 
أعمالً يف بيوت آخرين قد تعرضهن إىل مؤثرات خمتلفة، قد جتعل بعضهن أيس مناالً 

لطالب التعة من الرائر اللوايت ال يتعرضن لثل ذلك.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  }ڱ  تعاىل:  قال  ثم 
مل  ألهّنا  بعفتها،  الحصنة  هنا  فالحصنات   ](5 ]النساء:  ہ{  ۀ  ۀ  ڻ 
اإلماء، فسقط معنى  األمر عىل  التزوجة". وألنَّ  "الحصنة  بعد، فسقط معنى  تتزوج 
فليبحث  األَمة،  وسيتزوج  الرة  جيد  مل  لن  للمؤمني  فاألمر  الرائر"،  "الحصنات 
(، وهذا ما  عن الؤمنة العفيفة غري السافحة وال التخذات أخدان )أي رفقاء يف الّسِّ
ن  5)[ أي أمتمن الّتحصُّ يدل عليه الّسياق، ألّنه سيذكر فيم ييل }ہ ہ{ ]النساء: 

ن باإلسالم، ألّنه شط يف بادئ األمر يف قوله تعاىل: }ک  بالّزواج، وال حتتمل الّتحصُّ
ک ک{ ]النساء: 5)[ وهي ال حتتمل الؤمنات من أهل الكتب الّسابقة، ألّن 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  }ى  الائدة  سورة  آية  يف  بينهم  فّرق  قد  وجلَّ  عزَّ  الوىل 
إذا  ا  ألهنَّ بالرية؛  ن  الّتحصُّ هنا  حتتمل  ال  فإهّنا  كذلك   ،]5 ]الائدة:  ۇئ{  وئ  وئ 
سورة  أول  يف  والّزانية  الّزان  عىل  العام  الكم  عليها  يسي  فسوف  حرة  أصبحت 
وهن  بالّزواج،  ن  الّتحصُّ تتم  التي  السلمة  األََمة  عن  الّسياق  يتحدث  هنا  إذن  النّور. 
ڭ{  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  }ھ  اإلماء  من  َيَزْلَن  ال 
الحصنات  عىل  ما  نصف  فعليها  بفاحشة  أتت  فإن  األَمة  تتزوج  أن  فبعد   ](5 ]النساء: 

فالّتفريق  العذاب أي مخسون جلدة،  األبكار- من  أم  التزوجات  الرائر -سواء  أي 
يف العقوبة يف كتاب اهلل ال يكون إاّل بي األحرار واإلماء وذلك لتحقيق العدل اإللي 

الطلق؛ إذ إّن العبيد واإلماء ُمكرهون يف كثري ما يفعلون، كم قال تعاىل: }ڍ ڌ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
بي  الكريم  القرآن  يفرق  ومل  عقوبة،  عليه  ينبني  ال  واإلكراه   ]33 ]النور:   ڳ{  ڳ 

التزوجة والبكر يف العقوبة. 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  }ڑ  تعاىل:  وقال 
عىل  باإلفك  القذف  واقعة  يف  تعاىل  وقال   ]4 ]النور:  ڻ{  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  }ڳ   :J عائشة  الّسيدة 
ودينهن  بعفتهن  أحَصّن  اللوايت  العفيفات  الؤمنات   ](3 ]النور:  ڻ{  ڻ  ڻ  ڻ 
وأحسابن ونشأتن يف اإلسالم، فصار لقب الحصنة مالزمًا لا، خيالطها خمالطًة تامًة 

ال يكاد ينفصل عنها بحال.

فبي اهلل E بشاعة هذه الريمة -القذف- التي ارتكبها ويرتكبها النافقون 
والرجفون، ووضع E حدًا للقذف حتى ال تشيع الفاحشة يف الجتمع السلم، 
التي  السن  الّظن  حالة  فتنعدم  لقبوله،  وتتهيأ  األذهان  ض  لتوِّ الّسوء  قالُة  وتنتش 

تعد بذاتا حتصينًا للمرأة والجتمع. ولذلك قال جلَّ شأنه فيم سيأيت: }ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{ ]النور:  )1[ فهي سيقت لبيان 
أهداف هؤالء الرجفي العاملي عىل إشاعة الفاحشة يف جمتمع الّطهر والعفاف الذي 

منَّ اهلل به عىل السلمي.

وقال تعاىل: }ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ{ ]النور: 33[ فالّتحّصن هنا هو الّتعّفف عن البغاء، 
يعتب  ذاته  بحد  فالعفاف  زواج.  وبغري  اإلماء  من  ظللن  وإن  بعفتهن  حمصنات  فهنَّ 
الّسوء لسمعتها،  بمثابة درع تتحّصن الرأة به من الوقوع يف الفاحشة، واختاق قالة 

ن هنا يقرر بوصفه فعاًل إراديًا تريده الرأة وتسعى إليه. والّتحصُّ

نفس  قائمة يف  َمَلَكٌة  اإلحصان:  أّن  الكريم  القرآن  آيات  استعراض  من  فاتضح 
-منها  عدة  مؤثرات  إجيادها  عىل  وجتتمع  الفاحشة،  يف  الّسقوط  من  متنعه  اإلنسان 

اإليمن واإلسالم واإلحسان والعفة- يشد بعضها أزر بعض.

الفظ  عىل  يدل  لا  اهلل  كتاب  يف  استعملت  أهنا  السياقات  تلك  من  اتضح  كم 
والمية والصانة. كم استعمل للمرأة التي ال ُيتوقع منها اإلقدام عىل الّزنا أو الّتفريط 
تقييد اإلحصان بمعنى واحد من تلك  القرآنية أحكم وأقوم من  بعفتها. والّسياقات 
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"اإلسالم،  جمتمعة  كلها  تكون  ال  فِلَم  بينها،  الفقهاء  اختيارات  توزعت  التي  العان 
العفاف، السب" وما إىل ذلك شوطًا حتقق للمرأة الصانة واإلحصان، أو يمكن أن 
تفهم بأّن هناك مستويات خمتلفة من البش؛ فهناك من يمنعهم من الّسقوط يف الّرذائل 
ولذلك  وهناك،  وهناك  بالرية،  وإحساسهم  أحسابم  يمنعهم  من  وهناك  نُُهم،  َتَديُّ
فإّننا نميل ألن نجعل االستعمالت القرآنيَّة كلها واردة عىل هذا العنى، بحيث يكمل 

كل منها اآلخر حتى تندرج الستويات كلها حتت هذا الفهوم يف هذا الّسياق. 

فمفهوم اإلحصان مثل مفهوم العدالة والّتقوى واألمانة -وما إليها من مفاهيم 
القرآن- أوسع بكثري ما يميل العقل الفقهي إليه من معنى حمدد يصلح أن يكون ِعّلة 
فهو يستوعب اإلطار  دائًم،  القرآن يف صياغة مفاهيمه  مؤثرة يف الكم، وذلك شأن 

الفقهي ويتجاوزه. واهلل أعلم.

رشوط إثبات الّزنا: 

}ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ{ ]النور: 5-4[

إاّل  إثباته  يتعّذر  أو  يصعب  بحيث  الّزنا  إثبات  شوط  يف   E اهلل  شّدد 
الّشهادة؛  يف  أخرى  جريمة  أية  وبي  بينه  ُيَسوِّ  مل  شأنه  جلَّ  أّنه  أمهها  خاصة،  بشوط 
ا  فالرائم مثل القتل والّسقة وسواها من الكبائر يكتفى يف إثباته بشاهدين اثني، أمَّ
الّشهادة يف  تقبل  الّزانيي ومها يف حالة مجاع، فال  يرون  أربعة  بّد من شهود  الّزنا فال 
ا كانت بم يف ذلك االحتضان والقبالت واللوة وما إىل ذلك،  مارسة مقدمات الّزنا أيَّ
بل ال بد من رؤية الفعل بشكل مباش ورؤية العاشة النسية بشكل واضح فاضح 
رصيح، وهذا من الّصعب جدًا أن حيدث حتى يف زماننا هذا إاّل يف ُدور البغاء العدة 
الّشارع  فكأّن  ثمَّ  ومن  اإلباحية،  األفالم  وجتارة  صناعة  ومواخري  األغراض،  لذه 
الكيم أراد أن ال يعاقب عىل هذه الريمة أو با إاّل السفلة الذين مردوا عىل الّتخيّل 
كان  لذلك  وعرضه.  اإلنسان  بكرامة  واالستهانة  والّطهر  العفة  مستويات  سائر  عن 
عن  الطلوب  البديل  هو  وتزكيتها  تطهريها  بدافع  النّفس(  عىل  الّشهادة  )أي  اإلقرار 

تلك الّشهادة التي يكاد يكون من الستحيل إثبات الفعل الفاضح إاّل با.
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أنَّ هناك قرينة واحدة يمكن األخذ با وهي أن يكون المل، وهذا المل  كم 
يعرفوهنا  من  وأقّر  وأقّرت  الّزواج،  لا  يسبق  مل  بنت  مع  وجد  إذا  شبهًة  إاّل  يعد  ال 
ُيدَرأ  أن  يمكن  قرينة  لكنها  الّزنا،  ارتكاب  عىل  قرينة  آنذاك  المل  فيعتب  بعذريتها، 

الد فيها بأدنى شبهة تـثار.

بمجرد  عليها  حدَّ  ال  العلمء  ومجاهري  حنيفة  وأبو  الشافعي  "وقال  النووي:  قال 
البل، سواء كان لا زوج أو سيد أم ال، سواء الغريبة وغريها، وسواء ادعت اإلكراه 
أم سكتت، فال حد عليها مطلقا إال ببينة أو اعتاف ألن الدود تسقط بالشبهات.")1)

العقوبة
الغرض من عقوبة الّزنا هو حتقيق النّدم الّداخيل، وتأثر النّفس والّروح مع بعض 
األمل السدي، وليس الغرض هو الّتعذيب أو القهر، ألّن الغاية النّهائية من العقوبة هو 
رد اُلذنب إىل دينه وإىل ربه تائبًا نادمًا وعدم عودته إليه مرة أخرى، لذلك فإّن الّتكيز 
عىل الانب الّروحي والنّفيس جيب أن يكون أكب يف هذه العقوبة، وجيب أن يتم توجيه 
الذنب إىل الّتوبة، وأّن هذا ليس هناية الطاف، وأّنه قد يتوب وحتسن توبته فيكون من 
أهل النة، وجيب توعية النّاس إىل رضورة قبوله وعدم كرهه وإبداء البغضاء له، فقد 
أو  الستدام  السدي  األذى  وإيقاع  العقوبة  يف  القسوة  أّما  اهلل،  إىل  ومرّده  عقابه  نال 
الّتوبة والعودة إىل اهلل،  النّفيس باليأس وبغض الجتمع له، سيبعده عن طريق  األذى 
وقد جيعل منه جمرمًا معتادًا لإلجرام، وراغبًا يف االنتقام من الذين عاقبوه ومن الجتمع 
الذي يكرهه. وفهم الغرض من العقوبة يمنعنا من القسوة يف أدائها بم يؤدي إىل ضياع 

مغزاها. ولذلك ينبغي: 

- أن يكون الرّضب معتدالً، فال يمزق اللد وال يؤدي إىل أذى مستديم، وكذلك ال 
يكون هينًا بال أمل. 

- أن يكون الّضارب منفذ العقوبة من الفقهاء لذا األمر، وال يكون من غالظ األكباد 
القساة حتى ال ييسء الفعل.

)))  النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن شف )تويف: 676ه(. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، 
بريوت: دار إحياء التاث العرب، ط2، 392)ه، ج))، ص92).
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ق وال يسبب عاهة  - أن يكون الّسوط الستخدم يف الرّضب معتدالً، فال يقطع وال يمزِّ
أو أذى مستديًم.

ل من البطن أو القدمي،  - أن يكون الرّضب عىل الّظهر فقط، ألّنه األقدر عىل الّتحمُّ
وجيب جتنب ما أعىل الّظهر وما أسفله.

- يمكن أن يكون هناك حائل عىل جسم الّرجل ويشد اللباب عىل جسم الرأة.
وعقوبة الّزنا تنقسم إىل ثالثة أقسام: زنا األحرار، وزنا العبيد، وزنا اإلكراه.

فأّما النّوع األول: األحرار، وعقوبتهم اللد مائة جلدة، ويكون أمام طائفة من 
الؤمني.

وأّما النّوع الّثان: فهم الّزناة من العبيد، وأولئك عقوبتهم اللد مخسون جلدة، 
}ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{ ]النساء: 5)[ 

ض بالّشح لذه اآلية الكريمة. وسبق الّتعرُّ

أّما النّوع الّثالث: فهم الّزناة باإلكراه، وأولئك ال عقوبة عليهم ألهّنم مكرهون،)1) 
ولو أعطوا القدرة لرفضوا فعل ذلك واجتنبوه }ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ{ ]النور: 33[ فاهلل 

غفور رحيم لن وقع عليه اإلكراه، وليس لن قام باإلكراه إاّل أن يتوب.

هل جاء القرآن بعقوبة أخرى للّزنا؟
النّور  سورة  آية  أّن  ويذكرون  عام،  لدة  للّزانيي  الّتغريب  يذكرون  الفقهاء  نجد 
الّزان  عقوبة  بيان  يف  وردت  وأحاديث  بآثار  خمصصٌة  هي  بل  عمومها،  عىل  ليست 
الـُمْحَصن، فكيف وملَ حدث هذا، ومن أين جاءت؟ ولاذا تكلفوا عقوبة أخرى غري 

عقوبة القرآن الكريم؟

تفسري  وتكلفت  الحصن،  برجم  القول  إىل  الفقهية  الدارس  مجهرة  ذهبت 
الحصن،  بغري  بأهّنا خاصة  تقدم  ما  بالّرغم من كل  الكريمة  اآلية  لت  الحصن، وتأوَّ

بالّتدقيق  إاّل  الّزنا بسهولة  ُأكره عىل  بأّنه  ينبغي قبول قول رجل  للمرأة، وال  )))  وُيتصور اإلكراه باألساس 
والّتحقيق معه، أّما إكراه الرأة فهو متصور وشائع يف كل زمان. انظر: 

- الرازي، املحصول يف علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج1، ص488.
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وعّدوا بعض الّروايات خمصصة لعموم القرآن الكريم، بل ذهب بعضهم إىل أّن هناك 
حدًا جاء به القرآن لغري الحصن، وحدًا جاءت به الّسنة مستقلة بتشيعه عن القرآن، 

وخمصصة لعمومه، أال وهو حد الّزان الحصن.

للحر  جلدة  مائة  اللد  من  بدالً  الوت،  حتى  بالجارة  الّرجم  هو  الد  وهذا 
هذا  وانتش  شاع  وقد  الكريم.  القرآن  يف  اهلل  أمر  كم  األَمة  أو  للعبد  جلدة  ومخسي 
حديث  ومن  القرآن،  من  خمتلقة  بأدلة  عليها  وأتوا  أدلته،  ضعف  عىل  بشدة  القول 

الّرسول الكريم � ومنها: 

الفراخ-  أكلتها داجن -طري  ثّم  فيه،  القرآن كانت موجودة  آيات يف  اّدعاء وجود   -
ومن هذه اآليات آيات الّرجم.

- اّدعاء أن النّبي الكريم أمر بالّرجم بعد نزول هذه الّسورة الكريمة يف أحاديث كثرية، 
واألصول،  الديث  علمء  من  الكثري  حهم  وجرَّ فهم  ضعَّ معيني،  رواة  من  كلها 
هذا إىل جانب أّن ما قد يصدق من رواياتم ال يعدو كونه حدث لرجم الّزناة من 

اليهود، أو لسلمي ولكن قبل نزول آية النّور.

وألمهية األمر وتشعبه وكثرة الكالم فيه عب العصور الختلفة -وكأّنه من أركان 
ردود  إىل  ُيضاف  الذهب،  هذا  عىل  للّرد  خاصًا  كتابًا  أفردنا  فقد  وأعمدتِه!–  الّدين 
الكثري من العلمء الّربانيي عب العصور الذين ناقشوا هذا الذهب ورفضوه، ونّزهوا 
يف  اهلل  ألوامر  خمالفته  عن  اهلل  رسول  ونّزهوا  به،  النّقص  تمة  إلصاق  عن  اهلل  كتاب 

كتابه، فعىل من يريد االستزادة يف األمر مراجعته.)1)

القضّية الّثانية: زواج الّزناة

ڎ  ڈ  ڈ    }ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  
ژ  ژ{ ]النور:  3[

)))  رجاء مراجعة كتابنا: ال إكراه يف الدين: إشكالية الرّدة والرتّدين من صدر اإلسالم إىل اليوم. وكذلك 
موقع أكاديمية العلوان اإللكتون.
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تعد هذه اآلية توجيهًا لتصفية العالقات التي كانت قائمة بي من دخلوا اإلسالم 
ڄ  }ڄ  البقرة:  سورة  يف  قال  قد  شأنه  جلَّ  اهلل  ألّن  ذلك  بعد،  ُيسلموا  مل  ومن 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں{ ]البقرة:  1))[ فقطع ما بي أهل الّشك وأهل 
كانوا  فرجال  واحتفه،  الّزنا  اعتاد  الشكي  من  صنف  وبقي  األمر،  هذا  يف  اإليمن 
البلدان  من  بغايا  وغريمها  والدينة  مكة  إىل  ويوردون  باهلل–  -والعياذ  بالّزنا  َيتَّجرون 
ورد  قد  فهؤالء  البيث،  رزقهم  ومصدر  جتارتم  وتلك  للّزنا،  يؤجروهنّن  الجاورة 
النّهي يف قوله تعاىل: }ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ{ ]النور:  33[ وجاءت 
آثار كثرية حتّذر من أموال البغاء والّزنا، وحتقر من شأن أولئك الذين يتخذون من ثمن 

البغي وأجرة الّزنا مورد عيش لم يعيشون عليه.

 وهنا قد يتساءل امرؤ: لقد بّي اهلل لنا حكم نكاح أهل الّشك وهنانا عنه، وبّي 
بمن زنت،  يتزوج  فم حكم من  أردن حتصنًا،  إن  الّزنا  العفيفات عىل  إكراه  لنا حتريم 
سواٌء أكان الّزان هو نفسه من يريد الّزواج منها أم غريه؟ فجاءت هذه اآلية يف هذه 
نكاح  حتريم  لتبي  األسة  لشؤون  النظمة  األحكام  من  العديد  تناولت  التي  الّسورة 
يبحثون  ال  هؤالء  إّن  إذ  الشكي(؛  من  الالة  هذه  يف  )ألّنه  الّزنا،  حمتفة  أو  حمتف 
الُطهر والّشف والعفاف والّطمأنينة والّرمحة والّسكن والنّسب والّصهر وحفظ  عن 
الرام  الال  عن  يبحثون  بل  ومقاصده،  النّكاح  أهداف  من  ونحوه  والنّوع،  الِعرض 
بذا الّطريق القذر البشع، لذلك ال يليق وال جيدر بمؤمن وال مؤمنة أن يقتن أو تقتن 
بمحتيف الّزنا، ألّن حمتف الّزنا إذا كان من الّذكور فهو جمرد قّواد ديُّوث هيمه الّربح 
الرام وال هيمه بأي سبب جاء، ولو كان الّسبب امتهان فرج امرأته وغريها للوصول 
إىل ثمن الفجور فيها وفيهن، كم أّن حمتفة الّزنا "البغّي" ال هدف لا من االقتان بأحد 
عىل  ويعينها  فجورها  لا  وحيمي  معها  يقف  من  جتد  بأن  البيثة  الّرديئة  األهداف  إاّل 
الّصورة  تكتمل  وهنا  البيثة،  مكاسبها  أو  نفسها  يف  هيددوهنا  من  ويمنعها  مارسته، 
بنهي اهلل جلَّ شأنه بشكل أقوى ما صدر بنهي "ال"؛ إذ إّن اآلية الكريمة جاءت بصيغة 
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الوقوع  من  واالستنكاف  منه  والنّفرة  األمر  هذا  استهجان  أّن  إىل  تشري  وكأهّنا  الب، 
فيه بدهي! وقد يؤيد ذلك ما نقله الكاتبون يف أسباب النّزول والفسون الذين نقلوا 

عنهم تلك األسباب.)1)

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أّن الّزانية إذا كانت من الؤمنات وسقطت يف جريمة 
الّزنا ثّم تابت عنها فهل تندرج حتت هذا الكم؟ 

للمشك  وبالنّسبة  قبلها،  ما  جتبُّ  والّتوبة  قبله،  ما  جيبُّ  اإلسالم  أّن  الؤكد 
من  الّزنا  ارتكب  ومن  واحتافًا،  مارسًة  الّزنا،  ومنه  قبله  ما  جيبُّ  اإلسالم  والشكة 
الّتام  الؤمني وتاب، فالّتائب من الّذنب كمن ال ذنب له، فالّتوبة بشوطها واإليمن 

بشوطه يعيد الكفاءة يف النّكاح إىل الّتائب والّتائبة، واهلل أعلم.

ومن سقط يف هذه الفاحشة ومل يتب عنها، وحّد فيها، ثم عاد إليها مرة أخرى، 
حدث  وإذا  زاٍن،  وال  فاحش  غري  إنسان  أّي  لنكاح  يصلح  ال  بأّنه  أعلن  قد  فكأّنه 
الّتحلل  يف  لا  ِمْثاًل  إال  ختتار  أن  شأهنا  من  ليس  بطبيعتها  فهي  أحدًا  الّزانية  وَنكحت 
عىل  تعاىل  اهلل  نصَّ  فقد  الؤمنون  أّما  الّزان،  وكذلك  با  االلتزام  وعدم  الّشيعة  من 
لبنات صالة  بناء أس تكون  العفة والّطهارة من يريدون  إاّل بي أهل  الّزواج  حتريم 
يف الجتمع، وقوله يف هناية اآلية }ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ{ ]النور:  3[ جتعل اآلية 

تنرصف إىل العنى الذي ذكرنا. واهلل أعلم.

الّشباب ومنهم الاطبي والاطبات  وما جيري يف زماننا هذا من سقوط بعض 
فُيطلب  الّزنا،  للوقوع يف  قد تيء  أماكن خلوية  بينهم يف  اللقاء  الّتساهل يف  بِناًء عىل 
-واهلل  فهذا  با،  زنى  بمن  بالّزواج  أي  غلطتك"  "صّلح  عندئذ:  الّشاب  ذلك  من 
أعلم- ال يندرج حتت هذه اآلية الكريمة، والطأ هنا مشتك بي أهل البيت والولد 
وأصدقائهم، وهو يدل عىل أّن كل هؤالء مل يقوموا بواجباتم من تعليم البنت والولد 
خطورة إقامة أّية عالقات بينهم قبل توقيع عقد النّكاح الّشعي الذي يبيح ُكاّل ً منهم 
لآلخر، فنويص األس بأن تتخذ االحتياطات الالزمة، وأن تتخلص من بعض الّتقاليد 

)))  ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج8)، ص)22 وما بعده.
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التي تطيل فتة الطوبة وُترهق الطيبي، فجميع األسباب الادية التي تتعلل األس 
با ال تساوي وقوع خطأ بي الطيبي، قد يؤدي إىل تدمري العالقة بينهم يف حارضمها 
سن  عند  والبنات  األبناء  لتثقيف  باعثًا  الّراهنة  األحوال  تكون  وقد  مستقبلهم،  أو 
البلوغ، لكيال تقع هذه األمور وتفشو وتؤدي إىل تفكك الجتمع الذي سيتكون من 

هؤالء الّشباب فيم بعد.

ومن طيب الكالم الذي قيل يف هذه اآلية قول ابن عاشور يف الّتحرير والّتنوير: 
"أّن النّكاح هنا عقد الّتزوج كم جزم به الحققون من الفسين مثل الّزّجاج والّزخمشي 
انبثق،  الّزواج وما  إاّل يف عقد  النّكاح مل يوضع ومل يستعمل  لفظ  وغريمها. وأنا أرى 

جئ  ی  ی  }ی  الوطء إال من تفسري بعض الفسين قوله تعاىل:  أّنه يطلق عىل  وزعم 
حئ مئ ىئ يئ جب{ ]البقرة: 30)[ بناء عىل اتفاق الفقهاء عىل أن جمرد العقد عىل الرأة 

بزوج ال حيلها لن َبّتها إاّل إذا دخل با الّزوج الّثان.")1)

اآلية يف صيغة اإلخبار ُثمَّ الّتعليل

إىل  صدرها  أّن  اآلية  ظاهر  من  النّظر  بادئ  يف  يلوح  "وإّنه  عاشور:  ابن  يقول 
لتشيع  ليس  وأّنه  زانية،  امرأة  تزوج  حال  عن  إخبار   ]3 ]النور:  ڌڎ{  }ڌ    قوله: 
الّزناة السلمي، وال نكاح بي الشكي. فإذا كان إخبارًا مل يستقم  النّكاح بي  حكم 
معنى اآلية؛ إذ الّزان قد ينكح الصينة، والشك قد ينكح الصينة، وهو األكثر، فال 
يستقيم لقوله تعاىل: }ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ{ ]النور: 3[ معنى، وأيضًا الّزانية 
قد ينكحها السلم العفيف لرغبة يف مجالا أو لينقذها من عهر الّزنا، وما هو بزاٍن وال 
3[، وإّننا  }ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ{ ]النور:  مشك فال يستقيم معنى لقوله: 
إذ ال معنى لتشيع حكم  أقوى؛  أن تكون لتشيع حكم فاإلشكال  تنازلنا وقبلنا  لو 

نكاح الّزان والّزانية والشك والشكة، فتعّي تأويل اآلية بم يفيد معنى معتبًا.

اهلل  ألّن  اإلخبار  دون  الّتشيع  منه  مقصود  اآلية  جمموع  أّن  تأويلها:  يف  والوجه 
تعاىل قال يف آخرها: }ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ{ ]النور:  3[، وألهّنا نزلت جوابًا عن 

)))  ابن عاشور، الّتحرير والّتنوير، مرجع سابق، ج8)، ص52).
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سؤال مرثد تزوجيه عناق، وهي زانية ومشكة، ومرثد مسلم تقي. غري أّن صدر اآلية 
ليس هو القصود بالّتشيع، بل هو متهيد آلخرها، مشري إىل تعليل ما ُشع يف آخرها، 
ژژ{  ڈ    ڈ   }ڎ   قوله:  يف  الواقع  اإلشارة  اسم  مرجع  يفس  ما  وفيه 

]النور: 3[ وأّن حكمها عام لرثد وغريه من السلمي بحق عموم لفظ الؤمني.

]3 چ   ڇ{ ]النور:  چ   ڃ  چ  چ   }ڃ    أّن قوله:  الّتأصيل  وينبني عىل هذا 
وأّنه   ]3 ]النور:  ژ{  ژ   ڈ    ڈ   }ڎ   قوله:  يف  الذي  القصود  للحكم  متهيد 
العنى االسمّي  الّزان  لفظ  الراد من  أّن  فيتعي  الّتشيع،  مسوق مساق اإلخبار دون 
السم الفاعل، وهو معنى الّتلبس بمصدره دون معنى الدوث؛ إذ جيب أن ال يغفل 

عن كون اسم الفاعل له شائبتان: 

شائبُة كونه مشتقًا من الصدر، فهو بذلك بمنزلة الفعل الضارع، فضارب يشبه 
يرضب يف إفادة حصول الدث من فاعل.

جانب  فيه  يقوى  الّشائبة  بتلك  فهو  بحدث،  متلبسة  ذات  عىل  داللته  وشائبُة 
قرينة  تقتضيه  االسمّي  العنى  عىل  اآلية  هذه  يف  ومحله  الّذوات.  عىل  الّدالة  األسمء 
زانية النتفاء  إاّل  يتزوج  الّزنا ال  الذي حيدث  أّن  العنى  أن يكون  يفهم  إذ ال  الّسياق؛ 

جدوى تشيع منع حالة من حاالت النّكاح عن الذي أتى ِزنًا.

 ]3 ]النور:  }ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ{  قوله:  من  الراد  يكون  أن  فتمحض 
امرأة  تزوج  وأراد  أسلم،  ُثّم  به  وختلق  اإلسالم،  قبل  له  دأبًا  الّزنا  كان  من  إلخ: 
حمالة(  ال  مسلمت  غري  إاّل  يكّن  )وال  األخدان  ومتخذات  البغايا  مثل  للّزنا  مالزمة 
فنهى اهلل السلمي عن تزوج مثلها بقوله: }ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ{ ]النور:  3[. 
الّزنا، أي غري  بأّنه اليالئم حال السلم وإّنم هو شأن أهل  وقدم له ما يفيد تشوهيه، 
الؤمني، ألّن الؤمن ال يكون الّزنا له دأبًا، ولو صدر منه لكان عىل سبيل الفلتة كم 

وقع لاعز بن مالك.

ألّن  بتشيع،  وليس  متهيد   ]3 ]النور:   ڇ{  چ    چ   چ   چ   ڃ   }ڃ    فقوله: 
الّزان -بمعنى َمن الّزنا له عادة- ال يكون مؤمنًا، فال تشع له أحكام اإلسالم.
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الّتفظيع  لزيادة   ]3 ]النور:  }چ{  عىل   ]3 ]النور:  ڇ{  }چ    قوله:  وعطف 
فإّن الّزانية غري السلمة قد تكون غري مشكة مثل زوان اليهود والنّصارى وبغايامها. 
وكذلك عطف }ڌ   ڌڎ{ ]النور: 3[ عىل }ڍ   ڍ{ ]النور: 3[ لظهور أّن القام ليس 
بمخاطبي  ليسوا  إذ  بينهم؛  الّتزوج  أحكام  والشكي  للمشكات  الّتشيع  بصدد 

بفروع الّشيعة.

فموقع هذه اآلية موقع القصود من الكالم بعد القدمة، ولذلك جاءت مستأنفة 
يقتضيه  وما  حكمه  إلفادة  الّزنا  عقوبة  حكم  قبلها  وقدم  أدلتها،  بعد  النّتائج  تقع  كم 

ذلك من تشنيع فعله. فلذلك فالراد بالّزان: َمن وصف الّزنا عادته.")1)

القضّية الّثالّثة: القذف

}ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  
ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ{ ]النور: 5-4[

الّزنا، مثل أن  أنثى- إىل  القذف جريمة، وهي نسبة إنسان مؤمن -ذكرًا كان أو 
يقال: "فالن زاٍن، أو زنى بفالنة" وما شاكل ذلك، فهي جريمة تبعية، تتصل بجريمة 
الّزنا وجاءت يف أعقاب ذكر حد الّزنا وعقوبته لتنبه إىل أن وقوع بعض الاالت الّشاذة 
يف  الّتساهل  إىل  يقود  أن  ينبغي  ال  الّزنا  جريمة  يف  السلم  الجتمع  أبناء  من  والنّادرة 
إشاعة الفاحشة يف الجتمع، واإلكثار أو الّتساهل برمي أبناء الجتمع بعضهم لبعض 
وإضعافًا  للفاحشة  إشاعًة  ذلك  يف  ألّن  "الّسدومية"؛  لوط  قوم  عمل  أو  الّزنا  بتهمة 
من مشاعر االستنكار التي بناها ويبنيها الطاب القرآن يف نفوس السلمي وعقولم 
كس  يف  يؤّثر  الفاحشة  فإشاعة  والفواحش،  الّرذائل  تلك  يف  الّسقوط  من  لميتهم 
حاجز استهجاهنا ورفضها والوف من الّسقوط فيها، ولذلك فإّن فنون السلمي ال 
بد أن تبعد كّل البعد عن أي شعر أو نثر أو فن أو رسم يمكن أن حيرك دواعي الفجور 
ومقارفة  النّفس  بي  النّفسية  الواجز  فيكس  منها،  النّفرة  عوامل  يزيل  أو  النّفس  يف 

)))  الرجع السابق، ج8)، ص54)-56).
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تلك الفواحش، فالفنون التي أتقنها الّرومان والفرس وبعض النادك يف رسم الّصور 
الّتناسلية للّذكور واإلناث ال ينظر القرآن إليها عىل أهّنا فنون، بل  العارية واألعضاء 
أهلها  يكرم  فال  ونشها،  الفواحش  إشاعة  يف  الّرغبة  عن  وتعبري  وإفساد  عبث  هي 
وال يقال: إهّنا فنون، وال إبداع، وال توصف إاّل بالقائق القائمة با من حتريض عىل 
الفحش وإعالء لشأن العصية وإظهار اإلعجاب بممرستها، وال يْقدم عىل ذلك وُيقبل 
اإلنسانية  الكرامة  أسوار  األسوار،  وحتطيم  النّاس  مفاهيم  بتغيري  الّراغبون  إاّل  عليه 
نامجة  مثليًة  الّشذوذ  ويف  حبًا،  الّزنا  يف  آنذاك  النّاس  لريى  والّتقوى  والورع  والّدينية 
ونشها  الفاحشة  إشاعة  عمليات  الجتمعات  يف  فتبدأ  با،  اإلنسان  خلق  ميول  عن 
مل  فهم  ذلك.  إىل  وما  وإبداعًا  عالية  وروائع  فنونًا  تسميها  التي  األغلفة  بتلك  مغّلفة 
متثال  الّرأس وصناعة  كإبداع؛ ألّن تصوير  فيه  الّشعر  الّرأس وزرع  إىل حلق  يتجهوا 
له ال يغري بالفاحشة وال خيرق الكرامة اإلنسانية بجعل اإلنسان ينظر إىل نفسه عىل 
أّنه شقيق اليوان يف كل يشء، وكفؤ له يف كّل أمر، وماثل له يف كل ما يأخذ ويدع. مل 
َنَر هؤالء الذين ينسبون تصوير ومتثيل تلك األوضاع يرون يف نزو كلب عىل كلبة أو 
قط عىل قطة أو سواها يف قارعة الّطريق إبداعًا وال فنًّا، مع أنَّ األمر ماثل لو مل تكن يف 
الّتكريم، وإتيان  الفاحشة وكس حواجز  الّرغبة يف إشاعة  قائمة عىل  اإلنسانية  الالة 
يقدس  عبادات  الوثنيون  ابتكر  وغريمها  والّصي  الند  ويف  ذلك.  إىل  وما  الفواحش 
فيها اإلناث األعضاء الّتناسلية للّذكور، وكذلك يفعل الّذكور مع اإلناث، وسّول لم 
اإلنسان  عىل  وجيب  الياة،  مصادر  هي  األعضاء  هذه  بأّن  وأغواهم  أعملم  الّشيطان 
أن يعظِّم مصادر الياة ويقدسها }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{ 
]الزخرف:  37[ فإذا وجدنا القرآن يعاقب عىل القذف، فإّن ذلك يزيدنا حبًا بشيعة اهلل 

وإيمنًا با وإعجابًا بكّل ما جاءت به، وتقديرًا لكّل ما حفلت به من أحكام. وعقوبة 
قريبة  ثمني جلدة، وذلك جيعلها  تشتمل عىل  عليها  الكريمة  اآلية  نّصت  كم  القذف 
الدنية"،  "القوق  الياة  مدى  الّشهادة  من  حرمان  مع  نفسه،  الّزنا  عقوبة  من  جدًا 
فيوضع عىل قائمة سوداء هي قائمة المنوعي من قبول شهاداتم يف أية حمكمة، وعىل 
ة قضّية، إمعانًا يف إهانتهم. إّن أبا بكرة -الّصحاب الليل- حي شارك يف الّشهادة  أيَّ
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ولكن  الّصحابة،  كرام  بي  من  كان  الّرجل  أّن  مع  كلها  رواياته  رفضوا  الغرية  عىل 
من  بد  فال  شهادته  عن  منهم  أحد  رجع  إن  األربعة  الّزنا  شهود  بأّن  الّشيعة  جاءت 
حد الّثالثة اآلخرين، وحادثة الغرية الشهورة رجع أحد الّشهود األربعة وأبدى شيئًا 
الّثالثة  الّشارع، فأمر عمر بجلد  الفعيل بحسب شط  الّزنا  الّشك يف رؤيته حالة  من 
والصانة  الرمة  شهاداتم  إىل  إضافة  القرآن  أهدر  وقد  َقَذَفة.  واعتبارهم  اآلخرين 
بالفسق،  يتصف  فإّنه  القذف  يف  يقع  فمن  السلم،  الجتمع  أبناء  فيها  يشاركون  التي 
بحيث لو وصفه أحد بالفسق مل يستطع أن يقيم الّدعوى عليه أّنه قد اتمه بالفسق أو 
أّنه فاسق،  به، فأهدرت كرامته كم أهدر هو كرامة أخيه من قبل، فأطَلق عليه  قذف 

وهي جريمة خطرية يف القرآن، رتَّب عليها هذه العقوبات الّثالث الّزاجرة الّرادعة.

وهكذا حتمي شيعة اهلل أموال النّاس وأعراضهم ودماءهم فال تسمح بالّتهاون 
يف أي جانب من جوانبها. واهلل أعلم.

األصوات  وتسجيل  والّتصوير  بالفيديو  الايل  عرصنا  يف  الؤمنون  ابُتيَل  لقد 
امرأة  قضية  عالت  الرصية  الحاكم  أّن  وأذكر  وغريها،  الّرقمية  العالة  وتقنيات 
أرادت إثبات نكاحها العريف من زوجها الذي استوىل عىل األوراق ومزقها فلم يعد 
لا ما تثبت به زواجها العريف من ذلك الّرجل واّدعت عليه مرتي وثالث بأّنه زوجها، 
ولكنه أنكر ونفى أّية صلة لا به، وّلا أعياها األمر استدرجته ذات ليلة إىل البيت معها 
عىل  فيها  تعاتبه  لطيف  عتاب  باب  وفتحت  الّسير،  حتت  صغريًا  مسجاًل  ووضعت 
تنّكره لزواجهم العريف وإنكاره له، فاعتذر الّرجل عن ذلك وبي األسباب، ُثّم أغرته 
الحكمة  الحكمة وأقنعت  إىل  الّتايل  اليوم  بمعاشتا، وُسجل ذلك كله، وذهبت يف 
لا  حكمت  وقد  با،  ودخوله  الّشعي  لنكاحها  إثبات  كوسيلة  الّشيط  ذلك  بقبول 
مها  عليه  ي  عِّ الدَّ والّزوج  الرأة  أّن  أثبت  أصوات  خبري  استمع  بعد  بذلك  الحكمة 
با  الّدخول  عىل  دلياًل  وَنَفُسهم  الّسير  أصوات  اعتب  كم  السجل،  الّصوت  صاحبا 
العريف وأثبتت الحكمة للمرأة شيئًا من  بالّزواج  الّزوج بذلك كله واعتف  وفوجئ 

حقوقها. أثارت هذه الواقعة وطرحت عىل الفتي أسئلة عديدة، منها: 
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الفيديو  أو نكاح وأشطة  زنا  بالّصور بكل أشكالا إلثبات حالة  "قضّية األخذ 
والّتسجيالت الّصوتية وما إىل ذلك".

وعندنا أّن هذه األمور كلها يدخلها الّظن والّشك، فال تأخذ صفة الّشهادة "شهادة 
األربع" يف إثبات واقعة الّزنا، وال يدرُأ الد عن القذفة وجود شيط مصور، وإذا أريد 
أن تتخذ هذه الوسائل كإثبات فال بد من دراسات علمية مفصلة لا، تكشف عن مجيع 
يمكن  وما  معالتها،  كيفّية  وتبّي  الوسائل،  هذه  لا  تتعرض  أن  يمكن  التي  الّثغرات 
لثل  يعطوه  أن  والفتي  للقضاة  يمكن  الذي  الستوى  وما  يمكن،  وما ال  با  يثبت  أن 
النّوع من وسائل اإلثبات، وإاّل فسيكون من أسهل األمور الّتالعب يف كثري من  هذا 
القوق والّتفريط بكثري منها واضطراب العدل وضياع القوق وما إىل ذلك، فال بد 
من البحوث والّدراسات العلمية الادة قبل إغراق الحاكم بذه الوسائل. واهلل أعلم.

يف   ]4 ]النور:  گ{  }گ  يف  والتاء  شهداء،  بأربعة  يأيت  أن  القاذف:  رشوط 
كالّتكليف  ضمنًا  تفهم  الّشوط  باقي  لكن  الّرجال،  من  كوهنم  اعتبار  تفيد  ظاهرها 
والعقل والعلم بالرمة والبلوغ.)1) وإذا كان القاذف من الّرقيق: فظاهر العموم أيضًا 
أّن الّرقيق والُر يف ذلك الكم سواء، وأّن كالًّ منهم جيلد ثمني جلدة إذا وقع القذف 

منه بشطه.)))

رشوط املقذوف: اإلحصان، وألّن اإلحصان يتحقق بأربعة مستويات كان ال بّد 
فمن قذف غري  العفة.  له وهو  أقل مستوى  بتحقق  الّتيقن من اإلحصان، وذلك  من 

عفيف فال حيّد. واهلل أعلم.
عدالً،  يكون  أن  الّشهادة  أهل  يف  بد  ال  يقولون:  فالّشافعية  هو؟  من  الّشهادة  أهل  يف  خالف  وللعلمء    (((
والنفية يقولون: الفاسق من أهل الّشهادة، وعىل هذا تظهر ثمرة االختالف. فإذا شهد أربعة فّساق عىل 
القذوف بالزنا فهم َقَذَفة عند الّشافعية، حُيدون كم حيد القاذف األول، إذا مل يأت بأربعة من أهل الّشهادة. 
والنفية يقولون: ال حدَّ عليه، ألّنه أتى بأربعة من أهل الّشهادة، إاّل أّن الّشع مل يعتب شهادتم لقصور 
يف الفاسق، فثبتت بشهادتم شبهة الّزنا، فيسقط الد عنهم وعن القاذف، وكذلك عن القذوف اِلعتبار 

العدالة يف ثبوت الّزنا، انظر: 
- السايس، تفسري آيات األحكام، مرجع سابق، ج)، ص322.

)2)  وبذا الّظاهر قال ابن مسعود واألوزاعي، وهو أيضًا مذهب الّشيعة. لكّن فقهاء األمصار جمُمعون عىل 
أّن حدَّ الّرقيق يف القذف أربعون جلدة عىل النّصف من حّد الر، كم يف الّزنا، وعىل ذلك تكون اآلية 

خاصة باألحرار.
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وحكم القذف هو اللد ثمنون جلدة للحر وأربعون جلدة للعبد أو األََمة قياسًا 
عىل تنصيص عقوبة الّزنا للعبد واألََمة.)1)

فقد  أيضًا،  َقَذَفة  يعتبون  ألهّنم  ون،  حُيدُّ النّصاب:  يكتمل  مل  إذا  الّشهود  حكم   
سقطت عنهم صفة الّشهادة ألّنه مل يكتمل بم النّصاب.

هم  فيه  الخاطب   ،]4 ]النور:   }گ{  تعاىل:  قوله  وظاهر  احلد؟  يطبق  من 
أولياء األمر من الكام. أّن اإلمام يقيم الّد ولو من غري طلب القذوف.)))

توبة القاذف

ولعلَّ الّراجح عودة االستثناء إىل المل الّثالث "اللد" و"الّشهادة" و"الّتفسيق"، 
والّسياق ينرص ذلك االجتاه؛ ألّن األصل يف الّتوبة أهّنا بشوطها تكون كفارة للّتائب 
تاب عنه، وعىل ذلك تسقط  الذي  الّذنب  مقارفة  التتبة عىل  اآلثار  ختّلصه من مجيع 
الد  وتنفيذ  عليه  القدرة  قبل  نصوحًا  توبًة  تاب  إذا  القاذف  عن  الّثالث  العقوبات 
وتكون  بجملتها،  العقوبة  عىل  عائدًا  االستثناء  يكون  مركبة  العقوبة  فكون  بحقه، 

الّتوبة مسقطة للعقوبة بعنارصها الّثالثة.)3)

والعقل  البلوغ  وأّما  واإلسالم،  والرية  الّزنا،  عن  العفة  القذوف  إحصان  حتقق  يف  يعتب  أّنه  الاصل    (((
العلمء وفقهاء األمصار،  الذي ذكرناه هو رأي المهور من  العفة -كم علمت- وهذا  فإهّنم من لوازم 
وأصّح الّروايتي عن أمحد، ولبعض الفقهاء خالف يف يشء من ذلك: فداود الّظاهري ال يشتط الرية 
يف القذوف، ويرى أّن قاذف العبد حيد، فإن كان يكتفي يف اإلحصان بالعفة لشهرته فيها لزمه القول بحد 
من قذف كافرًا عفيفًا. وروي عن ابن أب ليىل أّن من قذف ذمّية لا ولد مسلم حُيّد. قال بعضهم: وكذلك 

حُيّد قاذفها إذا كانت حتت مسلم. ذهبوا إىل ذلك دفعًا للعار الذي يلحق ابنها أو زوجها السلم، انظر: 
- السايس، تفسري آيات األحكام، مرجع سابق، ج)، ص)55. 

إاّل بمطالبة القذوف. وقال مالك: إذا سمعه  )2)  وقال أبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي والّشافعي: ال حيّد 
ه ولو مل يطلب القذوف، إذا كان مع اإلمام شهود عدول، انظر:  اإلمام يقذف حدَّ

- السايس، تفسري آيات األحكام، مرجع سابق، ج)، ص553.
)3)  والذي يقتضيه ظاهر اآلية ونظمها أن تكون المل الّثالث بمجموعهن جزاء الّشط، كأّنه قيل: ومن 
إاّل  والّتفسيق،  والرد  اللد  لم  فامجعوا  أي:  وفّسقوهم  شهادتم،  ورّدوا  فاجلدوهم  الحصنات  قذف 
الذين تابوا عن القذف وأصلحوا، فإّن اهلل يغفر لم، فينقلبون غري جملودين وال مردودين وال مفّسقي.= 
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حق اهلل وحق العباد
القواني الحدثون  لا أطلق عليه رجال  بـ "حق اهلل" مقابل  الفقهاء  كأّن ما سمه 
جتعله  اعتبارية  شخصية  إىل  بل  بعينه،  إنسان  إىل  يضاف  ال  حق  فهو  العام"،  "الق 
يتوىل محايتهم والّدفاع عنهم  له  بمثابة عيال  الذي يعتب جلَّ شأنه خلقه كافة  حقًا هلل 
ين حقٌّ للّدائن من حيث كونه  والّتشيع لمية ما هيمهم، وما حيقق مقاصدهم، فالدَّ
إليه، وإلزام اهلل تعاىل للنّاس بحمية حق  أقرضه لغريه، وعىل القتض أن يعيده  ماالً 

= فإن قلت: هل للمقذوف أو لإلمام أن يعفو عن حد القاذف؟ قلت: لم ذلك قبل أن يشهد الّشهود 
القاذف وال يطالبه بالد. وحيسن من اإلمام أن حيمل  ُيرافع  ويثبت الد، والقذوف مندوب إىل أن ال 
القذوف عىل كظم الغيظ، ويقول له: أعرض عن هذا ودعه لوجه اهلل قبل ثبات الد، فإذا ثبت مل يكن 
لواحد منهم أن يعفو؛ ألّنه خالص حق اهلل، ولذا مل يصح أن يصالح عنه بمل. فإن قلت: هل يورث الد؟ 
قلت: عند أب حنيفة I ال يورث، لقوله �: »الد ال يورث« وعند الّشافعي I يورث، 
وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الد سقط. وقيل: نزلت هذه اآلية يف حسان بن ثابت I حي تاب 

ما قال يف عائشة J. انظر: 
سابق،  مرجع  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  تفسري  الزخمشي،   -

ص720.
والشهور عند األصوليي أّن أصحاب الّشافعي يقولون برجوعه إىل مجيع المل، وأّن أصحاب أب 
يقولون  وآخرون  بالتفصيل،  يقولون  العتزلة  من  ومجاعة  األخرية،  الملة  إىل  برجوعه  يقولون  حنيفة 
باالشتاك، وآخرون يقولون بالوقف، وليس هذا حمل ذكر الجج للمختلفي. والذي ينبغي ذكره هنا 
أّن الالف بي الّشافعية والنفية إنم هو يف الكالم إذا خال عن دليل يدل عىل أحد الّرأيي، أّما إذا كان يف 

الكالم دليل عىل أحد الّرأيي فإّنه جيب الصري إليه بال خالف. فقوله تعاىل: }ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ{ ]النساء: )9[ قد اشتمل عىل قرينة تعّي أّن االستثناء راجع إىل الملة 
القرينة هي امتناع عود االستثناء إىل حترير الرقبة، ألّنه حّق اهلل تعاىل، وتصدق  األخرية وحدها. وتلك 
الويل ال يكون ُمسِقطًا لق اهلل تعاىل. وكذلك قوله تعاىل يف الحاربي: }ڌ ڎ ڎ ڈ{ ]الائدة: 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ   :E قوله  إىل   ]33

ے{ ]الائدة: 34[ فيه دليل عىل رجوع االستثناء إىل المل كلها، فإّن الّتقييد بقوله تعاىل: }ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ{ ]الائدة: 34[ يمنع عود االستثناء األخرية وحدها، أعني قوله سبحانه: }ک ک ک 
ک گ گ{ ]البقرة: 114[ إذ لو عاد إليها وحدها مل يبق لذا القيد فائدة، إذ من العلوم أّن الّتوبة من 

الّذنب ُتسقط العذاب األخروي سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها، فلم يكن للّتقييد بقوله: }ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ{ ]الائدة: 34[ فائدة إال سقوط الّد. انظر: 

- السايس، تفسري آيات األحكام، مرجع سابق، ج1، ص557.
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يف  تعاىل  اهلل  حق  هو  لصاحبه  الق  ذلك  أداء  عىل  الدين  وإجبار  الدين  لدى  الّدائن 
هذه العاملة، ألّنه لو مل تلتزم المعة بحمية الّدائن من َمْطل الدين أو جْحده، ومحاية 
ًة  ف الّدائن يف استعمل حقه الضطربت أمور الداينات التي متّثل حاجَّ الدين من تعسُّ
تْشتدُّ حاجة أبناء الجتمع إليها، ويتعرض الجتمع كله للرّضر لو أغلق هذا الباب، ومل 

ُتكفل له المية الالزمة والّتنظيم الّدقيق، الذي يؤدي لكّل ذي حق حقه. 

بحفظ  األمة  أو  المعة  إلزام  وهو  شأنه  جّل  هلل  حق  فهناك  القذف  شأن  يف  أّما 
القاذف القذف لشخص  أبنائها كم ألزموا بحفظ أنفسهم وأموالم، فتوجيه  أعراض 
بل  نفسه،  القذوف  يقترص رضره عىل  الّشخص، وال  بعينه هو طعن يف عرض ذلك 
يمتد إىل المعة التي قد تشيع فيها الفاحشة وتستباح فيها األعراض، وتصبح سمعة 
كل إنسان معرضة للّضياع واالمتهان، فحق ذلك الّشخص بعينه، أن نحمي له عرضه 
ذلك  لثل  يعود  لئال  الّزاجرة  العقوبة  له  ونحدد  فيه  طعن  من  ونقتص  عنه  وندافع 
أبدًا، وحق اهلل جلَّ شأنه أن ال تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، فهو حي يقول للنّاس 

{ أي ال تسمحوا بوقوع جرائم القتل بينكم؛ ألهّنا سوف تؤدي  چ  }ڃچ چ 
فُتمتهن  الّطعن لذا وذاك؛  باألعراض ويوجهون  الستعدون لإلجرام  أن يستهي  إىل 
النّاس  حيمي  تعاىل  فاهلل  النّاس،  بي  الّسوء  قالة  وتشيع  حرمتها  وُتنتهك  األعراض 
بأن يأمر األمة كلها بأن تأخذ حذرها، وتقف صفًا واحدًا يف ردع ومواجهة مرتكبي 
أوكل  الذي  وتعاىل  تبارك  اهلل  بحق  قيامًا  أصحابا  ومعاقبة  الرائم،  من  النّوع  هذا 
انتشار  الذي هو منع  به. فحق اهلل تعاىل  الّتفريط  إليها حفظه، والرص عليه، وعدم 
أّما حق القذوف فال يسقط  القاذف الذي تاب وأصلح،  الفاحشة مكفول بتوبة هذا 

إاّل بإذنه، كأن يطلب من القاذف أن يعلن كذبه عليه أمام النّاس ويبئ القذوف.

القضّية الّرابعة: اللِعان

}ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  
ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ   

مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب{ ]النور: 0-6)[
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زوجًا  الّشاهد  يكون  أن  إشكالية  برزت  القذف،  حدَّ  شأنه  جّل  اهلل  بّي  أن  بعد 
للمشهود عليها بالّزنا، فهل يشتط األربعة شهداء أم ال بد من حكم خاص يف هذه 

الالِة خَيرج من الّسياق العام الذي ورد فيه وجوب وجود الّشهداء األربعة؟ 

هنا يأيت القرآن الجيد بأسلوبه العجز ليؤكد رضورة وجود الّشهداء األربعة من 
عرف  فيم  الواحد  شهادة  وهو  أال  خاصًا  الّشهادات  من  نوعًا  للنّاس  ويقدم  ناحية، 

بموضوع اللعان.

يِك بن َسْحَمَء،  روى البخاري "َأنَّ ِهاَلَل بن ُأَميََّة َقَذَف اْمَرَأَتُه ِعنَْد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِشِ
فقال النبي �: "اْلَبيِّنََة أو َحدٌّ يف َظْهِرَك"، فقال: يا َرُسوَل اهللِ إذا َرَأى َأَحُدَنا عىل اْمَرَأتِِه 
َرُجاًل َينَْطِلُق َيْلَتِمُس اْلَبيِّنََة؟ َفَجَعَل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "اْلَبيِّنََة َوإِالَّ َحدٌّ يف َظْهِرَك"، فقال 

(1(". ُئ َظْهِري من اْلَدِّ ِذي َبَعَثَك بِاْلَقِّ إن َلَصاِدٌق َفَلُينِْزَلنَّ اهلل ما ُيَبِّ ِهاَلٌل: َوالَّ

فجاءت اآليات الكريمة لتبي الكم الّشعي يف هذه الالة، فهنا نحن أمام حالة 
ال جتعل من البيت الذي وقعت فيه الريمة، وكان مّسحًا لا منتهك الرمة معرضًا 
للفضيحة التي قد تتجاوز الّزوجي إىل األبناء واألقارب، ويترضر با كثري من األبرياء 
دون ذنب جنوه أو جريمة ارتكبوها إاّل أهّنم كانوا من أقارب هذا الّزوج أو الزوجة، 
فيقدر اهلل عزَّ وجلَّ هذا األمر وحيمي األبرياء من كل تلك اآلثار، فيشع حالة اللعان. 
يف  النّاس  من  مشهد  عىل  يتالعنان  فالتالعنان  هينة،  العقوبة  هذه  أّن  امرؤ  يظنَّنَّ  وال 

مسجد النطقة التي يسكنون با.

عن  تدرَأ  أن  الّزوجة  أرادت  فإذا  األربع،  الّشهادات  األربعة  بالّشهود  فاستبدل 
الّزوج تبطل  بينا سابقًا- فتشهد شهادات مضادة لشهادات  نفسها عقوبة اللد -كم 

با مفعولا.

اللعنة،  الّرجل  حالة  يف  أّنه  والرأة،  للّرجل  الامسة  الّشهادة  بي  الفرق  ونلحظ 
ويف حالة الرأة الغضب.

َأْرَبَع  َتْشَهَد  َأْن  اْلَعَذاَب  عنها  َباب َوَيْدَرُأ  كتاب التفسري،  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،    (((
َشَهاَداٍت بِاهللِ إنه َلِْن اْلَكاِذبَِي، حديث رقم )4747(، ص920.
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فاللعنة هي الّطرد من رمحة اهلل واإلقصاء عنها، وهي أكثر ما خيشاه الّرجال وهو 
أّنه  يعلن  الامسة  ففي  فالنًا"،  اهلل  "لعن  فيقال:  والّتشاتم  النّزاع  عند  بينهم  يتدد  ما 
استسلمت  فإن  كذب.  إن  عقوبته  وعن  اهلل  ذكر  عن  غافل  غري  وهو  زوجته  يالعن 
العذاب الذي هو  فينالا  الّزنا عليها باإلقرار واللعان،  إثبات  الّزوجة وأقّرت فيكون 
اللد الذكور يف اآلية الّثانية من الّسورة وهو الذي سّمه اهلل عذابًا }ڄ ڄ{ 
]النور:  )[ كم سّمه هنا }ائ ەئ  ەئ{ ]النور:  8[. والعذاب معّرف باأللف والالم 

عذاب  عليها  يقع  فال  شهادتا  متت  فإذا  اآليتي.  بي  جدًا  قريب  هنا  والعهد  للعهد، 
ق بينهم، فال يمكن أن يكون بينهم بيت آمن بعد أن رمى الّرجل زوجته  اللد، وّيفرَّ
الرأة تكون قد كذبته واستمطرت عىل نفسها  اللعن، وأّما  بالّزنا واستمطر عىل نفسه 
غضب اهلل إن كانت كاذبة، فال يمكن أن تقام بينهم -بعد ذلك كله- الغاية من الّزواج، 
وهي الودة والّرمحة والّسكن والنّسب والّصهر، فال بد أن يشق كّل منهم طريقه فيم 

بقَي من الياة بعيدًا عن اآلخر، وتظل حمرمًة عليه إىل األبد. واهلل أعلم.

الكثريين،  تشغل  الارض  عرصنا  يف  الّزوجية  اليانة  قضايا  يف  الّدعاوى  إّن 
ويف  مشكالتا،  الحتواء  الاليي  الختصة  والهات  الّشطة  ودوائر  الحاكم  وتنفق 
تلك  تأخذ  النزل وال  دائرة  الشكلة وتكاد حترص يف  حُتتوى هذه  الغراء  الّشيعة  هذه 

الفتات الّطويلة وما يتبعها من مآٍس ومشكالت. واهلل أعلم.

فضل  ولوال  أي   ]10 ]النور:   يب  جت{  جب  حب خب  مب  ىب  }مئ  ىئ  يئ  
التي جتمع بي الزم والّشدة والّرمحة،  الواضحة الكيمة  التشيعات  اهلل عليكم بذه 
وإمكانية الّتوبة يف آن واحد، فال تنهي عىل حياة شخص لذنب أذنبه، لّسكم عذاب أليم 
بسبب ذنوبكم تلك يف الّدنيا قبل اآلخرة، بأن تصبح حياتكم جحيًم المتالئها باليانة 
والكذب والداع، وعندئذ لن ينجو منها الجتمع أبدًا إاّل أن يشاء اهلل، فكل زوج متت 
خيانته، إن مل يوجد سبيل لرد حقه واعتباره ومعاقبة الان، فسينتقم هو بنفسه من زوجته 
ومن رفيقها الان، وهذا الان هو بدوره سوف يرد هذا االنتقام بمثله أيضًا، وهكذا 
تصبح دائرة مفرغة ال خروج منها، ونحن نجد يف الجتمعات التي ال يطبق فيها هذا البدأ 
كّمً هائاًل من حاالت اليانة الّزوجية للّرجال أو النّساء والّدراسات يف هذا الجال كثرية 

ومتيسة، لن يريد الوصول إىل نسب دقيقة عن هذه الاالت. 
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النَّجم الثاين: قصة اإلفك 

ٿ   پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ   }ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ     ڤ    ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڳ   گ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈ    ڈ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى   ائ  
ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب  مب  ىب   يب  جت  حت  
ڀ      ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   مث    جث   يت   ىت   مت   خت  
ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ  
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڱ       ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ   گ   گ   کک    ک  
ھ    ھ           ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ     ں  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ىى   ې   ې    ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ٴۇ  

ائ  ائ        ەئ  ەئ  وئ{ ]النور:  6)-11[

إّن هذه اآليات جاءت بعد فاحتة الّسورة ذات األوصاف الهمة جدًا التي ُوصفت 
الّسورة با، كم وقعت لتكون بمثابة القدمة ألخطر جريمة ارُتكبت يف حق النّبيِّ � 
وآل بيته وأهله من أمهات الؤمني يف الدينة النورة. حيث استنفد النافقون وحلفائهم 
يعرقلوا  ومل  الادر،  الّدعوة  تيار  يوقفوا  فلم   ،� اهلل  رسول  لعاداة  طرق  من  كثريًا 
� يف بناء األمة، فم بقَي بي أيدهيم من أسلحة ليس بأقوى وال أفتك  مسرية النّبي 
� حماولي اختاقها  ما استعملوه فيم سبق، فلجأوا هذه الرة إىل حرمات الّرسول 
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يف جمتمع قبيل يعظم األنساب ويفخر با ويقاتل عنها؛ لَيِصموا واحدة من أهم أمهات 
بعده  من  والليفة  يقه  وصدِّ صديقه  وابنة  ناحية  من  الكريم  الّرسول  زوجة  الؤمني 
أب بكر الّصديق I فانتهزوا فرصة ختلفها عن اليش يف طريق العودة من غزوة 
لعلهم  باإلفك  فلم يضيعوها وجاؤوا  الّسلمي،  العّطل  بن  الصطلق مع صفوان  بني 
من  النّاس  ينفر  بم  النّبوة،  بيت  يف  بالّطعن  دعوته  وانتشار  اإلسالم  مسرية  يعرقلون 

الّرسول الكريم وآل بيته.

ففي  أصل؛  أي  عىل  يقوم  ال  ألّنه  واالفتاء؛  الكذب  درجات  أقىص  و"اإلفك" 
الكذاب عليه  يبني  أو واهنًا  قد يكون هناك أصل، مهم كان ضعيفًا  الألوف  الكذب 
وقوى  عقله  يسّخر  كاذب  إنسان  من  اختالقًا  األمر  اختالق  فهو  "اإلفك"  أّما  كذبه؛ 
والسة، ويف  القارة  غاية يف  بدوافع  أحداثه  ويفتعل كل  الكذب،  هذا  لتلفيق  وعيه 
فلّم   ]17 ]العنكبوت:  ڦ{  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  }ٹ  تعاىل  قوله  الّتنـزيل 
وصناعة  وتلفيق  اختالق  حمض  ابنة  أو  ابن  أو  له  نّد  أو  هلل  شيك  وجود  اّدعاء  كان 
من الكافرين، عبَّ القرآُن عنه بقوله: }ڤ ڦ{ ]العنكبوت: 17[، لذلك نطقت 
نا أمام  أنَّ ألفاظ اآلية  البداية وبمجرد قراءة  التي لتبيِّ منذ  الّتعبري  اآلية الكريمة بذا 
النافقي صنعوا ذلك اإلفك صناعة يف مكان ما، وجعلوا  حادثة عجيبة، وأنَّ هؤالء 
عائشة  أمنّا  ولندع  وتلفيق،  صناعة  كله  فاألمر  به،  الجتمع  جاؤوا  ُثّم  يذكر  شيئًا  منه 
-التي وقع اختيار اآلفكي عليها لتكون ضحية إلفكهم- حتكي لنا ما حدث؛ قالت: 

َخَرَج  ُتُهنَّ  َفَأيَّ َأْزَواِجِه،  بي  َأْقَرَع  َسَفرًا  خَيُْرَج  َأْن  َأَراَد  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول  »كان 
َبْعَد ما  َبْينَنَا يف َغَزاٍة َغَزاَها َفَخَرَج َسْهِمي َفَخَرْجُت معه  َفَأْقَرَع  َسْهُمَها َخَرَج با معه، 
َنا حتى إذا َفَرَغ رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص من  َجاُب، َفَأَنا ُأمْحَُل يف َهْوَدٍج َوُأْنَزُل فيه، َفِسْ ُأْنِزَل اْلِ
ِحيِل  بِالرَّ آَذُنوا  حي  َفُقْمُت  ِحيِل،  بِالرَّ َلْيَلًة  آَذَن  اْلَِدينَِة،  من  َوَدَنْوَنا  َوَقَفَل  تِْلَك  َغْزَوتِِه 
َفَلَمْسُت َصْدِري  ْحِل  الرَّ َأْقَبْلُت إىل  َشْأِن  َقَضْيُت  اْلَْيَش، فلم  َفَمَشْيُت حتى َجاَوْزُت 
اْبتَِغاُؤُه،  َفَحَبَسنِي  ِعْقِدي  َفاْلَتَمْسُت  َفَرَجْعُت  اْنَقَطَع،  قد  َأْظَفاٍر  َجْزِع  ِعْقٌد يل من  فإذا 
َأْرَكُب  كنت  الذي  َبِعرِيي  عىل  َفَرَحُلوُه  َهْوَدِجي  َفاْحَتَمُلوا  يل،  َيْرَحُلوَن  الذيَن  َفَأْقَبَل 
َم  َوإِنَّ اللَّْحُم،  َيْغَشُهنَّ  ومل  َيْثُقْلَن  مل  ِخَفافًا  َذاَك  إِْذ  النَِّساُء  وكان  فيه،  َأنِّ  حَيِْسُبوَن  َوُهْم 
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َيْأُكْلَن اْلُعْلَقَة من الطََّعاِم، فلم َيْسَتنِْكْر اْلَقْوُم حي َرَفُعوُه ثَِقَل اْلَْوَدِج، َفاْحَتَمُلوُه َوُكنُْت 
اْلَْيُش،  اْسَتَمرَّ  ما  َبْعَد  ِعْقِدي  َفَوَجْدُت  َوَساُروا،  اْلََمَل  َفَبَعُثوا   ، نِّ السِّ َحِديَثَة  َجاِرَيًة 
َسَيْفِقُدوَننِي  ُْم  َأهنَّ َفَظنَنُْت  بِِه،  الذي كنت  َمنِْزيِل  َفَأَمُْت  َأَحٌد،  فيه  َوَلْيَس  َمنِْزَلُْم  َفِجْئُت 
َلِميُّ  ، َفَبْينَا أنا َجالَِسٌة َغَلَبْتنِي َعْينَاَي َفنِْمُت، وكان َصْفَواُن بن اْلَُعطَِّل السُّ ِجُعوَن إيلَّ َفرَيْ
ْكَواِنُّ من َوَراِء اْلَْيِش، َفَأْصَبَح ِعنَْد َمنِْزيِل، َفَرَأى َسَواَد إِْنَساٍن َناِئٍم َفَأَتاِن، وكان  ُثمَّ الذَّ
َفَرِكْبُتَها،  َيَدَها  َراِحَلَتُه، فوطئ  َأَناَخ  َجاِعِه حي  بِاْسِتْ َفاْسَتْيَقْظُت  َجاِب،  اْلِ قبل  َيَراِن 
ِسَي يف َنْحِر الظَِّهرَيِة، َفَهَلَك  اِحَلَة حتى َأَتْينَا اْلَْيَش َبْعَد ما َنَزُلوا ُمَعرِّ َفاْنَطَلَق َيُقوُد ِب الرَّ
ْفَك عبد اهللِ بن ُأَبٍّ بن َسُلوَل، َفَقِدْمنَا اْلَِدينََة َفاْشَتَكْيُت  من َهَلَك، وكان الذي َتَوىلَّ اإْلِ
ْفِك، َوَيِريُبنِي يف َوَجِعي َأنِّ اَل َأَرى من النبي  با َشْهرًا ُيِفيُضوَن من َقْوِل َأْصَحاِب اإْلِ
ملسو هيلع هللا ىلص اللُّْطَف الذي كنت َأَرى منه حي َأْمَرُض، إنم َيْدُخُل َفُيَسلُِّم، ُثمَّ يقول: َكْيَف تِيُكْم، 
ُزَنا، اَل  ٍء من ذلك حتى َنَقْهُت، َفَخَرْجُت أنا َوُأمُّ ِمْسَطٍح ِقَبَل اْلَنَاِصِع ُمَتَبَّ اَل َأْشُعُر بيَِشْ
َنْخُرُج إال َلْياًل إىل َلْيٍل، َوَذلَِك قبل َأْن َنتَِّخَذ اْلُكنَُف َقِريبًا من ُبُيوتِنَا، َوَأْمُرَنا َأْمُر اْلَعَرِب 
يف  َفَعَثَرْت  َنْميِش  ُرْهٍم  أب  بِنُْت  ِمْسَطٍح  َوُأمُّ  أنا  َفَأْقَبْلُت  ِه،  التَّنَزُّ يف  أو  ِة  يَّ اْلَبِّ يف  اأْلَُوِل 
َبْدرًا؟  َشِهَد  َرُجاًل  َأَتُسبَِّي  ُقْلِت،  ما  بِْئَس  لا:  فقلت  ِمْسَطٌح،  َتِعَس  فقالت:  ِمْرطَِها، 
َمَرضًا  َفاْزَدْدُت  ْفِك،  اإْلِ َأْهِل  بَِقْوِل  ْتنِي  َفَأْخَبَ قالوا؟  ما  َتْسَمِعي  َأمَلْ  َهنَْتاْه،  يا  فقالت: 
إىل َمَريِض، فلم َرَجْعُت إىل َبْيتِي دخل َعيَلَّ رسول اهللِ �، َفَسلََّم، فقال: َكْيَف تِيُكْم؟ 
، قالت: وأنا ِحينَِئٍذ ُأِريُد َأْن َأْسَتْيِقَن اْلََبَ من ِقَبِلِهَم، َفَأِذَن يل  فقلت: اْئَذْن يل إىل َأَبَويَّ
ِن  ُث بِِه الناس؟ فقالت: يا ُبنَيَُّة َهوِّ ي: ما َيَتَحدَّ ، فقلت أِلُمِّ رسول اهللِ �، َفَأَتْيُت َأَبَويَّ
اِئُر إال  ْأَن، َفَواهللِ َلَقلََّم كانت اْمَرَأٌة َقطُّ َوِضيَئٌة ِعنَْد َرُجٍل حُيِبَُّها َوَلَا رَضَ عىل َنْفِسِك الشَّ
ْيَلَة حتى  ُث الناس بذا؟ قالت: َفبِتُّ اللَّ َأْكَثْرَن عليها، فقلت: ُسْبَحاَن اهللِ، َوَلَقْد َيَتَحدَّ
بن  َعيِلَّ  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَدَعا رسول  َأْصَبْحُت  ُثمَّ  بِنَْوٍم،  َأْكَتِحُل  َدْمٌع وال  َيْرَقُأ يل  اَل  َأْصَبْحُت 
ا ُأَساَمُة  ا يف فَِراِق َأْهِلِه، َفَأمَّ أب َطالٍِب َوُأَساَمَة بن َزْيٍد حي اْسَتْلَبَث اْلَوْحُي َيْسَتِشرُيمُهَ
اهللِ وال  َرُسوَل  يا  َأْهُلَك  ُأَساَمُة:  فقال  اْلُودِّ لم،  َنْفِسِه من  َيْعَلُم يف  ِذي  بِالَّ َفَأَشاَر عليه 
ا َعيِلُّ بن أب َطالٍِب فقال: يا َرُسوَل اهلل، مل ُيَضيِّْق اهلل َعَلْيَك،  َنْعَلُم واهلل إال َخرْيًا، َوَأمَّ
يا  فقال:  َبِريَرَة،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  َفَدَعا  َتْصُدْقَك،  اْلَاِرَيَة  َوَسْل  َكثرٌِي،  ِسَواَها  َوالنَِّساُء 
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ِذي َبَعَثَك بِاْلَقِّ إن رأيت منها  َبِريَرُة، هل َرَأْيِت فيها شيئا َيِريُبِك؟ فقالت َبِريَرُة: اَل َوالَّ
اِجُن  الدَّ َفَتْأيِت  اْلَعِجِي  َتنَاُم عن   ، نِّ السِّ َحِديَثُة  َجاِرَيٌة  أهنا  َأْكَثَر من  عليها  َأْغِمُصُه  َأْمرًا 
فقال  َسُلوَل،  بن  ُأَبٍّ  بن  اهللِ  عبد  من  َفاْسَتْعَذَر  َيْوِمِه  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسول  َفَقاَم  َفَتْأُكُلُه، 
رسول اهللِ �: من َيْعُذُرِن من َرُجٍل َبَلَغنِي َأَذاُه يف َأْهيِل؟ َفَواهللِ ما َعِلْمُت عىل َأْهيِل إال 
َخرْيًا، وقد َذَكُروا َرُجاًل ما َعِلْمُت عليه إال َخرْيًا، وما كان َيْدُخُل عىل َأْهيِل إال َمِعي، 
ْبنَا  َفَقاَم َسْعُد بن ُمَعاٍذ فقال: يا َرُسوَل اهللِ، أنا واهلل َأْعُذُرَك منه، إن كان من اأْلَْوِس رَضَ
ُعَباَدَة  بن  َسْعُد  َفَقاَم  َأْمَرَك،  فيه  َفَفَعْلنَا  َأَمْرَتنَا  اْلَْزَرِج  إِْخَوانِنَا من  َوإِْن كان من  ُعنَُقُه، 
وهو َسيُِّد اْلَْزَرِج، وكان قبل ذلك َرُجاًل َصاِلًا، َوَلِكْن اْحَتَمَلْتُه اْلَِميَُّة، فقال: َكَذْبَت 
َلَعْمُر اهللِ اَل َتْقُتُلُه وال َتْقِدُر عىل ذلك، َفَقاَم ُأَسْيُد بن الضري، فقال: َكَذْبَت َلَعْمُر اهللِ، 
وا،  اِدُل عن اْلُنَافِِقَي، َفَثاَر اْلَيَّاِن اأْلَْوُس َواْلَْزَرُج حتى مَهُّ واهلل َلنَْقُتَلنَُّه، َفإِنََّك ُمنَافٌِق جُتَ
اَل  َيْوِمي  َوَبَكْيُت  َوَسَكَت،  َسَكُتوا  حتى  َضُهْم  َفَخفَّ َفنََزَل،  اْلِنَْبِ  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َوَرُسوُل 
َيْرَقُأ يل َدْمٌع وال َأْكَتِحُل بِنَْوٍم، َفَأْصَبَح ِعنِْدي َأَبَواَي، قد َبَكْيُت َلْيَلَتْيِ َوَيْومًا حتى َأُظنُّ 
اْمَرَأٌة  اْسَتْأَذَنْت  إِْذ  َأْبِكي،  ِعنِْدي وأنا  َجالَِساِن  ا  مُهَ َفَبْينَا  َكبِِدي، قالت:  َفالٌِق  اْلُبَكاَء  َأنَّ 
من اأْلَْنَصاِر َفَأِذْنُت لا، َفَجَلَسْت َتْبِكي َمِعي، َفَبْينَا َنْحُن َكَذلَِك إِْذ دخل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َفَجَلَس، ومل جَيِْلْس ِعنِْدي من َيْوِم ِقيَل يِفَّ ما ِقيَل َقْبَلَها، وقد َمَكَث َشْهرًا اَل ُيوَحى إليه 
َد، ُثمَّ قال: يا َعاِئَشُة، فإنه َبَلَغنِي َعنِْك َكَذا َوَكَذا، َفإِْن ُكنِْت  ٌء، قالت: َفَتَشهَّ يف َشْأِن يَشْ
إذا  اْلَعْبَد  فإن  إليه،  َوُتوِب  اهللَ  َفاْسَتْغِفِري  َأْلَْمِت بيشء  ُكنِْت  َوإِْن  اهلل،  ُئِك  َفَسُيَبِّ َبِريَئًة 
َف بَِذْنبِِه ُثمَّ َتاَب َتاَب اهلل عليه، فلم َقَض رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمَقاَلَتُه َقَلَص َدْمِعي، حتى  اْعَتَ
ما ُأِحسُّ منه َقْطَرًة، َوُقْلُت أِلَِب: َأِجْب َعنِّي َرُسوَل اهللِ ×، قال: واهلل ما َأْدِري ما َأُقوُل 
ي: َأِجيبِي َعنِّي َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَم قال، قالت: واهلل ما َأْدِري  لَِرُسوِل اهللِ ×، فقلت أِلُمِّ
نِّ اَل َأْقَرُأ َكثرِيًا من اْلُقْرآِن، فقلت:  ما َأُقوُل لَِرُسوِل اهللِ ×، قالت: وأنا َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ
ْقُتْم  َأْنُفِسُكْم، َوَصدَّ َوَوَقَر يف  الناس،  بِِه  ُث  َيَتَحدَّ َأنَُّكْم َسِمْعُتْم ما  َعِلْمُت  إن واهلل لقد 
ْفُت  اْعَتَ َوَلِئْن  بَِذلَِك،  ُقوِن  ُتَصدِّ يَئٌة اَل  َلَبِ َيْعَلُم إن  َبِريَئٌة َواهللُ  َلُكْم إن  َوَلِئْن قلت  بِِه، 
ُيوُسَف  َأَبا  إال  َمَثاًل  َوَلُكْم  يل  َأِجُد  ما  واهلل  ُقنِّي،  َلُتَصدِّ َبِريَئٌة  َأنِّ  َيْعَلُم  َواهللُ  بَِأْمٍر  َلُكْم 
ْلُت عىل فَِرايِش وأنا َأْرُجو  وَّ إِْذ قال: }ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک {، ُثمَّ حَتَ
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ُينِْزَل يف َشْأِن َوْحيًا، َوأَلََنا َأْحَقُر يف َنْفيِس من  َأْن  َئنِي اهلل، َوَلِكْن واهلل ما َظنَنُْت  ُيَبِّ َأْن 
ُرْؤَيا  النَّْوِم  َيَرى رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف  َأْن  َأْرُجو  َوَلِكنِّي كنت  َأْمِري،  بِاْلُقْرآِن يف  َم  ُيَتَكلَّ َأْن 
ُئنِي اهلل، َفَواهللِ ما َراَم جَمِْلَسُه وال َخَرَج َأَحٌد من َأْهِل اْلَبْيِت حتى ُأْنِزَل عليه اْلَوْحُي،  ُيَبِّ
َيْوٍم  ِمْثُل اْلَُمِن من اْلَعَرِق يف  ُر منه  َلَيَتَحدَّ َحاِء، حتى إنه  اْلُبَ َيْأُخُذُه من  َفَأَخَذُه ما كان 
َل َكِلَمٍة َتَكلََّم با َأْن قال يل:  َي عن رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وهو َيْضَحُك، َفَكاَن َأوَّ َشاٍت، فلم ُسِّ
ي: ُقوِمي إىل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: اَل  َأِك اهلل، فقالت يل ُأمِّ يا َعاِئَشُة، امْحَِدي اهللَ، َفَقْد َبرَّ
واهلل اَل َأُقوُم إليه، وال َأمْحَُد إال اهللَ، َفَأْنَزَل اهلل تعاىل }ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ{ 
يُق I، وكان ُينِْفُق  دِّ ]النور:  11[ اآْلَياِت، فلم َأْنَزَل اهلل هذا يف َبَراَءيِت، قال أبو َبْكٍر الصِّ

عىل ِمْسَطِح بن ُأَثاَثَة لَِقَراَبتِِه منه: واهلل اَل ُأْنِفُق عىل ِمْسَطٍح شيئًا َأَبدًا َبْعَد ما قال لَِعاِئَشَة، 
ڑ  ڑ  ژ  }ژ  َقْولِِه:  إىل   ](( }ڃ ڃ چ چ چ چ{ ]النور:   َفَأْنَزَل اهلل تعاىل: 
ک ک ک ک گ گ گ گ{ ]النور:  ))[ فقال أبو َبْكٍر: َبىَل واهلل إن أَلُِحبُّ َأْن َيْغِفَر 
اهلل يل، َفَرَجَع إىل ِمْسَطٍح الذي كان جُيِْري عليه، وكان رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَأُل َزْينََب بِنَْت 
َأمْحِي  اهللِ  َرُسوَل  يا  فقالت:  َرَأْيِت،  ما  َعِلْمِت  ما  َزْينَُب،  يا  فقال:  َأْمِري،  َجْحٍش عن 
ُتَساِمينِي،  كانت  التي  َوِهَي  قالت:  َخرْيًا،  إال  عليها  َعِلْمُت  ما  واهلل  ي،  َوَبرَصِ َسْمِعي 

َفَعَصَمَها اهلل بِاْلَوَرِع.")1)

ونزل يفَّ القرآن الجيد يف هذا الّشأن اآليات العش الّسابقة الّذكر.

نساء  عىل  الجاب  فرض  بعد  حدثت  الواقعة  هذه  أنَّ  إىل  الؤمني  أم  أشارت 
رسول اهلل �، وذلك يعني أهّنا نزلت يف فتة متأخرة أو يف النّصف الّثان من العهد 
الدن، وفيها يف الوقت نفسه أّن سفر أمهات الؤمني بصحبة رسول اهلل � ال يتناىف 
مع فرض الجاب عليهن وإجياب القرار يف البيت، وفيه إشارة إىل أّن الجاب أوسع 
وأعّم من ارتداء الالبس التي تست وال تصف وال تشف ليدخل فيه القرار يف البيت 
لّن  حيق  اللوايت  الؤمني  نساء  يشمل  ال  وهذا  قصوى،  لرضورة  إاّل  مغادرته  وعدم 

الروج للعمل ونحوه دون قيود.

)))  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الشهادات، َباب تعديل النساء بعضهن بعضًا، حديث 
رقم ))266(، ص786.
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وقد اشتملت القصة عىل أحكام كثرية، وكون النّزول قد تم بذه الناسبة األليمة 
أّنه لو مل حيدث ذلك لا نزلت هذه اآليات، فهذه اآليات جزء من كتاب اهلل  ال يعني 
القديم غري الخلوق، وشاءت حكمة اهلل جّل شأنه أن تقرن بعض اآليات الهمة جدًا 
بنية  يف  رسوخًا  وأقوى  تثبيتًا  أشد  لتكون  معينة،  بمناسبات  عالقاتا  أو  أحكامها  يف 
الواقع  ويف  والنّفوس،  والقلوب  العقول  يف  وتثبيتها  والّسلوكية،  األخالقية  الجتمع 
الّتشيعي والّسلوكي واليايت، وهييئ القرآن لا كل الّظروف التي جتعلها ثابتة راسخة 
هكذا  األشكال،  من  شكل  بأي  تغيريها  أو  جتاهلها  أو  تناسيها  أو  نسياهنا  يمكن  ال 
أّن األنبياء  بيان  القربان البشي، وهكذا فعل يف  القرآن يف قصة إبراهيم وإلغاء  فعل 
ال يملكون من أمر إدخال أحد النة أو النّار شيئًا، ألّن الكم فيه هلل وحده، فجعل 
الوحي،  النّبي وختون  التي ختون  للمرأة الائنة  امرأة نوح وامرأة لوط أسوأ مثل  من 
النة رغم وجودها يف  بيتًا يف  لا  اهلل  بنى  التي  الثل، وهي  أفضل  فرعون  امرأة  ومن 
بيت فرعون الذي أعلن ألوهيته عىل النّاس فقال: }چ چ چ ڇ ڇ ڇ{ 
القصة  بذه  تعاىل  اهلل  خلَّد  وقد   .](4 ]النازعات:  چ{  چ  چ  و}ڃ   ]38 ]القصص: 

من  الكبرية  الجموعة  هذه  أعدائه(  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  با  ابُتيل  التي  اإلفك  )قصة 
األحكام واآلداب والسلوكيات، التي قد يتساهل الناس فيها، وقد ال يشعون لا من 

الّتشيعات ما حيول دون وقوعها أو استمرارها أو تعاظمها.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ{ ]النور: 11[.

فقوله جّل شأنه: }ٻ پ{ ]النور: 11[ تدل عىل عدم تكفري مرتكب الكبرية، 
فقوله: }پ{ تدل عىل عدم خروجه عن مجاعة السلمي.)1) فيعّلمنا اهلل تعاىل أن 
الوانب  والحظنا  كيل  بشكل  األمور  هذه  إىل  نظرنا  فإذا  حمضًا،  ّشًا  هذا  حتسبوا  ال 
)))  ذهب عامة الوارج إىل أّن من ارتكب كبرية من الكبائر فقد كفر واستحق النّار، ومحلوه عىل الكفر الخرج 
من اللة، ال الكفر األصغر الذي يدخل يف العصية أو الفسق وال خيرج من اللة، وقد خالف عامة السلمي 
ومجهرتم الوارج يف ذلك، فعدوا مرتكب الكبرية عاصيًا يستطيع أن يتوب ويثوب إىل اهلل جّل شأنه، ولعل 

اهلل يغفر له، وأدلة الفريقي يف ذلك كثرية ومتعددة، ولا مظاهنا من الباحث الكالمية، فلريجع إليها فيها.
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الّتعليمية فيها، وكذلك الوانب التي حتمي الجتمع من الوقوع والّسقوط يف الفتنة، 
اإليمن  أعداء  إجيادها  عىل  يعمل  التي  واألزمات  التآمرين  لؤامرات  تعرضه  عند 
والؤمني، نستطيع أن ندرك جوانب الري الكثرية يف االبتالء بذه الواقعة. وإذا نظرنا 
إىل اآلالم النّفسية التي حتّل بمعسكر أهل اإليمن وعىل رأسهم رسول اهلل � والسيدة 
نتبي مدى اآلالم واإلرباك الذي  فإّننا نستطيع أن  J وأهلها والؤمني،  عائشة 

سببته هذه الِفْرية الكبى واإلفك العظيم. 

منهج مقاومة الّشائعات

}ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{ ]النور:  )1[

تقّدم لنا هذه اآلية منهجًا يف حتصي الجتمع الؤمن ضّد الّشائعات أّيًا كان نوعها 
ومن أي وعاء خرجت، وقد لصت اآلية الكريمة هذا النهج يف هذه اآلية الكريمة، 
فواجهوا الّشائعة واالفتاء باستحضار الّظن السن بأنفسهم ولن وقع اإلفك عليهم، 
خاصة لن هم بتلك الثابة كأّم الؤمني عائشة J، وهم يعلمون أّن اهلل تعاىل قد 
فلم  باألّمة،  خاصة  قضية  ألهّنا  النّبوة؛  بيت  وتطهري   ،� بالنّبي  تزوجيها  يف  تدخل 
يتكها اهلل تعاىل هنبًا لألعداء، ولذلك كان ينبغي أن يكون حارضًا يف أذهان السلمي 
ذلك  الؤمني،  أّم  ضّد  الّشائعات  ويروجون  الدينة،  يف  يرجفون  النافقون  بدأ  حي 
� عىل  اهلل  يأمتنه رسول  كان  الذي  الّصالح  والّرجل  هم  وأمِّ بأنفسهم  السن  الّظن 

مؤخرة جيوشه يف غزواته. 

ويف اآلية إشارة إىل أّن قالة الّسوء ال يستطيع أحد محاية نفسه منها بمجرد نسبه 
وال   � اهلل  رسول  زوج  كوهنا  الؤمني  أّم  اتام  عن  النافقي  يصّد  فلم  انتسابه،  أو 
كوهنا ابنة الّصديق، لكن الذي يصون الجتمع وحيمي أهله وحيفظ له روابطه إنم هو 
فإّن  النّفوس وتطهريها، ولذلك  القلوب وتزكية  الّتأليف بي  مناط  الذي هو  اإليمن 
اآلية ذكرته ومل تش إىل َحَسب عائشة وَنَسبها وانتسابا إىل الّرسول الكريم وكوهنا أّم 
أو يرفضوه،  يقبلوه  ينبغي أن  الذي حيدد لم ما  إيمهنم  النّاس  الؤمني، بل استثار يف 
فهو الادي إىل سواء الّسبيل، وهو العاصم للمؤمني من الّسقوط. ولعّل حديث أب 
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أيوب األنصاري وزوجته يوضح ذلك، فيقول لا: "أسمعت ما يقول النّاس؟ قالت: 
قال:  ال،  قالت:  عنها؟  يقولون  ما  تفعلي  أكنِت  عائشة،  مكان  كنِت  لو  قال:  نعم، 
فعائشة خرٌي منك، قالت: وأنَت لو كنت صفوان، أكنَت تفعل ما قالوه عن صفوان؟ 

قال: ال، معاذ اهلل، قالت: فصفوان خرٌي منك." 

فهذا الديث يبي ُحسن الّظن واالنطالق من السؤولية الفردية، وكعادة القرآن 
وأن  والّصدق،  الري  فيها كوامن  ويستثري  نفسها  إىل  فيلفتها  النّفس،  تربية  الكريم يف 
علينا أن نمّيز بي أن يظن الؤمنون بأنفسهم خريًا ليعصمهم ذلك من قبول قالة الّسوء 
الغرور  يصيبهم  أن  وبي  الغرضي،  ودعايات  النافقي  وأخبار  الفاسدين  وأنباء 
واالعتداد بالنّفس إىل درجة الغرور، فريتكب جريمة أخرى فيحاول النّأي بنفسه عن 
الّسقوط فيم هنى اهلل عنه، فهذه مزلة أقدام ومواضع اضطراب أفهام حتتاج للكثري من 

الفهم والوعي والذر لكيال ينقلب اليشء إىل ضده. 

الؤمني  بي ظن  الواضحة  العالقة  أن جيد  الؤمن  يستطيع  النهج  هذا  إطار  ويف 
بأنفسهم وإخواهنم يف اإليمن وبي ظنهم بمصادر قالة الّسوء من أهل الفسق }ٿ ٿ 
6[ وال بّد من الّتفريق هنا بطريق الّتبي بي أنباء الفاسقي  ٿ ٿ ٹ{ ]الجرات:  
المعة  أّن  أدبه  من  القرآن  يعلمنا  وهكذا  األخرى.  واألنباء  والرجفي،  والنافقي 
واالستكبار.  االستعالء  بنزعة  اإلحساس  ينتفي  فهنا  وبأبنائها،  بنفسها  الري  تظن 

}ژ  تعاىل:  قوله  نحو  نقرأ  حي  النهجية  هذه  يف  آخر  معلًم  نتبي  أن  نستطيع  وقد 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
 ]83 ]النساء:   ھ{  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
فإذا ال جيوز ترديد الّشائعة كم قيلت وكم رّوج لا قائلوها من منافقي وكذابي وفسقة 
يعني  وذلك  العلم،  وأهل  القادة  وإىل  عهده  يف   � اهلل  رسول  إىل  ُترّد  بل  وأعداء، 
قالا؟  من  با،  يتعلق  ما  ومعرفة كل  واستنباط،  وحتليل  دراسة  إىل  الّشائعة حتتاج  أّن 
وعىل من قيلت؟ ولا وضعت هكذا؟ ومن الستهدف با؟ وما آثارها لو ُصّدقت؟ وما 

وسائل مواجهتها؟ فتلك كلها تصب يف إطار منهج مقاومة الّشائعات.
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مواجهة  يف  دقيق  حكيم  منهج  عىل  اشتملت  اآلية  هذه  أّن  يبي  كله  ذلك  إّن 
الّشائعات، جدير بالؤمني أن يتعلموه ويعلموه ويضعوا له القواعد والّضوابط التي 
متّكن أبناء األمة من مواجهة شائعات وإعالم أعدائها وخصومها بمنهج سليم، قليل 
التي يسلكها عادة أصحاب  الّشيطانية  الّتكلفة ال يعمد إىل استخدام ذات األساليب 

الناهج األخرى.

الد  بفتة  العراق  يف  عرفت  التي  الفتة  أثناء  شباب  فتة  يف  كنت  أّنني  وأذكر   
–آنذاك-  البعث  حزب  قادة  بأحد  واحدة  زنزانة  ومجعتني  الّشيوعي-  -أي  األمحر 
بعض  عن  عجيبة  أخبارًا  منهم  كل  يل  فذكر  العراقي،  الّشيوعي  الزب  قادة  وأحد 
بيننا  قامت  قد  األلفة  العمل اإلسالمي، وألّن هناك شيئًا من  العلمء والشايخ وقادة 
من  لديه  ما  كل  منهم  كل  طرح  فقد  واحدة،  غرفة  يف  وننام  ونشب  نأكل  كسجناء؛ 
وّلا  اإلسالمي.  العمل  وقادة  والشايخ  العلمء  بعض  عن  سمعها  وأمور  انطباعات 
سألت ُكاّل ً منهم عن مصادره، أجابا بأّن مصادرنا هو حزبنا، فقلت لم: إّنني مستعد 
أن أصحح لكم كل هذه األكاذيب والّدعاوى، وأثبت لكم كذبـا عىل أن تعاهدون 
األساليب،  هذه  مثل  وقاومتم  اهلل،  إىل  وتبتم  عنه،  رجعتم  بذلك  أقنعتكم  إن  أّنني 
بلد  أبناء  الّسياسات الزبية ألحزابكم، فنحن  بينها وبي أن تكون جزءًا من  وحلتم 
وإذا  والتهم،  البيء  مصري  يف  الّسوء  وقالة  الّشائعة  تؤثر  معينة،  قيم  له  عشائري 
ألصقت يف خصمك تمة، فهو ليس بأقل قدرة من أن يصمك بتهمتي وأكثر، وهناك 
من يستمع، وشعوبنا ألِفت أن تردد الّشائعات دون تبّي أو تثبت، وأذكر أّن من مجلة 
أنني  وأقسْمُت لم  بالفجور،  بغداد  الشهورين يف  العلمء  أحد  ابنة  اتموا  أهّنم  التهم 
ويتهموهنا  إليها  يشريون  التي  البنت  وأن  فردًا،  فردًا  أسته  وأعرف  الّرجل  أعرف 
–آنذاك-، فكيف يتصور  بالوقوع يف حب سائق أبيها ال يتجاوز عمرها ثمنية أعوام 
من طفلة كهذه أن تعشق وحتب وترب إلخ. فلّم تأكد لم صدقي فيم ذكرته، أردفُت 
اليوم الذي دخلت فيه الّسجّن  قائاًل إن هذا الّشيخ مل يملك سيارة طيلة حياته حتى 
فكيف أشاع عليه حزبكم بملكه لسيارة وسائق تقع ابنته يف حمبته! وبعد أن فرغنا من 
النّقاش واطمئنا إىل أّنه ليس هناك ما يدفعني إىل الكذب عليهم فيم ذكرت، أبدى كل 
منهم أسفه وقاال: "قاتل اهلل الزبية، فإّن أحزابنا قد علمتنا منذ البداية كيف نتهم قادة 
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األحزاب العادية لزبنا بم ينفر المهري عنها، فإذا كانت تلك األحزاب العادية دينية 
تنال من أعراضهم وأعراض ذوهيم،  ُتًم أخالقية  لقادتا  أن نختار  بّد  إسالمية، فال 
وكثريًا ما تأتينا هذه التهم مطبوعة يف حلقات الّتثقيف الزب، ونعلم األعضاء الدد 
األحزاب  من  األحزاب  تلك  كانت  إذا  أّما  النّاس،  بي  ويشيعوهنا  يتداولوهنا  كيف 
أن  بّد  فال  دينية  بوسائل  المهري  كسب  عىل  تعمل  وال  الّديني  بالّشأن  تتم  ال  التي 
وكوهنم  باالستعمر  وعالقتهم  الالية  ذمهم  حول  تلفيقها  يتم  اتامات  لقادتا  ُتصاغ 
1959م نشت  الّسفارات األجنبية". ويف سنة  يتقاضون مرتبات شهرية من  عمالء 
صور كثرية لعلمء هم فوق الّشبهات ُوضعت بي أيدهيم كؤوس تشبه كؤوس المر، 
أخرى  وصور  المر،  يشب  الفالنية  المرة  يف  كان  الّشيخ  هذا  إّن  حتتها  وكتب 
بعضهم  عىل  القبض  ُألقي  وقد  لؤالء،  العادية  الّسياسية  األحزاب  قادة  بعض  تبي 
واستخرجوا من جيبه شيكًا كان قد تسلَّمه لتوه من الّسفارة البيطانية أو األمريكية 
بل  لا،  وتلل  اللفقة  الّشائعات  تلك  أحيانا  تصدق  الخدوعة  والمهري  سواها.  أو 
للّسخرية  األحزاب  لتلك  العارضي  ضد  وطرائف  نكت  تلفيق  حد  األمر  بلغ  لقد 

منهم واستدراج المهري للمشاركة يف تلك الّسخرية.

ک{  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ 
]النور:  13[ 

هنا جزء آخر من منهج الّتبّي والّتثبت، وهو مطالبة أصحاب قالة الّسوء أو الّشائعة 
بتقديم ما يثبت بحسبه، فإن كان اتامًا بالّزنا أو الّسدومية -عمل قوم لوط- أو اتامًا 
بالّذمة الالية، فال بّد من إثبات، وال بّد من التبّي، وإذا كان نقاًل بطريق الّرواية فال بّد 

من مواجهة بي من نقلوا ومن ُنقل عنهم، ليتبي لنا الذين صدقوا ونعلم الكاذبي.

ں{  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  }ک 
أمام  وهنا تبز رمحة اهلل جّل شأنه يف مواجهة ضعف اإلنسان وقلة حيلته   ]14 ]النور:  

إغراء الكالم يف أعراض اآلخرين الذي يعطي الكثريين شعورًا باألفضلية وإحساسًا 
وعنايته  ورمحته  تعاىل  اهلل  ففضل  اآلخرين،  بفشل  وإّنم  هو  بتفوقه  ال  السّلبي  بالّتميز 
عوامل  من  با  ُيراد  ما  كل  من  وصيانتها  الؤمنة  المعة  حفظ  وراء  اإليمن  ألهل 



711 سورة  النور

الّتفكيك، فهو الذي أّلف بي قلوب الؤمني، وهو الذي زّكى نفوسهم وطّهر قلوبم 
وأودع فيهم القدرة عىل الّتبّي والّتثبت ورفض قالة الّسوء، ولواله عّز وجلَّ لا زكى 
أحد منكم ومتكن من صيانة نفسه عن الوض مع الائضي يف هذه األمور. فرمحته يف 
الّدنيا بأن عّلمكم وبّي لكم كيف جتتنبون الوقوع يف هذا األمر اللل، حي أعطاكم 
يضمره  عم  لكم  وكشف  والّتثبت،  بالّتبّي  وأمركم  بأنفسكم  الّظن  حسن  عىل  القوة 
خصومكم وأعدائكم من عداء، فال يغّت أحد بنفسه، وال ينبغي أن حيّدث نفسه بأّنه 
قد أوتيه عىل علم عنده، وذكاء وعبقرية شخصية، وينسى أو يتجاهل فضَل اهلل تعاىل. 
ورمحته يف اآلخرة هي مغفرته عم اقتفتموه، }ڳ{ ]النور:  14[ أي كل من ساهم 

وشارك بل وسكت عن الّرد عن عرض أخيه، كم قال اهلل تعاىل: }ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڃ{  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
]األعراف: 165[، فكل أولئك لن ينجوا من أرضارها وشورها إاّل أولئك الذين هداهم 

اهلل، وجعلهم ينهون عن الّسوء ويقفون ضده، وال يسمحون لقالته أن تنال من وحدة 
األمة وثباتا واستقامتها ووالئها لقادتا وأويل األمر منها. واهلل جّل شأنه يشري إىل أّن 
كثريًا من أهل الدينة قد أفاضوا بالديث يف هذا األمر، وليس جمرد ذكر أو قول، وكأّن 
أن يكون اهلل  إّما  تنبيهًا إىل رضورة جتنّب اإلفاضة يف الديث يف هذا األمر؛ فهو  فيه 
جّل شأنه قد قض فيه بيشء وال بّد من إنفاذ قضائه سبحانه، وإّما أن يكون ما مل ينزل 
فيه من اهلل حكم بعد فعلينا أن ننتظر حكمه، ألّن الوض فيه سوف حيقق لن لّفقوا 
ذلك اإلفك أهدافهم بإشغال المعة الؤمنة واألمة عم هيمها وتفكيك روابطها، لكن 
حينم نتوقف عن الديث فيه، فإّننا نستطيع أن نتبي األمر بشكل أفضل، ونتجنب ما 

استهدفه أصحاب قالة الّسوء والرجفون والنافقون.

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  }ں 
ے{ ]النور:  15[

هذه هي اإلفاضة الشار إليها يف اآلية الّسابقة، فقد أفاض النّاس كالمًا يف األمر 
بألسنتهم فُشغلوا به وشغلوا جمتمعهم وأمتهم بتداوله وهم حيسبونه هينًا، فاألمر ليس 
بخطر  يشعروا  ومل  هينًا،  أمرًا  ذلك  فعدوا  حدث،  ما  ووصف  ذكر  يف  الكالم  إاّل  فيه 
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الذي أحاط بكل  تبارك وتعاىل  أّما اهلل  آثاره حق قدرها.  يقّدروا  تداوله كم هو، فلم 
يشء علم فقد عّظم هذا األمر؛ إذ هو ليس بي عنده وجيب أن يكون كذلك عندنا، 
إلشغال  آثاره  من  أثر  ألي  الّسمح  وعدم  ضده،  التحّصن  عىل  قادرين  نكون  وأن 
تأديب  فيها   ]15 ]النور:   ڻ{  ڻ  }ں  شأنه:  جّل  بقوله  واإلشارة  به.  الؤمني 
خفي بأّنكم مل ُتعملوا عقولكم قبل أن تفيضوا يف الكالم فيه وتناقله باأللسن، فكان 
أوىل بكم أن تفكروا فيه، وتتبينوا أبعاده وأهداف النافقي من إثارته، وعظم الريمة 
التي ارتكبوها يف حق األمة ورسولا الكريم �. وهنا إشارة مهمة أخرى، فالتلقي 
باأللسنة ال يستلزم االقتناع، فهو مثل تناقل األخبار والكايات، ومع ذلك فإّن الّشارع 
الكيم قد هنى عن ذلك بشدة، وتوّعد من حيكي ويتداول هذا حتى ولو مل يصدقه يف 
نفسه أو يقتنع به. إّن النافقي باستهدافهم أم الؤمني عائشة، كأّنه كان لدهيم إحساس 
بكر  أب  الّشيخي  اسم  ارتباط  خالل  من  شعروا  وربم  الكريم،  الّرسول  وفاة  بقرب 
وعمر L باسمه صلوات اهلل وسالمة عليه، فيقال: جاء الّرسول وأبو بكر وعمر 
معه، وانرصف رسول اهلل وأبو بكر وعمر معه، كم أّن العرب تعظم األكب سنًا وتوليه 
� ومن  اهلل  ينالوا من سيدنا رسول  أن  بذلك  أرادوا  احتامًا وتقديرًا خاصًا، فهل 

سيدنا أب بكر من بعده برضبة واحدة؟ هذا حمتمل واهلل أعلم.

}ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ{ ]النور:  16[ 
ال يليق بالؤمن أن يقول قالة الّسوء عىل سبيل الّرواية، فضاًل عن اإلنشاء، وهنا يبدو 
الكذب  وناقل  بكافر"،  ليس  الكفر  "ناقل  قولم:  عىل  بنيت  التي  القوالت  خطأ  لنا 
أو  إفكًا  وصاغه  القول  لّفق  من  عن  خيتلف  ال  فالنّاقل  بكاذب.  ليس  ذلك–  –عىل 
بتانًا، وهذا منطقي، فلوال نقله للخب لا انتش ولا علم به أحد. فالنّاقل الردد للقول 
وال  ولإلفك،  ولإلثم  للبهتان  الّتويج  يف  شارك  قد  أنه  تعي  وال  تعقل  ال  ببغاء  مثل 
خيرجه من دائرة السؤولية أّنه جمرد ناقل؛ ألّنه قد ُأمر بالّتبّي والّتثبت ورّد أمور األمن 
والوف وأية مقولة مؤثرة يف كيان األمة إىل اهلل ورسوله وإىل أويل األمر، فإن مل يفعل 
وردد ذلك كم سمعه، فإّنه آثم بذلك مسؤول عنه، قد ال يقل إثمه كثريًا عن إثم الان 

األول الذي جاء بالبهت واإلفك واالفتاء.
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 }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى{ ]النور:  17[

يف اآلية تديد خطري ووعيد وتنبيه لألمة أن ال تعود مرة أخرى للوقوع يف هذا 
بالنّيل من  إليه وأن ال تسمح ألحد  الؤدية  الّذرائع  أبدًا، وأن تسد كل  العظيم  الطأ 

األمة بذه الوسائل. ويف هذا تديد بفقد اإليمن إن كرر هذا األمر.

}ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ{ ]النور:  18[

ويأيت هذا الّتحذير يف آيات بينات صادرة من حكيم عليم بم خلق، ال يعزب عنه 
مثقال ذرة يف األرض وال يف الّسمء وال أصغر من ذلك وال أكب.

}ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب{ ]النورط  19[

الّسوء وترديد  قالة  بتناقل  الذين يستهينون  فريقا من  لنا  تبي  الكريمة  هذه اآلية 
أولئك  من  باهلل  والعياذ  يصنفوا  أن  ويمكن  النّاس،  أعراض  يف  والّطعون  الّشائعات 
الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، فإذا اقتن ما يتلقونه بألسنتهم ويذيعونه 
بي النّاس بحب إشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا، فإّن األمر يتحول إىل جريمة فعلية؛ 
ألهّنا تؤدي إىل كس الواجز النّفسية بي الؤمني والفواحش التي هنى اهلل عنها وعن 
حد  عليه  يقام  بأن  الّدنيا  يف  األليم  العذاب  مرتكبها  يستحق  جريمة  فهي  مقارفتها؛ 
القذف باللد ثمني جلدة، ويف اآلخرة معرض لعذاب جهنم وساءت مصريًا. لذلك 
بآثارها وما حتدثه من ختريب يف الجتمع وعالقاته،  ينبغي أن تؤخذ  فإّن هذه األمور 
ودين  وشف  عرض  من  عليه  الحافظة  من  لألمة  النتمون  حيرص  ما  ألهم  وتديد 

وطهارة الجتمع من الفواحش؛ ما ظهر منها وما بطن.

آيات  0)[ وختام  ]النور:  مث{  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  }ىب 
العذاب  وقوع  وبي  بينكم  وحال  حفظكم  الذي  ورمحته  اهلل  بفضل  الّتذكري  اإلفك 
أن  ولوال  الكيم،  الّتشيع  نعمة  إىل  إضافة  أخرى  ونعمة  منه  فضل  فذلك  فيكم، 
}ىت يت جث مث{ ]النور: 0)[ بكم لوقع بكم ش مستطري، نتيجة ما حدث يف هذه 
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القصة، وتعريض أمن الجتمع كله إىل الطر، فالنافقون كانوا وهم يدبرون لذا اإلفك 
الفتى يتوقعون من الؤمني ردود فعل خطرية كانوا قد خططوا الغتنامها لو وقعت، 
وما علموا أّن اهلل جّل شأنه قد قرر محاية هذه األمة وصيانتها من آثار الؤامرات التي 
فاهلل  أبنائها؛  بي  واإليقاع  ألفتها  وختريب  روابطها  وتدمري  وكياهنا  وحدتا  تستهدف 
ليأخذ  النافقي والّشياطي،  نّجى هذه األمة ما كان سيقع با من تدبري هؤالء  الذي 
السلمون بعدها العبة والّدرس، وليغلقوا كل الّثغور التي تركوها مفتوحة، وحيولوا 

بي األمة ومؤامرات أعدائها.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڃڃ{ ]النور: 1)[

-عىل  الّشيطان  كيد  ألّن  الّشيطان؛  خطوات  اتباع  عن  الكريمة  اآلية  تنهى 
لديه مرة واحدة لن يعمل عىل إضاللم  ما  ضعفه- كيد متدرج، فهو ال يكشف كلَّ 
عن سواء الّسبيل، بل خيطو خطوة خطوة، ما ينبه عىل الكر والّتدبري والّتخطيط واإلناة 
الطوات  تلك  يف  إليه  الوصول  يريد  وما  ودهاءه  مكره  خيفي  بحيث  اإلضالل،  يف 
التدرجة، والتي قد خَيفى أثرها يف بادئ األمر وال تظهر، إال بعد أن يكون الّشيطان قد 
خطى خطوات كثرية مع من ُيضلُّهم ومتّكن منهم. وعىل الؤمن الذي يريد الّتحّصن من 
الّشيطان وإغوائه وإضالله أن يبذل جهده لعدم اتباع الّشيطان يف الطوة األوىل، فإّنه 
إن اتبعه يف الطوة األوىل فسيستدرجه للّثانية والّثالثة والّرابعة حتى يتمكن منه، ويضّله 
ضالالً بعيدًا، ويتخطفه وجيعله كمن توى به الّريح يف مكان سحيق. وكشف خطوات 
الّشيطان منذ البداية وميزها عن الطوات األخرى يصون اإلنسان وحيفظه قبل فوات 
األوان، فال بد للمؤمن من أن يعرف الّشيطان وأساليبه وحيله والنهج الذي يتبعه يف 
إضالل النّاس ورصفهم عن سبيل اهلل، فتلك أمور يف غاية األمهية ومتنح اإلنسان القوة 

عىل مواجهة خطوات الّشيطان أوالً بأول وإحباط حماوالته بشكل كامل.

فالوصول  والنّتائج،  القدمات  إىل  األنظار  ليلفت  تقدم  ما  كل  بعد  اآلية  وجميء 
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واختالق  النّاس،  أعراض  عىل  واالعتداء  القذف  يف  والّسقوط  باهلل  والعياذ  الّزنا  إىل 
تلك  كل  الد،  ذلك  إىل  الكريم  للّرسول  عداوتم  يف  النافقي  وبلوغ  اإلفك  قصة 
األمور مل تظهر فجأة ومل تكن دون مقدمات، بل كان لكل منها مقدماتا، ولذلك كان 
كلها  الّشيطان  خطوات  عن  والكشف  النكر  عن  والنّهي  بالعروف  واألمر  الّتناصح 
الذكورة. وهنا  يتوقف عليها االمتناع عن تلك الرائم  التي  القدمات  أمور تعد من 
تأيت النظومة األخالقية كلها لتندرج حتت مسؤولية اإلنسان يف الحافظة عليها حمافظة 
الّصدق  بي  ومتييزهم  خريًا،  بأنفسهم  والؤمنات  الؤمنون  يظن  أن  من  ابتداء  تامة، 
لبعض،  بعضهم  الؤمني  واحتام  عليه  الّشهود  وطلب  بالّدليل  ومعرفته  والكذب 
واجتناب ظن الّسوء وقالة الّسوء، إىل غض البرص واالستئذان وجتنب خلوة الّرجل 
بالرأة والساكنة وكافة األمور التي قد يستهي البعض با وحيسبوهنا هينة. وقد تكون 
وقد  الّشيطان،  خطوات  من  خطوة  أهّنا  ندرك  حينم  با  نستهي  ال  لكننا  بالفعل  هينة 
تكون هينة يف ذاتا ولكنها ال تكون هينة بم تشتمل عليه من تفريط يف جنب اهلل، وما 
الّشيطان، فحينئذ ندرك  الؤمن عىل سبيل  إليه من خطوات أخرى خيطوها  قد تؤدي 

خطورتا وما يمكن أن تؤدي إليه.

لنا عالماتا  بّي  بل  الّشيطان،  أو غفلة عن خطوات  القرآن يف حرية  يتكنا   ومل 
{ ]النور: 1)[،  وأماراتا فقال جّل شأنه: }ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ مه
فإذًا ال بّد من االلتجاء إىل اهلل جّل شأنه والّتحصن بحالة الّتزكية، وجعلها ملكة من 
الّثابتة، التي يف وجودها ال يستطيع الّشيطان إغواء اإلنسان. ولكي  ملكات اإلنسان 
نفهم  أن  جيب  فإّننا  عليها-  والداومة  الّزكية  -النّفس  الرحلة  لذه  الوصول  نستطيع 
أّن الّتزكية هي منحة وِهَبة وفضل من اهلل تعاىل وليست من صنع اإلنسان، فاهلل جّل 
شأنه يزكي من يشاء، فال تبلغ حدًا تتوهم به أّنك تّزكي نفسك، وترى أّن جهدك هو 
78[، ويستدعي  الذي يزكيك! فال تكون كمن }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{ ]القصص:  
بالّتقوى والّتزكية بذكر اهلل  الّدوام  ذلك أن يكون الؤمن ساعيًا إىل حتصي نفسه عىل 
تبارك وتعاىل، والحافظة عىل الّصلوات، وتالوة القرآن حق الّتالوة، كل تلك األمور 
الّشيطان،  كيد  يف  اإلنسان  لوقوع  الناعة  من  سياجًا  تشّكل  متالزمًة،  أمورًا  تصبح 
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وبذلك تكتمل النظومة كلها، وتنتظم أعمل الب كلها، وجتعل اإلنسان الؤمن يدرك 
أّنه ال حصانة له وال محاية إاّل بذكر اهلل عىل الّدوام يف إطار منظومة كاملة تنتهي بإجياد 
كلها،  حماوالته  ومواجهة  الّضعيف،  الّشيطان  كيد  مقاومة  عىل  القادر  القوي  الؤمن 
إلي يف حقيقته ولكن  فعل  فالّتزكية هي  أية خطوة خيطوها.  اتباعه يف  واالمتناع عن 

يمرسه البش، وتقدير الداية هو هلل، أّما فعل مقدماته فهو شغل اإلنسان.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  }ڃ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ{ ]النور:  ))[

عندما   L الّصديق  بكر  أب  بنت  عائشة  الّسيدة  والد  إىل  الّسياق  يعود  هنا 
عائشة يف قصة  الؤمني  أم  من  نال  الذي  قريبه  ِمسطح  يتصدق عىل  أن ال  أقسم عىل 
اإلفك، تأثرًا بكالم النافقي الكاذبي، فينهاه جّل شأنه عن ذلك القسم، ويبي له أّن 
هذا األمر ال يعالج بذه الّطريقة، ألّن هذه الّطريقة قد توجد من العداوات والبغضاء، 
ما جيعل الجتمع قاباًل للسقوط يف هذه الريمة مرة أخرى، سواء مع أم الؤمني عائشة 
J أو غريها من نساء النّبي وآل بيته، وأّن طريقة العالة الستئصال هذا اإلفك 
الذي هو منهج شامل  القرآن  للمنهج  أن ختضع  بّد  فيه ال  الّسقوط  وإغالق مداخل 
وكامل وحكيم، والنهج القرآن مل ينظر إىل األمر عىل أّنه قضية فردية بي ِمسطح ووالد 
أم الؤمني، وأّن البوط با إىل هذا الستوى يضعف من القضايا األساسية والّدروس 
القصة "قصة اإلفك"؛ فهذه اآلية  التي يمكن استفادتا من سائر عنارص هذه  والعب 
ونبيها  األمة  ضد  جريمة  بوصفها  الالئم  موقعها  يف  الريمة  هذه  وضع  عىل  عملت 

ورسولا ورسالته وليست ضد زوجة من أزواجه وحسب.

والكمة من هذا األمر اإللي الكيم هو تربية الؤمني عىل أن ال تكون أعملم إال 
هلل، وال يكون للنّفس وال للنّاس فيها يشء، فكأّن اآليات تقول "ما دمتم بدأتم شيئًا هلل 
فال تنهوه إاّل هلل" فهذا عالمة صدق إخالص األعمل هلل، وهو عامل مساعد الستدامتها.

ومن اِلَكم البالغة أيضًا منع مقابلة الّسيئة بالّسيئة، فعندئذ لن تنتهي الّسيئة أبدًا، 
بالّسيئة  الّسيئة  يرّد  وال  طرف  يتنازل  أن  بّد  فال  الميع،  عىل  تدور  الّدائرة  وستظل 
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الخطئ  ويشعر  بل  قلوبم،  ويؤلف  النّاس  بي  العداوة  يزيل  ما  فهذا  بالسنة،  وإنم 
بخطئه بشكل أكب، قال تعاىل: }ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]فصلت:  34[ وقال تعاىل: }ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
54[ وقال تعاىل: }ک  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{ ]القصص: 
القدوة  هو  يكون  فعندئذ   ]96 ]الؤمنون:  ڳ{  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

والثل الذي حُيتذى ويتم تقليده.

ومن اِلكم البالغة أيضًا التي توحي با هذه اآلية هي أّن الال مال اهلل، ليس من حق 
أحد أن يمنعه عن خلق اهلل، فإذا أخطأ يف جنب اهلل، فال متنعه الال تأديبًا له، فاهلل تعاىل قد 
أدبه، وهلل أمره من قبل ومن بعد، فالال هلل هو الذي يعطيه لن يشاء ويمنعه عن من يشاء. 
فليس األمر هنا فقط بأن يؤتيه الال وهو كاره، وإنم يأمر اهلل تعاىل بالعفو عم فعله كأّنه يشًء 

مل حيدث، ثّم بالّصفح عن هذا األمر بالُكلية باإلعراض عنه وتركه بجملته.

ب حُمبٍب للنّفس }ژ ڑ ڑ ک ک ک{  وتنتهي اآلية الكريمة بأسلوٍب ُمرغِّ
وأغفر  نَِعِمي  عنكم  أمنع  ال  ولكني  ختطئون،  أيضا  أنتم  يقول  تعاىل  فكأّنه   ](( ]النور: 

وأتوب وأعفو وأصفح، فال حتاسبوا غريكم وكأّنكم معصومون، فاغفروا للمخطئي 
يف حقكم، وساحموهم كم أساحمكم أهّيا الؤمنون.

}ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ 
]النور: 3)[

تذكر  وهنا  الّدنيا،  يف  الحصنات  رمي  وعقوبة  أحكام  أولا  يف  الّسورة  ذكرت 
عقوبتهم يف اآلخرة، وهي نفس عقوبة الّزوج الذي قذف زوجته كذبًا "اللعن".

ويف اآلية أمور: 

أوالً: الّرمي، وهو القذف بالّزنا أو ما هو أقل، من التُّهم التي متّس ِعرض الرأة 
وشفها، وختتلف كلمة "الّرمي" هنا لتسع معنى أكب عّم يف أولا، ألهّنا يف أول الّسورة 
وأما يف عدم  بالّزنا،  الّرمي  الّدعوى عىل  األربع إلثبات صدق  الّشهداء  قرينة وجود 

وجود القرينة فالعنى أعّم وأشمل.
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ثانيًا: املحصنات، وسبق لنا الّتعرض لفهوم اإلحصان بالّتفصيل يف أول الّسورة، 
معان  حتتها  تندرج  واإليمن،  كالّتقوى  اإلنسان  نفس  يف  تقوم  "َمَلَكة  باقتضاب  وهو 
أقل  ق  فتحقُّ أو بم مجيعًا".  الّزواج  أو  الرية  أو  أو اإلسالم  بالعفة  األربعة  التحصن 
معنى لذه الكلمة هو حتقيق للكلمة، ومن ثمَّ ال ينبغي قذف النّساء العفيفات ذوات 
الّسمعة الّطيبة، ولو كّن من غري السلمي، ولو كّن غري متزوجات، ولو كّن غري حرائر.

ثالثًا: الغافالت، فهي الغافلة عن ما حُياك ضدها أو من حُييكه، أو هي الغافلة عن 
إمكانية تعرضها لثل هذا االتام من األصل لبعدها الّتام عنه وعن مواضع الّشبهة به.

أي  عىل  مسّلطة  النّاس  ألسنة  تكون  أن  عن  تعاىل  اهلل  ينهى  الكريمة  اآلية  ففي 
أحد يف الجتمع دون وجه حق، فاهلل ال حيب الهر بالّسوء إاّل من ظلم، أّما من ُظلم 
فيذهب إىل قاض أو حاكم ليقتصَّ له، وال جيب أن يسّب ويقذف ويشتم، وإّنم يصون 

لسانه عن قالة الّسوء، وإاّل كان عليه اللعن يف الّدنيا واآلخرة.

إّن هؤالء   ](4 ]النور:   } ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  }ۀ 
الذين قذفوا النّساء ومل يأتوا بأربعة شهداء سيأيت اهلل تعاىل بشهداء عليهم من أنفسهم 
هي: ألسنتهم وأيدهيم وأرجلهم، تشهد بم كانوا يعملون، فال َيظلمون وال ُيظلمون.

}ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ{ ]النور: 5)[

أي يوم أْن حتدث هذه الّشهادة، وهو يوم القيامة، }ے ۓ{ ]النور: 5)[ الّتوفية 
قال  كم  كثريًا.  أو  قلياًل  نقص  وال  بخس  دون  وجه  أتم  عىل  بحقه  اليّشء  إمتام  هي 

تعاىل عىل لسان سيدنا شعيب: }ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ{ ]هود: 85[.

}ۓ ڭ{ ]النور: 5)[ كلمة الّدين أتت بمعاٍن عديدة يف كتاب اهلل، قال تعاىل: 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  }ڃ  تعاىل:  وقال   ،]4 ]الفاحتة:  ٺ{  ٺ  ٺ  }ٺ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ گ گ{ ]آل عمران: 19[ وقال تعاىل: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ{ ]البينة: 5[.
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فإذن الّتعريف األول للّدين هو: اليوم اآلخر، يوم القيامة.

الّتعريف الّثان: هو اإلسالم بمفهومه الّشامل بم أنزله اهلل من علم يف كل آياته.

ہ  }ہ  الّزكاة  وإيتاء  الّصالة  وإقامة  بإخالص  اهلل  عبادة  الّثالث:  الّتعريف 
ہ ہ{ ]البينة: 5[.

وهذه الّتعريفات للّدين متقاربة ولا مضمون واحد، شأهنا شأن كل كلمت القرآن 
الكريم التي تعددت معانيها يف كتاب اهلل، فهي يف القيقة ليست بمعاٍن متعددة، وإّنم 
يف  القرآنية  الصيصة  هذه  بينا  أن  سبق  وكم  خمتلفة،  زاوية  من  الّضوء  عليها  ُيسلط 
"اإلحصان"، نبّينها هنا أيضًا، فالّدين يف أصله هو عبادة اهلل وحده بإخالص، ويظهر 
يف صورة الّصالة والّزكاة والّتزكية، وإلمتام فعل ذلك فقد أنزل اهلل إلينا علًم يف آياته 
الكريمة هي يف جمموعها متّثل شيعة اإلسالم بكل تفصيالتا، ولن يؤمن كل النّاس 
بذا الّدين أبدًا إاّل يف يوم الّدين، فهو اليوم الذي سيؤمن فيه كل النّاس بأّن هذا هو 
إطار  يف  كلها  أهّنا  فنلحظ  حق.  آياته  وأّن  متفرد،  معبود  واحد  اهلل  وأّن  الق،  الّدين 

واحد، لكن من زوايا متعددة، بم يتناسب مع مكان الكلمة واستخدامها.

ففي هذا اليوم سُيتم اهلل تعاىل للناس دينهم الق، فسيحاسبون عىل كل صغرية 
البي  الق  اهلل هو  أّن  فعندئذ سيعلمون  يستحقون،  ما  الزاء  وكبرية، وسينالون من 

الذي كانوا هم يف غفلة عنه رغم بيانه.

هو وقوع اليشء وحتوله إىل حقيقة   ](5 }ے ۓ ۓ ڭ{ ]النور:  و"الق" يف 
ملموسة، وهو أعىل درجات اليقي الثالث التي حتدث القرآن عنها وهي: 

الّدرجة األوىل: قال تعاىل: }ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ{ ]التكاثر: 5[.

الّدرجة الّثانية: قال تعاىل: }ۀ ۀ ہ ہ ہ{ ]التكاثر: 7[.

الّدرجة الّثالثة: قال تعاىل: }ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ ]الواقعة: 95[.

فأوالً يعلم اإلنسان اليّشء ولكنه ال يكون متيقنًا منه متامًا، فمثاًل أنزل اهلل تعاىل 
علًم بأّنه هو الالق الواحد األحد، وأّنه سيحاسب البش ثّم حُييلهم إّما إىل جنة وإّما 
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إىل نار، فعندما يراه حيدث آلخرين يزداد يقينه به، لكن ال يصل لنتهاه، فقد يشكك 
به ويبره، وقد يقول إّنه "لن يقع يل"، فمثاًل عندما يرى وقوع العذاب عىل الكذبي 
والكافرين ُيطمئن نفسه، ويقول: لن حيدث يل رغم أّنه شهده بعينه! ثّم عندما حيدث 
تعاىل:  قال  اليقي،  قمة  يكون  فعندئذ  هو،  عليه  واقعة  حقيقة  ويصبح  بعينه،  هو  له 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  }گ 
ہہ ہ ھ ھھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ ]الواقعة: 92-95[ فال يصري 

حق يقي إاّل بعد أن ينزل بالميم ويصىل يف الحيم أعاذنا اهلل وإياكم من هذا.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  }ۈ 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ ]النور: 6)[

ليحقق  أزواجًا  أنفسنا  من  لنا  خلق  أن  بالقسط  وقيامه  شأنه  جّل  اهلل  عدل  من 
للعدل  وحتقيق  ونعمة،  منه  فضل  وذلك  فينا،  النّكاح  ومقاصد  وِحَكم  أهداف  مجيع 
ناحية  من  العنوية  األمور  ثّم يف  ناحية،  من  السية  األمور  الّزوجي يف  بي  والّتكافؤ 
النّكاح  لا حتققت حكمة  البش  بني  كانوا من غري  الّذكور  أو  اإلناث  أّن  فلو  أخرى، 
وال مقاصده، فال أمن وال سكينة وال نسب وال صهر وال استمرارًا للنّوع. ثّم امتدت 
فطّيبات  العنوية،  لألمور  شاماًل  الّزوجي  بي  التكافؤ  جعل  حي  شأنه  جّل  حكمته 
الّرجال، والبيثات للخبيثي منهم، والعكس أيضًا صحيح. هذا  للّطيبي من  النّساء 
أمر يف صيغة الب بأن يلزم الؤمنون هذه القاعدة وأن ال يتجاهلوها، فإذا كانوا طيبي 
حقًا، فال يبحثوا ألنفسهم وال ألبنائهم إاّل عن طيبي مثلهم، ولو كانوا فقراء أو أقل 
منهم يف الوجاهة االجتمعية، وال يقبلوا بالبيثة حتى وإن كانت أغنى وأمجل وأْوَجه 
اجتمعيًا، وكذلك ال يقبلوا لبناتم الّطيبات إاّل أزواجًا طيبي، وال تغرهيم زينة الّدنيا 

ومتاعها الذي قد يكون مع البيثي من الّرجال.

فهذا يف حق الّرجل العادي الذي ال يستطيع أن يقتب من مقام رسول اهلل � 
فيه  للطيب كله، ال جياريه  الذي جعله اهلل عنوانًا ونموذجًا ومثاالً  العظيم  ذي اللق 
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أحد من الْلق. وأم الؤمني عائشة J طيبة بم ُعرف عنها وعن أبيها وأمها من 
أخالق ومكارم، فلو مل يكن لا من الّطيب أي نصيب إاّل كوهنا زوج رسول اهلل � 
وشفًا  طيبًا  ذلك  لكفاها  أمجعي،  اللق  وأفضل  الّطاهرين  وأطهر  الّطيبي  أطيب 
شك  وال  نفٍس،  وعفَة  ذيٍل  وطهارَة  سيرٍة  ونقاَء  قلٍب  وسالمَة  وإيمنًا  وطهرًا  وعزًا 
وهي  فكيف  النّساء،  من  الّطيبات  عداد  يف  ُيسلكها   � اهلل  برسول  اقتاهنا  جمرد  أّن 
أطيب الطيبات، ألّن رسول اهلل � أسلم روحه الّطاهرة وهو بي صدرها ونحرها، 
ودفن يف بيتها، وقض أيامه األخرية معها، فكانت المرضة والزوجة الّطيبة والخلصة 
اإلسالم  يف  نشأت  كوهنا  تلك  مناقبها  إىل  أضيف  فإذا  عنها،  اهلل  رضوان  األمينة 
وعليه، فلم تسجد لصنم ومل تعبد سوى رب هذا البيت الحرم، كم أهّنا ابنة الّصّديق 
فاطمة  إاّل  فيه  تنافسها  ال  قد  الذي  وشفها  عزها  يف  كالّثريا  منها  جيعل  والّصّديقة، 
J وأرضاها، ألهّنا بضعة من رسول اهلل � أّما من عداها فإّن بينها وبينه مثل 

ما بي الّثرى والّثريا.

الّطيبات وزوج  الؤمني وسيدة  النّكراء ألُم  الِفْرَية  تلك  قوم وجهوا  ولقد ضّل 
رسول رب العالي، وإذا كان سيدنا رسول اهلل � رفض معاقبة حاطب بن أب بلتعة 
اطََّلَع عىل  بعد سقوطه يف خطيئة اليانة العظمى وعفا عنه، وقال: "إن اهللَ عز وجل 
َأْهِل َبْدٍر، فقال: اْعَمُلوا ما شئتم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم.")1) فم بالك بزوجٍة طيبٍة برأها اهلل 
جّل شأنه وأنزل يف براءتا آيات يتعبد اللق با وأبقاها زوجة لرسوله � حتى تويّف 
� وهو عنها راٍض، ولذلك فإّننا نستغرب أن نجد للمنافقي أذنابًا، وألهل اإلفك 
ذرية متدة ما تزال تنال من هذه الّصّديقة بنت الّصّديق، وتأبى االنضمم إىل صفوف 

الؤمني من أبنائها، إّنه ضالل ما بعده ضالل.

ويف اآلية الكريمة تبئة واضحة رصحية -ال حتتمل تأوياًل وال تفسريًا- ألم الؤمني 
ما ُاؤتفك عليها، ثّم عقب الوىل جّل شأنه بأن لم مغفرة يف الّدنيا، ورزقًا كريًم يف الّدار 

)))  ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مرجع سابق، مسند عيل بن أب طالب I، ج2، حديث رقم 
)600(، ص37.
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اآلخرة، وذلك نص يف أّن أم الؤمني عائشة J مغفوٌر لا ولن اُتم بذلك اإلفك، 
ولا عند اهلل رزق كريم يف جنة عرضها الّسموات واألرض أعدت للمتقي.

النَّجم الثالث: تدابري وقائية قرآنية

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ 
ی ی جئ حئ مئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  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 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ{ ]النور: 33-27[

بعد أن تناول الوىل جّل شأنه الّزنا واللعان والقذف، وذكر أمورًا أخرى بالنّهي 
والّتوجيه ليكتمل النهج، منهج حفظ العرض والكرامة ومحاية إنسانية اإلنسان وذاتيته 
وكرامته، عّقب ذلك بأمور تعدها بعض النّظم األخالقية يف إطار اآلداب، ويسوقها 
المية  لتشكل  القرآن  النهج  إطار  يف  يضعها  قرآنية  وقائية  تدابري  إطار  يف  القرآن 

الالزمة لِعْرض اإلنسان وكرامته.
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 أحكام البيوت

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ 
ی ی جئ حئ مئ{ ]النور: 7)[

ومنع  ومحايتها  اإلنسان  خصوصيات  لفظ  كاملة  منظومة  نجد  اآليات  هذه  يف 
استئذان  دون  البيوت  دخول  عن  والنّهي  بالنع  الكريمة  اآليات  فتبدأ  انتهاكها، 
واستئناس -وهو الّلطف واأللفة-، بل واستئذان قائم عىل الّتحيب من أهل البيت، 
إذا  الّرجوع  قبول  إىل  باإلضافة  والّطمأنينة،  الّراحة  عليهم  يدخل  منهم  واستئناس 
طلب ذلك، كأّن ذلك القادم يقول أتيتكم أمحل األمن والّطمأنينة والّسالم لكم، وأّن 
كل ما قد تقع عليه عيني أو تسمعه أذن، فإّنني لن أفيش لكم سًا، ولن أطلع أحدًا 
أن ييسء  يمكن  ما  اآلخرين  إىل  أنقل  ولن  رأيت عورة،  إن  عْوراتكم  اللق عىل  من 
إليكم أو ُتعرّيوا به، فقوله الّسالم عليكم يصبح بمثابة عهد بينه وبي أصحاب البيت 
أن ال ييسء إليهم أبدًا، وييل ذلك تفاصيل دقيقة بآيات بينات مبينات لذلك النهج، 
منافذها  وسد  إغالقها  جيب  والفساد  للّشِّ  ومداخل  حساسية  من  األمور  هذه  يف  لا 
بوضوح، وعىل بّينة ال تشوبا الّشوائب وال يتطرق إليها االحتمل. ويف كل األحوال 
يزعجهم  البيت، فال  أهل  إىل  والطمأنينة  الّسالم واألمن  معه  الزائر  بّد وأن حيمل  ال 
وال يقلق راحتهم وال جيعل من زيارته وسيلة استطالع لعرفة ما جيري يف البيت، وما 
ال  أمور  تلك  فكل  أبصارهم،  غض  الؤمني  عىل  فأوجب  خصوصياتم،  من  يدور 

يليق بالؤمن أن يتتبعها أو يعمل عىل الكشف عنها.

يتناول  وهو  عليه،  دخل  رجاًل  أّن  عيل)1)  بن  داود  الّظاهرية  إمام  عن  ُنقل  لقد 
داود يف  يثني عىل زهد  الّرجل  يتألف من خبز جاف وماء، فخرج  كان  الذي  طعامه 
إدخاله  داود  رفض  أخرى  مرة  لزيارته  عاد  ولا  رآه،  قد  بم  ويمدحه  وتقشفه  الّدنيا 

)))  داود بن عيل بن خلف أبو سليمن الفقيه الظاهري أصبهان األصل، ثم قدم بغداد فسكنها وصنَّف كتبه 
با، وهو إمام أصحاب الظاهر، وكان ورعًا ناسكًا زاهدًا، ويف كتبه حديث كثري إال أنَّ الرواية عنه عزيزة 

جدًا، ولد سنة مائتي، ومات يف ذي القعدة سنة سبعي ومائتي، ودفن يف منزله، انظر: 
تاريخ بغداد، حتقيق: بشار عواد  البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت )تويف: 463ه(،  - الطيب 

معروف، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط)، 2002م، ج9، ص342.
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النزل وتساءل الّرجل عن سبب رفض داود استقباله، فقال داود: أنت ال تؤمتن عىل 
س، وقعت عيناك عىل طعامي فرحت تفيش ذلك بي النّاس، فكيف َأْأمتنك عىل أي 

يشء آخر!.)1)

من الؤسف أّن مجيع القواني العارصة تعتف بحق اإلنسان يف الصوصية، وكلها 
الصوصيات  تلك  انتهاك  أسع  ما  ولكن  الصوصية،  هذه  لمية  تشيعات  تضع 
ولو  بيُته  ُفيقتحم  خصوصياته،  ليستبيحوا  بإنسان  الظن  ُيساء  أن  فيكفي  ومصادرتا؛ 
بكس األبزاب، وُيبعثر فراشه وقد ُيقطع بحثًا عّم يدينه، وُيستباح عرضه، لجرد الظّن 
نقل  وقد  أحد.  من  تستباح  أن  ينبغي  ال  النّاس  خصوصيات  لذا  خطرًا،  يشكل  بأن 
الكاتبون يف سرية عمر بن الطاب I أّنه كان يضيف إىل أعبائه يف إمارة السلمي 
يسهر  الؤمني  وأمري  بطمأنينة  النّاس  لينام  أحوالا  وتفقد  لياًل،  الدينة  حراسة  عبء 
عىل راحتهم وأمنهم وطمأنينتهم، فسمع من أحد البيوت صوت رجل يتغنّى، فتسّور 
عليه فوجده عنده امرأة وعنده مخر، فقال: يا عدو اهلل أظننت أن اهلل يستك وأنت عىل 
معصيته؟ فقال: وأنت يا أمري الؤمني فال تعجل، فإن كنُت قد عصيُت اهلل واحدًة فقد 
عصيَت اهلل يف ثالث، قال اهلل تعاىل: }ڀ ٺ{ ]الجرات: )1[، وقد جتسسَت، وقال 
 ، 189[، وقد تسّورَت عيلَّ ]البقرة:  ۋ{  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  }ۆ  اهلل تعاىل: 
بغري  بيتي  7)[ وقد دخلت  ]النور:  ېئ{  ۈئ  ۈئ  ۆئ  }ۆئ  تعاىل:  اهلل  قال  وقد 
I: هل عندك من خري إن عفوُت عنك؟ قال: نعم،  إذن وال سالم، فقال عمر 
واهلل يا أمري الؤمني لئن عفوَت عني ال أعود إىل مثلها أبدًا، فعفا عنه())) فانرصف أمري 

الؤمني عن الّرجل الذي أحسن الّدفاع عن نفسه وإن أساء.

إّن هذه اآليات الكريمة تشيع ثابت يف رضورة احتام الصوصيات ورضورة 
الحافظة عليها عىل مجيع الستويات، ويف األوقات كلها؛ يف السلم ويف الرب.

ولعّل هذه اآليات الكريمة تؤكد أنَّ القرآن الكريم رضورة حياتية للبشية كلها 
ال يستغني عنه عامل أول وال ثاٍن وال ثالث.

الرجع السابق، ج9، ص345.  (((
العرفة، دار  بريوت:  الدين،  علوم  إحياء  505ه(.  )تويف:  الطويس  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  الغزايل،    (2( 

)د. ت.(، ج2، ص)20.
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لتستخدم  يسموهنا–  –كم  األول  العامل  يف  األمن  بأجهزة  تسمى  ما  ُطورت  وقد 
النّاس بمجرد االشتباه  بيوت  باجتاه  طائرات بدون طيارين، وأسلحة تطلق من الو 

بم، فيقتل األطفال واألبرياء بدم بارد لتغري الفاهيم.

إذا كانت األديان قد احتمت هذه الصوصيات حتى يف أحوال الرب، وأمرت 
باحتام البيوت إذا اعتزل أصحابا القتال وكان فيها مدنيون ال عالقة لم بالرب، فإّن 
حروب العامل الدعي الّتمدين اليوم مل تعد فيها أّية حرب عادلة، وال يغرنا بكاء القتلة بعد 
أن يقتلوا ومسارعتهم إىل تقديم مبالغ تافهة من األموال والّتعويضات، إن دلت فإّنم تدل 

عىل أّن هؤالء ال يعرفون لإلنسان كرامة وال حقوق إاّل إذا كان منهم قلبًا وقالبًا.

اآلن، ما علينا إاّل أن نقرأ اآليات قراءة متدّبرة؛ لنستخرج منها سائر اآلداب التي 
أعراضنا،  وحتتم  خصوصيتنا،  نحفظ  فبها  ومكان؛  زمان  كل  يف  إليها  حاجتنا  تشتد 
بيننا؛  والبغضاء  والّشحناء  الّظن  وسوء  الّشك  عوامل  وتضعف  سمعتنا،  ونحمي 

فنكون يف أمن وسالم مع أنفسنا وجرياننا وأهلينا ومن نزورهم ويزوروننا.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ ]النور: 8)[

وكأّن اآلية جتيب عن تساؤل خاص بتلك البيوت التي يغيب عنها أصحابا ألي 
سبب " هل تفقد هذه البيوت حرمتها بغياب أهلها؟" فيبي القرآن الجيد أّن حرمتها 
باقية؛ فالبيت يبقى بيتًا وال يفقد أهله اختصاصهم به إذا سافروا أو ارحتلوا عنه ألية 
فتة من الفتات، ويبقى حقهم يف أن ال يقتحم بيتهم، وليس ألحد أن ينتهك حرمته 

بحال من األحوال، وهذه اآليات ال ُتنسخ بأي فعٍل من أفعال العباد. 

8)[ إّما بعودة أصحاب الّدار، أو يأذن أهُله، فإذا غاب  }پ پ ڀ{ ]النور: 
أصحاب البيت فيأذن األقربون فاألقربون كاالبن بدالً من أبيه، إذا ُوجدت رضورة 

قصوى تستدعي ذلك. 

فعىل  مصادرتا،  فيبيحوا  القوق،  هذه  يف  يتساهلوا  أن  العلم  ألهل  ينبغي  وال 
اإللية  القاعدة  هذه  يكسوا  أن  من  شديد  حذر  عىل  يكونوا  أن  والفتوى  العلم  قادة 

الواضحة الّصارمة.
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}ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ{ ]النور: 8)[ َألِف النّاس أن يعّدوا اعتذار صاحب البيت 
يف أوقات قد ال يكونوا مهيأين الستقبال النّاس فيها بمثابة اإلهانة أو الّطرد واإلساءة، 
والفروض أّن أهل اإليمن ال جيدون حرجًا يف أنفسهم ما شع اهلل ويسلموا تسليًم، فاهلل 
تبارك وتعاىل أمر القادم أن يرجع إن طلب منه أهل البيت ذلك، فقد يكونوا غري مهيأين 
الستقباله، وجيب أن يكون هذا أمرًا عاديًا، وأن ينفذه عن طيب خاطر، وال ينظر إليها 

كإهانة أو طرد أو إساءة باعتذارهم عن استقباله يف ذلك الوقت، }ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
للقلب وللعالقات بي  لذلك زكاة وطهارة  واالستجابة   ](8 ]النور:  ٹ ٹ ڤ{ 

النّاس، فليس ألحد أن يضيق صدره بذا الّتشيع اإللي.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  }ڤ 
چ چ{ ]النور: 9)[

تفرق اآلية الكريمة بي بيوت فيها متاع للّراغب بالّدخول، وبيوت ال عالقة له 
فيها  بيوت يضع  فهناك  بيوت مسكونة وغري مسكونة.  متاع، وبي  فيها  له  با وليس 
بالستودعات والخازن، فال حرج عىل أصحاب  اليوم  نفعل نحن  أمتعة كم  مالكون 
له  ختضع  الذي  الّتنظيم  لنفس  ختضع  ال  فهي  البيوت،  هذه  إىل  يدخلوا  أن  الاجات 
ما  إاّل  رخصة،  أو  إذنًا  منها  الروج  وال  إليها  الّدخول  يستلزم  وال  الّسكن  بيوت 
وقتنا  يف  األمتعة  ومستودعات  -سابقًا-  الانات  حالة  مثل  يف  عليه  النّاس  يتعارف 
الارض. وهذه الرمة للبيوت تقلل من أسباب االختالف بي النّاس وعوامل النّزاع 

والرّصاع فيم بينهم.

إّن حق الصوصية مل يعلقه القرآن الكريم عىل اللكية بل عىل اإلشغال واالنتفاع، 
الواجب  االستئذان  وهذا  وساكنه،  البيت  شاغل  خصوصيات  هذه  فالصوصيات 
يشمل مالك البيت وغريه، فال حيق لالك البيت أن جيعل من اللكية مسوغًا أو ُمباحًا 
بالّشكاوى  مكتظة  اليوم  الحاكم  إّن  احتامها.  ورضورة  اآلخرين  لصوصيات 
بانتهاك الصوصيات وعدم احتامها، والوقوف  العالقة  والّدعاوى والقضايا ذات 
عند حدود اهلل فيها، والقرآن ُيتىل عىل النّاس صباح مساء ويسمع النّاس هذه اآليات 
إىل  النّاس  يلتفت  فيها، فال  تأمل  تدّبر وال  التي ال  الذرمة،  قراءة  ويقرأوهنا، ولكنها 
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معانيها وال إىل ما حتمله من أحكام وآداب، فيقع النّاس يف هجر القرآن وهم يقرأونه 
عن  ترفع  ال  تدبر  دون  فالقراءة  عليهم،  تتىل  آياته  إىل  يستمعون  أو  ومساًء،  صباحًا 
اإلنسان إثم هجر القرآن واالبتعاد عنه، فحّتى يكون اإلنسان تاليًا للقرآن غري هاجر 
فيها،  والّتفكر  وتدبرها،  عندها  والوقوف  ودالالته،  أحكامه  فهم  من  له  بّد  ال  له، 

وتذكر اإلنسان لعهوده مع اهلل جّل شأنه يف ذلك كله.

غّض البرص

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  }ڇ 
کک{ ]النور: 30[

للنّاظر شكلها  وينقل  يراها،  أن  البرص  يستطيع  أمور مكشوفة  إىل  الّسياق  ينتقل 
وما يدل عليه أو ييش به، وذلك مثل وجوه النّاس واألماكن الكشوفة من أجسامهم 
كالكفي والقدمي، فهل لإلنسان أن يسلط نظره عليها فيفتح عىل نفسه باب الّشيطان؟ 
ألّنه لن يفكر بالرئّي الكشوف فقط، بل يذهب إىل ما ورائه، فيقول مثاًل وهو يمعن 
النّظر إىل وجه الرأة أو كفيها أو قدميها أو شعرها: إذا كان ما ظهر منها بذا المل فم 
الّزنا، ونحن منهيون عن كل  بابًا يقربه إىل  بالك بم خفي! فيفتح عىل نفسه للّشيطان 
فيأمر  االعتدال،  الغرائز وخيرجها عن حد  بالكلمة وما هييج  الّزنا حتى  إىل  يقربنا  ما 

السلم والسلمة بأن يغضوا أبصارهم وأن ال يطلقوا لا العنان: 

يقلبها  ذا عــي  دام   يف أعي الغيد موقوف عىل الطر  فالرء مــا 
 ال مرحبــًا بسور جاء بالرّضر يــس مقلته مــا ســاء مهجته 

فاألمر بغض البرص بحيث ال يديمه فيتحول إىل ميدان تفكري وتصورات تشغله 
عن ذكر اهلل وعن الّصالة، وتشغل قوى عقله الواعية بالياالت الريضة، وتباعد بينه 
وبي توظيف طاقات وعيه وقوى إدراكه فيم هو نافع ومفيد يف أمور الّدنيا واآلخرة، 
فكأّن اهلل تبارك وتعاىل بعد أن تناول ما تسته األبنية والجب والواجز، تناول ما ال 

يسته يشء من ذلك، فنّظم كل يشء حتى النّظر. 
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، فكأّنه ال يريد أن حيرج عباده  والقرآن الكريم وهو يبي ذلك يتناوله بأدب جمٍّ
}ڇ  فيقول:  وبينهم،  بينه  واسطة  الّرسول  فيضع  الياء،  يمس  الباش بيشء  باألمر 
ڇ{ ]النور: 30[ و}ک ک{ ]النور: 31[ فالطاب ما يستحيا منه، فالطاب 
الباش حيرج اُلخاَطَب؛ فاألوىل أن يصل إليه بالواسطة فيأمر رسوله الكريم بأن يقول 
العظمة  الّربوبية ذي  لكنه حجاب  الالي،  القائل يف  هو  اهلل  أّن  ذلك، وال شك  لم 

والالل والّرمحة والمل، ال خياطبهم بذلك بشكل مباش قد حيرج حياءهم مع اهلل.

30[ يدل عىل أمهية تأصل جذور اإليمن   وقوله جّل شأنه: }ڇ{ ]النور: 
يف القلب حتى يبني عليه هذه الفروع الثمرة، فهي ليست منبتة أو معزولة يف الواء، 
وإّنم هي مبنية عىل أسس تشكل –متضافرًة- إجياد اإلنسان الزّكى. فمن مل يتأصل يف 
قلبه اإليمن لن َيعتِب بذا الكالم، وإن كان سيعرفه وقد يعلمه غريه، ولكنه لن يكون 

مؤمنًا به حقًا.

القول  مثل  اليّشء،  من  النّقصان  يعني   ]30 ]النور:  }ڇ{  شأنه:  جّل  وقوله 
)غض( من َقْدر فالن أي أنقص من قدره. فالّشارع الكيم مل يأمرنا بإغالق أبصارنا 
حدود  لتقليل  بالغض  األمر  وإّنم  ذلك،  ومشقة  لصعوبة  مثاًل  النّظر  عن  الكف  أو 
البرص؛ فأول حّد له حرصه يف الالل، وهو األعم األغلب يف األشياء،  إطالق هذا 
وحتى فيم يتوقع أن يقع اإلنسان عينه عىل ما ال حيل "مثاًل متيش يف الّشارع فقد متر عىل 
امرأة متزينة"، فكان األمر بالغض وليس بالكف الّتام، بمعنى أّنك ستصيب جزءًا من 
البالغة للموىل  إليها بغري عمد ال حمالة، عندئذ غّض برصك، وهذا من الكمة  النّظر 
يتأثر بم وقع عليه برُصه  الّدقيقة للقلب، جيد اإلنسان قلَبه ال  جّل شأنه، فمع الراقبة 
بغري عمد ثّم غضه، وإّنم يتأثر بم تعمد النّظر إليه أو أدامه بعد وقوعه بغري عمد، فهنا 

يتأثر القلب، وهو ما متنعنا منه اآلية الكريمة بأمرنا بالغض من البرص.

القرآنية، وهو  البالغة  إّنم هي من   ]30 ڍ{ ]النور:  }ڇ  وقوله جّل شأنه: 
إبق من  يقول  فكأّنه  الجال،  كلها يف هذا  استعملا  اإلبصار وعدم  أمر بخفض طاقة 
ومعرفة  وجهتك  وحتديد  لسريك  فقط؛  إليه  بحاجة  أنت  ما  الّزائدة  أبصارك  طاقة 
النّظرة  يف  الرئيات  من  كثريًا  يشمل  وحميطه  واسع  فالبرص  ذلك،  إىل  وما  خماطبك 
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الواحدة، ولو فتحَته كلَّه فسينقل إىل الّدماغ صورًا ستشغل قوى وعيك كلها. فاألمر 
الكيم بـ "الغض من البرص" لتحقيق النفعة دون أن يشق عىل الؤمني، فقد يقع برص 
اإلنسان عىل ما ال ينبغي، لكن غضه لبرصه سيحمي قلبه، ولن يتأثر بم رآه إاّل إذا مل 
يغض برصه. ويتضح هذا بجالء حينم ننظر إىل األمر الّتايل بحفظ الفرج، ففي النّظر 
كان }ڇ ڇ..{ ]النور: 30[ أّما يف الفرج }ڍ ڌ{ ]النور:  30[ ومل يقل: 
ُأبِيَح  َأْن  فرقًا  "كفاك  الّرازي:  اإلمام  قال  كالنّظر. وكم  فيه جتزئة  فليس  "حيفظوا من" 

النّظُر إِالَّ َما استثنَِي ِمنُْه َوُحظَِر اْلمُع إِالَّ َما استثنى.")1)

الّسورة  هذه  ويف  الكريم  الكتاب  آيات  يف  ُذكرت  كبى  قضية  النّظر  قضية  إّن 
تكلمت  النّور  فسورة  الكريم؛  القرآن  لسور  البنائية  الوحدة  عىل  يدلنا  وهذا  حتديدًا، 
البيوت  وآداب  الّشائعات  من  الجتمع  وحفظ  واإلفك  واألعراض  الفواحش  عن 
والّدخول عليها وحفظها، وكل ذلك مرتبط أّيم ارتباط بقضية النّظر. فالّسياق حيّدثنا 
عن حرمة البيوت وآداب الّدخول عليها وآداب حفظها ثّم تاله األمر بغض البرص، 
كأّن األمر بالغض يشمل النّظر داخل البيوت، فيأمن كل ساكن عىل عرضه وعوراته. 
وهي  إاّل  شائعة  من  وما  والّشائعات،  اإلفك  آيات  البيوت  آيات  سبقت  فقد  كذلك 
األمر  رأى  -من  بالّشهود  نأيت  بأن  بالّتثبت  أمرنا  الكريم  فالقرآن  بالنّظر،  مرتبطة 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ  الب  تناقل  قبل  بنفسه- 
ينقلوا  أن  ينبغي لم  أربع شهداء، فال  أقل من  13[ ولو كانوا  ]النور:  ک{  ڑ  ڑ 
الب، فم بالكم بمن مل يشاهد إطالقًا، بل اكتفى بالّسمع وتناقل الكالم دون تبي أو 

رؤية مباشة منه !

وسبق آياَت اإلفك آياُت الفواحش، فالغض من البرص يقي الجتمع من الّسقوط 
يف الفواحش، فارتباط الّسياقات القرآنية شديد وله دالالت عميقة يراها من تدّبرها 
الّتايل بعد  الّبنائية التابطة. فنجد األمر  خاصة بداخل الّسورة الواحدة ذات الوحدة 
الغّض من البرص هو حفظ الفرج، كداللة أساسية عىل مدى ارتباطهم معًا ومع باقي 

سياق الّسورة الكريمة.

)))  الرازي، مفاتيح الغيب »التفسري الكبري«، مرجع سابق، ج23، ص203.
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العورات

األمم  عن  العورات  بتفصيل  القرآنية  الّشيعة  "استقلت  الرازي:  اإلمام  يقول 
وعورة  الّرجل،  مع  الّرجل  عورة  أقسام:  أربعة  عىل  العورات  أّن  واعلم  الّسابقة... 
مع  الّرجل  فأّما  الرأة.  مع  الّرجل  وعورة  الّرجل،  مع  الرأة  وعورة  الرأة،  مع  الرأة 
والّركبة،  الّسة  بي  ما  وعورته  عورته،  إال  بدنه  مجيع  إىل  ينظر  أن  له  فيجوز  الّرجل 

والّسة والّركبة ليستا بعورة. 

أّما عورة الرأة مع الرأة فكعورة الّرجل مع الّرجل، فلها النّظر إىل مجيع بدهنا إاّل 
ما بي الّسة والركبة، وعند خوف الفتنة ال جيوز، وال جيوز الضاجعة. 

أّما عورة الرأة مع الرجل فالرأة إّما أن تكون أجنبية، أو ذات رحم حمرم، أو مستمتعة. 

أوالً: َفإن كانْت أجنَبية َفإّما َأن َتكون: 
ًة  أ. ُحرَّ

ب. َأَمًة 

إاّل  منها  يشء  إىل  ينظر  أن  له  جيوز  وال  عورة،  بدهنا  فجميع  حرة  كانت  فإن  أ. 
الكف  إخراج  وإىل  والشاء،  البيع  يف  الوجه  إبراز  إىل  حتتاج  ألهّنا  والكفي،  الوجه 
لألخذ والعطاء، ونعني بالكف ظهرها وبطنها إىل الكوعي، وقيل: ظهر الكف عورة. 
واعلم أّنا ذكرنا أّنه ال جيوز النّظر إىل يشء من بدهنا، وجيوز النّظر إىل وجهها وكفها، 
ويف كل واحد من القولي استثناء. أّما قوله جيوز النّظر إىل وجهها وكفها، فاعلم أّنه 
عىل ثالثة أقسام: أوالً: أن ال يكون فيه غرض وال فيه فتنة، ثانيًا: أن يكون فيه فتنة وال 

غرض فيه، ثالثًا: أن يكون فيه فتنة وغرض. 

لغري  األجنبية  وجه  إىل  النّظر  يتعمد  أن  جيوز  ال  أّنه  فاعلم  ُل:  اأْلَوَّ اْلِقْسُم  ا  َأمَّ
}ڇ ڇ ڇ ڇ  غرض وإن وقع برصه عليها بغتة يغض برصه، لقوله تعاىل: 

ڍ{ ]النور:  30[. 

ا اْلِقْسُم الثَّاِن: وهو أن يكون فيه غرض وال فتنة فيه فذاك أمور:  َأمَّ
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}چ چ چ چ ڇ ڇ  ): يريد نكاح امرأة فينظر إىل وجهها وكفيها، لقوله تعاىل: 
إاّل  حسنهن  يعجبه  وال   ]52 ]اأْلَْحَزاِب:  ڈ{  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

بعد رؤية وجوههن.
2: إذا أراد شاء جارية فله أن ينظر إىل ما ليس بعورة منها.

3: أّنه عند البايعة ينظر إىل وجهها متأماًل حتى يعرفها عند الاجة إليها.
4: ينظر إليها عند حتمل الّشهادة وال ينظر إىل غري الوجه ألّن العرفة حتصل. 

ا اْلقسم الّثالث: وهو أن ينظر إليها للّشهوة فذاك حمظور. َأمَّ

ثانيًا: إن كانت الرأة ذات حمرم له بنسب أو رضاع أو صهر فعورتا معه ما بي 
الهنة، وهو  يبدو عند  ما ال  بل عورتا  الّرجل، وقال آخرون:  والّركبة كعورة  الّسة 

.V قول أب حنيفة

با،  االستمتاع  له  التي حيل  واألََمة  كالّزوجة  الرأة مستمتعة  كانت  إذا  أّما  ثالثًا: 
فيجوز له أن ينظر إىل مجيع بدهنا حتى إىل فرجها غري أنه يكره أن ينظر إىل الفرج وكذا 

إىل فرج نفسه.

ُجِل َمَع اْلَْرَأِة ]َفِفيِه[ َنَظٌر:  ا َعْوَرُة الرَّ َوَأمَّ
1. إن كان أجنبيًا منها فعورته معها ما بي الّسة والّركبة، وقيل: مجيع بدنه إاّل الوجه 
والكفي كهي معه، واألول أصح بخالف الرأة يف حق الّرجل، ألّن بدن الرأة يف 

ذاته عورة بدليل أّنه ال تصح صالتا مكشوفة البدن وبدن الّرجل بخالفه. 
). وإن كان حمرمًا لا فعورته معها ما بي الّسة والّركبة.

3. إن كان زوجها أو سيدها الذي حيل له وطؤها، فلها أن تنظر إىل مجيع بدنه غري أّنه 
خاٍل  بيٍت  عاريًا يف  أن جيلس  للّرجل  وال جيوز  معها،  كهو  الفرج  إىل  النّظر  يكره 
َأْن  َأَحقُّ  "اهلل  فقال:  عنه  سئل   O أّنه  روَي  ألّنه  عورته،  يست  ما  وله 
َي، فإن  َوالتََّعرِّ اُكْم  "إِيَّ O قال:  أّنه  الناس.")1) وروَي  ُيْسَتْحَيا منه من 

رقم  حديث  ج6،  ي،  التََّعرِّ عن  النهي  َباب  الّمـام،  ِكَتاب  سابق،  مرجع  داود،  أيب  سنن  السجستان،    (((
)7)40(، ص34).
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ُجُل إىل َأْهِلِه، َفاْسَتْحُيوُهْم  َمَعُكْم من اَل ُيَفاِرُقُكْم إال ِعنَْد اْلَغاِئِط، َوِحَي ُيْفيِض الرَّ
َوَأْكِرُموُهْم.")1) واهلل أعلم.)))

فقوله جّل شأنه: }ڍ ڌ{ ]النور:  30[ هو ربط بمنتهى األدب والكمة 
بي مقدمات الّزنا، كأنه يقول: احذروا هذه القدمات، والتزموا بم أمرناكم بااللتزام 
به، ليشكل تدابري وقائية تباعد بينكم وبي االقتاب من الّزنا. ولكي حتفظوا فروجكم 
من أن يستبيحها الّشيطان أمرنا بتلك الّتدابري كلها من االستئذان وعدم الّدخول عىل 
تبّذلم وراحتهم، والغض من األبصار واالمتناع عن إطالقها  البيوت يف وقت  أهل 

ومتابعة النّظرة؛ كل ذلك لمية الؤمني من ارتكاب الحظورات.

أمر،  بم  االلتزام  عىل  الؤمنات  وإماءه  الؤمني  عباده  شأنه  جّل  اهلل  يعي  ولكي 
أنزل تلك اآليات البينات. وحّرم ما حّرم، وكّره ما كّره، وأباح ما أباح؛ لئال يقتب 

النّاس من الّزنا والفواحش التي ما ينبغي لؤمن وال مؤمنة أن يسقط فيها.

تتبعوا  "ال  بأن  اهلل  أمر  من  الكمة  لنا  يبي  والنّتائج  القدمات  بي  الّتتابع  وهذا 
يسقط  أن  إىل  ُأَخر،  خطوات  ستتبعها  كالنّظرة  أوىل  فخطوة  الّشيطان"  خطوات 

اإلنسان الغافل يف الفاحشة.

كنّا نأمل أّن هذه اآليات وأمثالا من اآليات النرية البينة تكفي إلقناع السلمي 
فالذين  نسّيًا؛  كان  ما  شأنه  جّل  وأّنه  يشء،  من  الكتاب  يف  فّرط  ما  تعاىل  اهلل  بأّن 
حياة  ووقائع  متناهية  القرآن  نصوص  أّن  ويّدعون  القرآن  غري  يف  الدى  يبتغون 
ما  اهلل  وأّن  يشء،  لكّل  تبياٌن  القرآن  أن  عن  ذاهلون  أناس  هم  متناهية،  غري  النّاس 
فّرط يف هذا الكتاب من يشء دقيق أو جليـل، فها هو جّل شأنه يكشف لنا يف هذه 
اآليات الكريمة خائنة األعي وما خُتفي الّصدور، ويف اآليات الّسابقة لا أدق آداب 
يف  التامة  الكاملة  الّشعة  أنزل  من  فسبحان  البيوت،  ودخول  والّزيارة  االستئذان، 

يف  جاء  ما  َباب  واآلداب،  االستئذان  أبواب  سابق،  مرجع  الرتمذي(،  )سنن  الكبري  اجلامع  التمذي،    (((
َمِع، ج5، حديث رقم )3008(، ص85. ااِلْستَِتاِر ِعنَْد اْلِ

)2)  الرازي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، مرجع سابق، ج23، ص205.
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كتاب غري ذي عوج وال اختالف؛ لتكون الّشعة والنهاج يف حياة الّرسول الكريم 
وبعد وفاته إىل يوم الّدين.

}ک ک گ گ گ گ ڳ{ ]النور:  31[

أهّنا  عىل  للمرأة  تنظر  أن  هذا  النّاس  يوم  حتى  حواء  ُأّمنا  منذ  البشية  َألِفت 
النفعل ال الفاعل، خاصة يف هذا الانب من جوانب الياة، ويرون أن األصل فيها 
الياء الّتام، وأّنه ليس لا أن حتب وتكره وتشتهي وختتار. فتأيت اآلية الكريمة لتضع 
ُأمر  فإذا  الانب،  هذا  يف  السؤولية  مستويات  من  واحد  مستوى  يف  واألنثى  الّذكر 
الّرجل بأن يغض برصه وحيفظ فرجه عن الّزنا، فالرأة مأمورٌة بمثل ما ُأمر به الّرجل، 

ومساوية له يف هذا الجال.

الّزينة

}ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ ]النور: 31[

فمنهم من مض إىل   ،]31 }ڱ ڱ ڱ ڱ{ ]النور:  اختلف أهل العلم يف معنى 
القول بأّن ما ظهر منها هو ما ال تستطيع الرأة إخفاءه ألّنه يعطلها عن القيام بمهامها 
والقدمان.  والكفان  الوجه  بأنه  الفقهية  الذاهب  بعض  قالت  لذلك  سليم،  بشكل 
وبعضهم اعتب جزءًا من شعر الرأة مندرجًا يف هذا االستثناء. وهنا ال بّد من مالحظة 
القرآن،  يتدبر  عندما  كله  بذلك  الجتهد  ليستفيد  النّاس  وتقاليد  والثقافات  األعراف 
ويعمل عىل تنزيل أحكام آياته عىل واقع يعيشه النّاس دون أن يعطل ذلك حكًم شعيًا 

أو يعود عليه باإلبطال.

}ڱ ڱ ڱ ڱ{ ومل حيددها بدقة كم يف آيات أخر مثاًل  وقد عّب القرآن هنا 
كآيات الوضوء.

إّن من عادة القرآن الكريم إذا تناول أمورًا متتزج فيها الّتقاليد واألعراف والعادات 
العادات  عىل  حيافظ  بشكل  ويتناوله  كلَّه  ذلك  يالحظ  فنراه  والصالح،  بالقاصد 
والّتقاليد واألعراف قدر اإلمكان، فيتناوله بحذر شديد عىل خالف عادات القواني 
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التي  الواد  صياغة  يف  الجردين  والنّهي  األمر  عىل  تعتمد  التي  الّصارمة  والّتشيعات 
تريد صياغتها، فيبدو وكأّنه تعديل وتسديد للممرسات اإلنسانية، فيتك جماالً واسعًا 
لشاركة اإلنسان يف االجتهاد والّرأي لتنفيذ الّتوجيه اإللي، فالقرآن الكيم كأّنه حييل 
قضاياه التي يتناولا إىل الكلَّف ليشارك ال يف الفهم الجرد وال يف النظر إىل ما أمر به أو 
هُنى عنه عىل أّنه جمرد تكليف صادر له من ربه ما عليه إاّل تنفيذه، َعَقل أو لو مل يعِقل، 
فهم أو مل يفهم، بل جيعل تشيعاته قريبًا من الكلف حسب عاداته وتقاليده وأعرافه، 
وكأهّنا منه صدرت، وعنه انبثقت، فهو تشيع متفرد بذه الصوصية التي تزيل عن 
ما ال  بأن ال حيملهم  يدعوه  أن  الؤمني  اهلل  الّتكليف. وقد عّلم  بثقل  الّشعور  النّفس 
86)[، ونفى عن اإلسالم الرج  طاقة لم به }ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ{ ]البقرة: 
يبدو  كلها  باألسة  التعلقة  والّتشيعات   ]78 ]الج:  ۓ{  ے  ے  ھ  ھ  ھ  }ھ 
مشاعر  عىل  حيافظ  بل  أشياء،  وخيس  شيئًا  القرآن  حيقق  ال  بحيث  األمر،  هذا  فيها 
الكلف ويمنحه إحساسًا بأّنه ال يتلقى تكليفًا وإّنم أمرًا عليه أن ينظر فيه ويتبي أفضل 
الّسبل لالستفادة به يف واقعه اليايت فهو له ال عليه، ومنه وإليه، فهذه صفة اختص با 

الّتشيع القرآن وحده. فتبارك اهلل منزل هذا الكتاب الجيد.

ولن ندخل هنا يف تفاصيل الّزينة وما هي وما حدودها، فهي كغريها من الفاهيم 
حخ{  جخ  مح  جح  }مج  تفاصيلها  عن  الكريم  القرآن  سكت  التي  العديدة  القرآنية 
أّن القرآن مل  64[، فنسكت نحن أيضًا وال نتكّلفه، وال يظنن ظان أّن هذا يعني  ]مريم: 

كل  فلينظر  والّتزكية،  الّتقوى  وهي  حدود  وأعظم  بأبلغ  أحكمها  لقد  واهلل  حيكمها، 
الّروح  فهذه  أخالقها،  من  وُيعيل  ويطهرها  وليزكيها  فيها،  اهلل  وليتق  لنفسه  إنسان 
اإليمنية الّداخلية إن وجدت فقد ضمن ست العورات، وحفظ األعي والفروج، أما 
بالّتفصيل  الّزينة  ينفع معها عندئذ كونك حددت لم  فلن  اإليمنيات  ُفقدت هذه  إذا 
النّقاب قسًا،  الّدول الاليت ُفرض عليهم  فتيات  أدّل عىل ذلك من بعض  أم ال، وال 
هذه  يف  لن  ويتبذَّ ويتّبجن  بل  خيلعنه،  حتررًا  أكثر  دول  إىل  الذهاب  بمجرد  فنجدهم 
الّدول، وماذا تنتظر من أناس يعملون الّظاهر ويراقبون النّاس ونسوا الباطن ومراقبة 

اهلل تعاىل.
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الألوف أن  الّرجال بشكل رصيح كالنّساء، ألّنه من غري  النّهي عن زينة  يتم  ومل 
يتزين الّرجال لّن إاّل ببعض الّطيب وبعض الوسائل التغرية من عرص آلخر.

لدى  للحياة  الذي غدا حمورًا  النس  وراء  بالّسعي  النّاس  ابتيل  ويف عرصنا هذا 
الكثريين، ورصنا نرى كثريًا من الّشباب يعمدون إىل إبراز ما يمكن أن يشكل للمرأة 
الّرجال الذين يبحثون  الّرجل، والتفت إىل ذلك مصممو أزياء  فتنة تلفت نظرها إىل 
الّرجل  التي تبز صدر  الشعر والقمصان  الوسائل، فهناك قصات  عن الكسب بكل 
وما عليه من شعر، والّساويل التي قد تبز بعض األعضاء وتصفها، فإذا أصبحت 
يف  آنذاك-   - تدخل  فإهّنا  النساء،  نظر  فيها  الشباب  يلفت  شائعة  أمورًا  األمور  هذه 
دائرة ما يؤدي إىل الفسدة، فيجب أن ُيالحظ ذلك من ُيبتلون بالفتوى يف الستجدات، 
فيالحظون نشأتا، وأسباب ظهورها، وآثارها، والّتفريق بي ما يؤدي إىل الّتزكية وما 
يرّض با، وكذلك ثقافات الشعوب فهي ما ينبغي مالحظته باستمرار لضمن مستوى 

من الّتزكية يساعد عىل الحافظة عىل الكرامة اإلنسانية ومتاسك األسة السلمة.

، ليشء أراد القرآن بلطف  إن ابداء الزينة هو مظنة الدعوة إىل إعجاب يف أمر حيسٍّ
يبتذل، حتى يظهر من يطلبه  به أن خيفى وال  أّن هذا المل األوىل  النساء إىل  ينبه  أن 
بحقه، ولذلك أبيح للخاطب أن يرى من خمطوبته ما يدفعه للّزواج منها، وللمخطوبة 
الّثناء وامتداح مجال الرأة قد  ب الاطب با. لكن حبَّ  أن تظهر من حماسنها ما ُيرغِّ
بارعة المل  امرأة  أّن  للجاد وللهازل. ومن طرائف األدب،  الّزينة  ابداء  إىل  يدفعها 
جاءت إىل أحد الفقهاء الكيي يف ِمنَى وكشفت عن وجهها، وقالت له: "ما قولك يا 
الوجه"، وكأهّنا كانت تطمع أن يقول فيها شعرًا، فقال الشيخ لا: أرى  شيخ يف هذا 
وجهًا أرجو اهلل أن حيّرمه عىل النار، وإّن أنصحك أن تستيه، فإّنني أخشى أن يراك 

أحد التنطعه فيقول لك ما يسوؤك، قالت: يا شيخ 

الغفل أنا من الالئي مل حيججن يبغي جنة الّتقــي  ليقتلــن   ولكــن 

أثناء  النّساء،  يبدو من  فيم  الغزل والنّسيب  يكثرون من  الشعراء واألدباء  ونرى 
العبادة، ولذلك كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أعمل  فيم ذلك  بم  أعمل،  ما حيتجنه من  مارسة 
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للغزل  أماكن  إىل  الساجد  تتحول  لئال  الّرجال،  صفوف  بعد  يصّليَّ  بأن  النّساء  يأمر 
والّتشبيب؛ فيسمح للمرأة أن تصيل وتنرصف دون أن تبدو زينتها للّرجال. يف حي 
نجد شعراء مثل عمر بن أب ربيعة وغريه يستقون النّظر إىل النساء يف عبادتن خاصة 

يف الج، فيقول:

ِب من منًى بَِيمِن لقد عرَضْت يل بالحصَّ ْت  ُستِّ شمٌس  الجِّ   مع 

مَجّرْت يوَم  ِمْعصٌم  منها  يل  بَبناِن َبدا  ُزّينْت  َخضيٌب   وكفٌّ 

داريًا ُكنُت  وإْن  أدري  ما  بِثَمِن َفَواهلل  أم  اَلْمَر  رميُت   بَِسبٍع 

ويقول األخطل )وهو نرصان( مفضاًل الكنائس عىل الساجد: 

يومًا  الكنيســة  يدخل  وظباَء إّن من  جــآذرًا  فيهــا   يلقــى 

ألّنه ال حواجز متنع من أن يتطلع إىل رؤية النّساء فيها كتلك الواجز التي أدبنا 
القرآن با، وأمرنا بعدم الّتفريط فيها.

}ں ڻ ڻ ڻ{ ]النور:  31[

الُمر: مجع مِخّار، وهو غطاء الّرأس الذي ُيْسدل ليست الّرقبة والّصدر. اليوب: 
مجيع جيب، وهو الفتحة العليا للّثوب.

والّضب هو: الَوْقع بشدة، فليس الراد أن تضع الرأة الّطرحة عىل رأسها وتتكها 
هكذا للهواء، إّنم عليها أْن حُتِكمها عىل رأسها وصدرها وتربطها بإحكام.

وقد فهم البعض من هذه اآلية وجوب ست الوجه، لكن ما تقدم من االستثناء 
يظهر  ما  ضمن  ألّنه  هذا؛  يف  الوجه  دخول  من  يمنع   ]31 ]النور:   ڱ{  ڱ  ڱ  }ڱ 
إن  قالوا:  وقد  والقدمان،  والكفان  الوجه  هو  الّظاهر  بأّن  القائلي  عند  الّزينة  من 
الّرأس  يست  غطاء  هو  المر  ألّن  الذهب  هذا  تؤيد  قرينة   ]31 ]النور:   }ں{ 
كان  لو  أّما  الّرأس،  عن  يطري  ال  حتى  الّتثبيت  بمعنى  الرّضب،  إىل  فيحتاج  والّصدر 
الّرأس  يشبه غطاًء يوضع عىل  فيم  الذي يكون  الّتغطية  أيضًا كنوع من  للوجه  مغطيًا 
وينزل عىل الّصدر، لا أمر الّشارع الرأة بمالحظة تثبيته، ويف سائر األحوال ال بّد من 
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مالحظة أّن الّتشيع القرآن من طبيعته االتساع والّشمول والرونة؛ ألن ال يضيق عىل 
أي شعب من الّشعوب، فخطابه عالي، ولشعوب العامل عادات وتقاليد وأعراف يف 
اللبس جتعل القرآن يستدعي النّاس لالحظة كل ما جيعل الّتشيع حمققًا لقاصده دون 
بناء  النّاس با  ينطلق  التي  الختلفة  الّتفسريات  فإّن  أو تضييق، لذلك  أو مشقة  حرج 
عىل بيئات حمددة وتقاليد خاصة، حتتاج دائًم إىل الراجعة والوار الذي ال هيمل كليات 
الّشيعة ويشغل الكلفي بالزئي وحده، فإّن إمهال الكليات تقصري وتفريط يف جنب 

اهلل مثل إمهال الزئيات، والفقيه مطالب بأن ُيعمل االثني معًا: الزئي والكيل.

}ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ{ ]النور:  31[

تتحدث اآلية الكريمة عن رخصة إبداء الّزينة ألصناف معينة من النّاس، ومنهم 
آباء األزواج، فهذه رخصة لعدم وقوع الرج عىل النّساء يف حال احتاج االبن أن يعيش 
مع أبيه يف البيت نفسه، فال تشعر الرأة أهّنا غريبة وإّنم تترصف وكأّنه أب لا، هذا مع 
مراعاة األحكام العامة يف القرآن الكريم ومقاصده، فهنا القصد رفع الرج، ولكن إذا 

كان سيأيت بأذى عىل أي طرف فال ينبغي األخذ بالّرخصة حتى ُيدفع هذا الرّضر.

اختلف  وقد  الّظاهرة،  الّزينة  عن  الّتكلم  سبق  أن  بعد  الفية  الّزينة  هنا  والراد 
فهذا  لنفسها،  بنفسها  الرأة  حتدد  أن  هو  هذا  يف  قول  وخري  بدقة،  حتديدها  يف  العلمء 
أمر خيتلف من جمتمع آلخر، فكم تظهر الرأة أمام أبيها وبعلها فلها الّرخصة أن تظهر 
للقرآن  العامة  القاصد  يتوافق مع  الكريمة، وما  أبيه من ظاهر اآلية  أمام  باليئة ذاتا 
وتفهم  إليها،  الّسيئة  النّظرات  إىل  تفُطن  الرأة  أّن  كم  حياءها،  يراعي  وبم  الكريم، 
لذلك  يؤمتن،  ال  الذي  ومن  يؤمتن  الذي  من  تعرف  أن  فتستطيع  ورائها،  من  القصد 

فهي األقدر عىل أن تعرف حدود هذه الّزينة. 

ونالحظ دقة الّتعبري القرآن بكلمة "الّزينة"، وهي غري كلمة "العورة"، وغري كلمة 
"الّسوءة"، وكلها ذكرت يف كتاب اهلل، ولكل منها معنى خمتلف وإن تقاربت. فالعورة 
والّسوءة جيب ستمها عن النّظر، أّما الّزينة فأباح اهلل أن تظهر أمام أناس معيني، ومل 
يبح العورة إاّل للّزوج أو الّزوجة، ومن هذا نفهم حدود هذه الّرخصة التي أعطاها اهلل 

للمؤمني، فهي تدور يف حدود الّزينة، وال تتعدى إىل العورة أو الّسوءة.
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وهنا حيدد القرآن الكريم الحيط الذي للمرأة أن ُتبدي من زينتها الفية والّظاهرة.

أّما األزواج فال خُيفى عنهم يشء، فهم األوىل بأن تظهر لم الّزينة والعورة، والذي 
نميل إليه أّن اآلية تنبهنا إىل أّن للمرأة أن تظهر فيم عرف بثياب النزل، وثياب النزل 
الّطبخ والكنس- قد تظهر أجزاء من السم داخله يف زينتها الفية،  العمل يف  -عند 
فأراد القرآن الجيد بذا أن يستيح النّاس يف بيوتم، وأن ال تكون هناك قيود تفرض 
الياة  جيعل  وال  حياته،  يف  مستحيًا  اإلنسان  جيعل  ال  الذي  الّتكلف  من  نوعًا  عليهم 
يسكن  مكان  فالبيت  وخارجه،  البيت  داخل  يف  النّاس  آنذاك  يستوي  بحيث  سلسة، 
يأخذ ويتك،  فيم  بحريته  استمتع  إذا  إاّل  ذلك  له  يتحقق  فيه ويستيح، ولن  اإلنسان 
وأبعد عن نفسه الّشعور بالقيود. ويف أزماننا هذه كثرت الوقائع االنحرافية خاصة لدى 
يغيب  باهلل-  -والعياذ  هؤالء  بعض  فإّن  الخدرات،  أو  المر  يعاقرون  الذين  أولئك 
وعيه ويمكن أن يقع عىل أي من حمارمه نتيجة فرط الّشهوة واختالل الّتوازن العقيل، 
ولذلك فإّن الساكنة نفسها لا أحكام ال بّد من إحيائها. وقصة سيدنا يوسف يستفاد 
منها ما أّدت إليه الساكنة حي كان يوسف يف بيت العزيز، ودخل عىل امرأة العزيز ما 
دخل، لذلك فللمساكنة أحكام وآداب ال بّد من مالحظتها خاصة يف البيئات العارصة.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  }ے 
ٴۇ{ ]النور: 31[؛ أي مجيع النّساء. واهلل أعلم.

}ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]النور: 31[

أّما ُمْلك اليمي فقد أغنانا اهلل عنه، وفيه كالم كثري واختالفات كثرية للعلمء حوله. 

لكننا نميل إىل القول بأّنه ال يباح للنساء أن ُيتخذن رقيقًا أو خدمًا أو ما إليهم، 
أو ُيَبْحَن لم مثل ما يستبيح الّرجل من َأَمتِه، وذلك ألّن الرقَّ قيٌد أراد الّشارع إهناءه 
وإذا  الّشارع،  مقصود  ضد  الناس  واستقاق  ر،  مبكِّ وقت  يف  منه  البشية  وحترير 
التي جاءت  يتناىف والنّصوص  أمٌر  عاشت امرأة عبدها فستحمل عبدًا مثله، وذلك 
ينظر من  له أن  الوجود منه. لكنَّ  الّرق والّتخلص من  العبيد وإغالق ذرائع  لتحرير 
سيدته ما ينظر أهل بيتها إليه يف حالة الساكنة للخدمة دون خلوة وحضور من تنتفي 
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اللوة بحضوره، وما َألِف النّاس اختاذه يف أيامنا هذه من الدم والّسواقي، ال يقاس 
الّسائقي  من  هائلة  بأعداد  ابتليت  التي  فالبالد  فاسد،  قياس  وهو  اليمي،  ملك  عىل 
والدم ومن إليهم قد دخل إىل منازلا من الفساد ما نسأل اهلل جّل شأنه الفظ منه. 
وهذه األقيسة الفاسدة كثريًا ما أدت إىل مفاسد، واألَْوىل عندنا أّن ملك اليمي إذا كان 
أو يرى منها ما حرم عىل األجانب أن  له أن يساكنها أو خيلو با  رجل المرأة فليس 
للعمل  منهم  يستفاد  الاهلية ويف صدر اإلسالم كان  للنساء يف  اليمي  يروه، وملك 
لدى أولئك النّسوة يف جتارة أو زراعة وما إليها، فليس هناك ما يدعو لتساهل بعض 
قوله  يف  العطف  لجرد  الحارم  حقوق  مثل  واللوة  الّرؤية  يف  إعطائهم  يف  الفقهاء 
تعاىل: }ۋ ۋ ۅ{ ]النور: 31[ وإذا أريد به رؤية الّزينة الفية من الرأة فيكون ذلك 

إلمائهن من النّساء ال من الّرجال.

ليس  للّرجل  النّساء  ُملك  إذ  الـُملك،  قبل  عليه  حَيُرم  ما  حُيلل  العبد ال  ُملك  إّن 
من  منه شيئًا  العبد  بـُملك  تستبيح  أهّنا ال  مل خيتلفوا يف  فإهّنم  للنّساء،  الّرجال  كُملك 
الّتمتع كم يملكه الّرجل من األََمة، كم أّن العبد وإن مل جيز له أن يتزوج بموالته، إاّل 
أّن ذلك الّتحريم عارض كمن عنده أربع نسوة، فإّنه ال جيوز له الّتزوج بغريهن، فلم 
مل تكن هذه الرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر األجانب. إذا ثبت هذا ظهر أّن الراد 

من قوله: }ۋ ۋ ۅ ۅ{ ]النور: 31[ هّن اإلماء.)1) 

لئال  فنقول:  اإلعادة؟  يف  فائدة  فأي  "نسائهن"  قوله:  يف  دخلَن  اإلماء  قيل  وإن 
نسائهن  أو  قوله:  ظاهر  كان  إذ  النّساء،  من  الرائر  عىل  مقصورة  اإلباحة  أّن  يظن 
)8)[ عىل األحرار  }ژ ژ ڑ{ ]البقرة:  يقتيض الرائر دون اإلماء كقوله: 
إلضافتهم إلينا كذلك قوله: أو نسائهن عىل الرائر، ثّم عطف عليهن اإلماء فأباح لن 

مثل ما أباح يف الرائر.)))

}ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى{ ]النور: 31[

)))  الرازي، مفاتيح الغيب »التفسري الكبري«، مرجع سابق، ج23، ص209.
)2)  الرجع السابق، ج23، ص209.
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الأكل  لطلب  البيت  عىل  الّتدد  اعتادوا  أناس  هم   ]31 ]النور:  }ۉ{ 
}ې  الِفعلة، من األَرب كالِشية واِللسة من اليش واللوس.  والسكن، واإلربة: 
ې{ ]النور: 31[ األرب هو الاجة والولوع باليّشء والّشهوة له، واإِلرَبة الاجة يف 

النّساء، واإلربة العقل ومنه األريب.

وهنا مسائل: 

حاجة  وال  طعامكم،  فضل  من  لينالوا  يتبعونكم  الذين  هم  قيل  األوىل:  املسألة   
بم إىل النّساء، ألهّنم ُبْله ال يعرفون من أمرهن شيئًا، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن 
غضوا أبصارهم، ومعلوم أّن الَِصّ والِعنِّي ومن شاكلهم قد ال يكون له إِْربة يف نفس 
المع، ويكون له إربة قوية فيم عداه من الّتمتع، وذلك يمنع من أن يكون هو الراد. 
إّما لفقد  الّتمتع،  له يف سائر وجوه  إْربة  أّنه ال  العلوم منه  الراد عىل  فيجب أن حيمل 
اختلف  الّثالثة  الوجوه  هذه  فعىل  والسكنة،  للفقر  وإّما  العرفة،  لفقد  وإّما  الّشهوة، 
واألَْبَله  العتوه  بعضهم:  وقال  الفاقة،  بم  الذين  الفقراء  هم  بعضهم:  فقال  العلمء؛ 
الكل يف  يمتنع دخول  له، وال  الّشيخ، وسائر من ال شهوة  بعضهم:  والّصبي، وقال 
 :J َها ُأمِّ َسَلَمَة  ذلك، وروى هشام بن عروة، عن َزْينََب بِنِْت أب َسَلَمَة، عن ُأمِّ
"دخل َعيَلَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِعنِْدي خُمَنٌَّث، فسمعه يقول لَِعْبِد اهللِ بن ُأَميََّة: يا َعْبَد اهللِ َأَرَأْيَت 
َا ُتْقبُِل بَِأْرَبٍع َوُتْدبُِر بَِثَمٍن، وقال  إن َفَتَح اهلل َعَلْيُكْم الطَّاِئَف َغدًا َفَعَلْيَك بِاْبنَِة َغْياَلَن، َفإهِنَّ
O دخول الخنث  ")1)، فأباح النّبي  �: "اَل َيْدُخَلنَّ َهُؤاَلِء َعَلْيُكنَّ النبيَّ 
عليهن حي ظّن أّنه من غري أويل اإلربة، فلم علم أنه يعرف أحوال النّساء وأوصافهّن 

علم أّنه من أويل اإلربة فحجبه.

للواحد،  اسم  الّطفل:   ]31 ]النور:  ۇئ{  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  }ى 
ۓ{  ۓ  }ے  تعاىل:  كقوله  النس،  يفيد  ألّنه  المع  موضع  هنا  وضع  لكنه 

5[. والّظهور عىل اليّشء عىل وجهي: األول: العلم به، كقوله تعاىل: }ۇئ ۆئ  ]الج:  

عليه  والّصولة  له  الغلبة  والّثان:  بكم،  يشعروا  أن  أي   ](0 ]الكهف:  ۈئ...{  ۆئ 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الغازي، َباب َغْزَوِة الطَّاِئِف، ح4324، ص6)8.  (((
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أّن األطفال  العنى  الوجه األول يكون  14[، فعىل  ېئ{]الصف:  مص  }حص  كقوله: 
قتيبة،  ابن  قول  وهو  الّصغر  من  هي  ما  يدروا  ومل  النّساء  عورات  يتصوروا  مل  الذين 

وعىل الّثان الذين مل يبلغوا أن يطيقوا إتيان النّساء، وهو قول الفّراء والّزّجاج.

أقسام  عىل  فهم  الباطنة  الّزينة  رؤية  جواز  يف  اشتكوا  وإن  هؤالء  السن:  قال 
ثالثة؛ فأولم الّزوج: وله حرمة ليست لغريه، حيّل له كل يشء منها، والرمة الّثانية: 
الّزوج وكل ذي حَمَْرم، والّرضاع كالنّسب، حيّل لم  لالبن واألب واألخ والد وأب 
هي  الّثالثة:  والرمة  ذلك،  وأشباه  والّذراع  والّساقي  والّصدر  الّشعر  إىل  ينظروا  أن 
للتابعي غري أويل اإلربة من الّرجال، وكذا ملوك الرأة فال بأس أن تقوم الرأة الّشابة 
بي يدي هؤالء يف درع ومخار صفيق بغري ملحفة، وال حيّل لؤالء أن يروا منها َشْعرًا 
وال َبَشًا، والّست يف هذا كله أفضل، وال حيّل للّشابة أن تقوم بي يدي الغريب حتى 

تلبس اللباب، فهذا ضبط هؤالء الراتب.)1) 

وقد يسأل سائل: ما الّسبب يف إباحة نظر هؤالء إىل زينة الرأة؟ 

اجلواب: ألهّنم خمصوصون بالاجة إىل مداخلتهن وخمالطتهن، ولقلة توقع الفتنة 
بجهاتن، ولا يف الّطباع من النّفرة عن جمالسة الغرائب، وحتتاج الرأة إىل صحبتهم يف 

األسفار وللنّزول والّركوب.

}ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ{ ]النور: 31[

الذي  الّزمان  بنا  امتد  وقد  اآلن  أّما  اللخال،  القصود  أّن  يرون  الفسون  كان 
يوجد فيه حتري بعض النساء الوسائل التي تؤدي إىل إبراز مفاتنهن عن طريق حركتهن 
وقد  ذلك.  غري  إىل  معينة  وبناطيل  العايل  الكعب  لبس  مثل  مغرية،  بطريقة  ومشيتهن 
صارت أحذية النّساء من األمور التي يتفنن أصحاب هذه الّصناعة فيها وحتويلها إىل 
وسيلة من وسائل إبراز مفاتن مشتهاة من جسم الرأة، وكذلك بعض الالبس لناطق 
السم الختلفة، وحتى الّرجال فهناك تفنن يف مالبسهم وساويلهم وشعرهم، وشاع 
ارتداء بعض الّرجال لألقراط واألساور، وكله ما يصب يف إطار إنمء وسائل اإلغراء 

الرازي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، مرجع سابق، ج23، ص0)2.  (((
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واإلضافة إليها. والبيئات التي حترص عىل أن ال تشيع الفاحشة فيها وال تنهار الّضوابط 
ولذلك  عنها،  وتبتعد  اإلمكان  بقدر  األمور  هذه  حتذر  أن  ينبغي  األخالقية  والّسدود 
فإّن العناية بصناعة واللبس وأن يكون للشعوب تقاليد معينة فيها، من األمور التي ال 
ينبغي أن ينظر إليها باستخفاف، ويف الّريف وبخاصة الرصي حيرص أهله عىل الّتميز 
الّشعوب، فجلباب  التي لكّل يشء منها معنى ال ينفك عن ثقافات  الّساترة  بالالبس 
من  له  ذلك  كل  النّاس،  يعتمرها  التي  والعممة  الفالحة  ترتديه  الذي  واللس  الفالح 
العان الكثري، وهو األنسب ألجواء البالد، وحي سأل أحدهم عن كب عممة الفالحي 
يف الّصعيد خاصة فيم مض قال: "إن العممة الكبرية فيها عدة أمتار من القمش، تصلح 
النّوم، وأن يكفن فيها عند الوت، فهي  أن يصيل عليها اإلنسان، وأن يتغطى با عند 
تؤدي أغراضًا عديدة." وحي ظهرت الّساعات طور كثري من شعوبنا مالبسهم بحيث 
فأفكار الالبس  للّساعة،  صاروا يطلبون من الياطي عمل جيب خاص يف اللباب 
تعكس ثقافة األمة، والذين يستهينون ويستخفون مل يلتفتوا إىل هذه النّواحي الفية يف 
ق عليها صناعات اختزلت الياة وجعلتها حياة شقية. األمر، فصارت األمة هجينا ُتسوَّ

إن الّسورة الكريمة كأهّنا اختصت بتزكية األسة والجتمع، وتطهريمها من كل ما 
يؤدي إىل ظهور أية ظاهرة سيئة خترج أو تباعد بي األسة والجتمع من ناحية، والّتزكية 
يف  إّن  الدف.  هذا  حتقق  التي  األمور  لسائر  تعرضت  فإهّنا  ولذلك  أخرى،  ناحية  من 
حتليل رؤية هؤالء األصناف لزينة النّساء رفع للحرج عن النّاس، فتنشأ العالقات بي 
األقرباء والّساكني معا، فالنّاس تستوحش القيود التي متنعها من الّتبسط مع أقربائهم 
والقريبي من قلوبم، فإذا قيل للمرأة احتجبي عن والد زوجك أو أخيك ففيها نوع 
من االغتاب، وإعالن وجود فواصل وحواجز ال يناسب صلة القربى والّرحم بينهم، 
وال نزال نعرف يف أريافنا أّن بعض النّساء التقدمات يف الّسن لدهين إرصار عىل تقبيل 
إليهم، وإن كان بعضهم من  العمومة والؤولة وما  أبناء  بعض رجال األسة ومنهم 
حيّل له نكاحه فهو بمثابة األجنبي، ولكن منعها من تقبيله تعني أّنه يتنّكر لقرابتها منه، 
فتثار تساؤالت كثرية تبلغ يف بعض األحيان حد االختالف وإثارة الشكالت، فالحظ 
القرآن الجيد هذه الّروابط االجتمعية الوجودة يف البيئات الختلفة فّشع هذا االستثناء.

}ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ{ ]النور:  31[
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وقد جاء النّداء بالّتوبة ليكون عاقبة وخامتة لكل ما تقدم من توجيهات ووصايا، 
اآلية  أّن  أمهها  الّتوبة،  عن  اهلل  كتاب  يف  ورد  ما  إىل  وإضافات  كثرية  دالالت  وفيها 
عىل  يساعد  ما  ذلك  ويف  الّتوبة،  إىل  ودعوتم  الؤمني  مناداة  عىل  نصت  قد  الكريمة 
قائمة حول مرتكب  آثاره  تزال  الّثان الجري، وما  القرن  أثري يف  الذي  حسم الدل 
اإليمن  يكون  بحيث  اإليمن  عن  ذلك  خيرجه  وهل  عامة،  بصفة  الّذنوب  أو  الكبرية 
بمثابة ثوب خيلعه أثناء ارتكاب الّذنب، ثّم يعود إىل لبسه ثانية بعد انتهائه من الّذنب، 
أو أّن اإليمن ال يفارقه حتى مع الّذنب، إاّل إذا كان ارتكابه مقرونًا بمشاقة اهلل ومعاندة 
أوامره والّتمرد عليها، وإنكار وجوب الواجب وحتريم الحرم، ويف كّل األحوال فإّن 
الؤمن بي خمافتي، أجل قد مض ال يدري ما اهلل قاٍض فيه، وأجل قد بقي ال يدري ما 
اهلل صانع فيه. وليكون اإلنسان من الذين حيظون بحب اهلل فال بّد له من الّتوبة؛ ألّن اهلل 

حيب الّتوابي، واهلل تبارك وتعاىل يطهر الّتائب من الّذنب وجيعله من أهل حمبته }ۆ 
بالّتوبة  الفالح  تعاىل  اهلل  قرن  وقد   ،]((( ]البقرة:  ۅ{  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
والّتزكية، فهم سبيل الفالح والنّجاح يف الوفاء بعهد اهلل، والقيام بحق االستخالف، 

وأداء األمانة، والنّجاح يف االبتالء. 

النّكاح

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ{ ]النور:  )3[

ه وأفراده  تستمر الّسورة الكريمة يف بيان األحكام التي تطّهر الجتمع وتنقي ُأَسَ
من كل ما ينايف الّطهارة، أو يؤدي إىل الوقوع يف الفاحشة أو فتح باب للّزنا يف الجتمع، 
فال يتك فسحة وال ذريعة النتشار الفواحش، ويسيطر عىل شهوات اإلنسان من أولا 

وقبل أن توقعه يف الرام. 

هي  ألهّنا  الفقر؛  حالة  وذكر  واالماء  والعباد  باألََيامى  هنا  الّذكر  واختصاص 
حاالت الّضعف التي تقلل من الّرغبة يف النّكاح وتزهد فيه، فيحض الوىل القدير عىل 

إتيان هذه الاالت التي يزهد فيها النّاس.
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فكأّن اآليات الكريمة تقول ال تتكوا فردًا ذكرًا كان أو أنثى دون زواج، سواء 
تزوج من قبل أم ال، حرًا كان أم عبدًا، غنيًا كان أم فقريًا. فقد اشتملت اآلية الكريمة 
حياة  عىل  للقضاء  حضٌّ  وهذا  االجتمعي،  واقعنا  يف  الوجودة  االحتمالت  كل  عىل 
الفردية -العزوبية- لا يف ذلك من مصالح عديدة، ودرٌء لفاسد كبرية نّبهت إليها هذه 

الّسورة وغريها من الّسور الكريمة.

النّفسية والعضوية  اليومية نستطيع تبي أرضار ذلك عىل الالة  ومن مالحظاتنا 
القضّية، ما يعوق  العاطفي والعقيل بذه  العازب، ومدى االنشغال  التي يتعرض لا 
سهولة  عن  فضاًل  هذا  أجلها،  من  خلق  التي  رسالته  حتقيق  يف  وانطالقه  ذهنه  صفاء 
وقوعه يف الفحشاء لسد احتياجه من الّشهوات النّفسية والسدية. ونستطيع بأبحاث 
اجتمعية متعمقة بيان مدى األرضار الكبرية التي نتجت عن انتشار حالة العزوبية التي 
لدى  والعنوسة  الّزواج  تأخر سن  تظهر يف  والتي  إهنائها،  الوىل جّل شأنه عىل  حّض 
العميق  للمفهوم  تطبيقها  لعدم  الجتمعات  حتياها  مآٍس  من  ذلك  إىل  وما  النسي، 

الذي تدلنا عليه هذه اآلية الكريمة.

فهنا يأيت األمر الليل بتحرك إجياب من الجتمع بتزويج األََيامى وتيسري زواجهم؛ 
واألَ يِّم كل ذكر ال أنثى له وكل أنثى ال ذكر لا.

هنى  البقرة  سورة  ففي  عنه؛  اهلل  هنى  عم  البدائل  تقدم  كأهّنا  الكريمة  اآلية  إّن 
ناحية  من  والؤمنات  الؤمني  بي  النّكاح  إيقاع  عن  ورصامة  بشدة  شأنه  جّل  اهلل 
]البقرة:  ڄ{  ڄ  }ڄ  تعاىل:  قال  أخرى،  ناحية  والشكي والشكات من 
1))[ فضاقت الساحة قلياًل، وكذلك يف أوائل هذه الّسورة الكريمة فقد هنى اهلل عن 

النّهي  فكأّن  أكثر،  الساحة  فضيقت   ]3 ]النور:  چ{  چ  چ  ڃ  }ڃ  الّزناة  زواج 
واسعة  الساحة  أّن  إاّل  والّزانيات،  الّزناة  إليهم  وأضيف  والشكات  الشكي  شمل 
التينة  األسة  بناء  إىل  يؤدي  الذي  الّطاهر  الّطيب  للنّكاح  والؤمنات  الؤمني  بي 
العبيد  ذكر   ]((1 ]البقرة:  ڄ{  ڄ  }ڄ  البقرة:  سورة  آية  ويف  التمسكة، 
أّما يف هذه اآلية فقد ورد األمر  القارنة مع الشكي والشكات،  واإلماء عىل سبيل 
بنكاح اإلماء والعبيد، فهؤالء من الفئات الّضعيفة يف الجتمع التي يسهل وقوعها يف 
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الّزنا، البتذال هذه الفئة وتعرضها لالختالط من خالل الهام التي تؤدهيا يف الجتمع، 
إىل  دفعهم  إىل  يؤدي  قد  الّطيب  النّكاح الالل  فيهم وحرماهنم من  العزوبية  فوجود 
الفاحشة والّتساهل فيها  الزنا بشكل أيس وأسهل، ما يعود عىل الجتمع كله بشيوع 
وأّما  الّثغرة.  هذه  إغالق  إىل  اإليمن  جمتمع  توجه  الكريمة  اآلية  فكأّن  وانتشارها، 
أشار  فقد  واالنحرافات  الّزنا  يف  للسقوط  وتعرضها  النّاس  من  الفئة  هذه  ضعف 

ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  }ہہ  تعاىل:  قوله  ذلك  إىل 
كوهنا  يف  ظاهرة  حكمته  عنها  العقوبة  وختفيف  الد  فتنصيف   ](5 ]النساء:  ڭ{ 

معرضة للّضغط والوقوع يف الّزنا أكثر ما تتعرض الرة له يف هذه الجتمعات، وكلنا 
يعلم أّن اهلل قد رحم البشية من ظاهرة الّرق، وهيأ الّسبل للّتوقف عن إنتاجها مرة 
أخرى يف عصورنا هذه، لكن هناك ظاهرة أخرى بديلة هي ظاهرة الدم والادمات 
والفقراء الذين حتملهم ظروفهم عىل العمل يف بيوت اآلخرين ومساكنتهم، فلعّل يف 
عىل  التزوجون  االختيار  يف  يفضل  بأن  أولئك  حمل  حّلوا  الذي  لؤالء  إيمًء  الطاب 
أو مساعدته  يتزوج  مل  تزويج من  البيوت، وفيها حثُّ وحضُّ عىل  العزاب يف خدمة 

عىل النّكاح والّزواج. واهلل أعلم.

زواج العبد واألََمة

إّن من كبى العايص منع النّكاح ال ليشء إاّل لفقر طالب هذا النّكاح، فهنا يؤّكد 
اهلل جّل شأنه أنه سيغني هؤالء الفقراء طالبي العفاف بالنّكاح من فضله الواسع الغري 
حمدود، فمن يرفض ويرد النّاكح لفقره فقط، فهو غري مصدق -إّما جهاًل أو جحودًا- 

بأّن اهلل سيغنيه من فضله الواسع.

واآلية صدرت باألمر وظاهره الوجوب، لكن ورودها بعد هني جيعلها دائرة بي 
اإلباحة، بقرينة النّهي الّسابق وبي النّدب والّتغيب.

وقوله تعاىل: }ٱ ٻ ٻ{ ]النور:  )3[ ذكر فيه الفسون أقواالً كثرية ال 
ی  }ی  الؤمني كم يف قوله تعاىل:  أمة  نجد لا داعيًا، فكلمة "منكم" هنا أي من 
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ی{ ]النساء: 59[ وورود األمر بذه الّصيغة لتنشط النّفوس إىل تنفيذ ذلك، ما يشكل 

قرينة بأّن أقل مراتب هذا األمر النّدب إىل القيام بالأمور به.

والّصالح يف اآلية يمثل القدر الشتك بي معان عدة منها صالح دينهم وتقواهم، 
وكذلك صالحهم للّزواج وقدرتم عىل حتمل أعبائه وتكوين أس صالة. واهلل أعلم.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ{ 

]النور: )3[ 

متتد اآليات الكريمة يف أمر الذين ال جيدون نكاحًا ألّية أسباب غري ما ذكر، حتى 
يغنيهم اهلل من فضله، بحيث جيدون ما يمكنهم من النّكاح، ويزيل سائر الوانع التي 

حتول بينهم وبي القيام به.

ومع هذا الّض الّسابق عىل اإلنكاح، فإّنه ال بّد أن يبقى أناس دون نكاح، فهنا 
حتدثنا اآلية الكريمة عن من يبحث عن النّكاح ومل جيد إىل لظته تلك، فعندئذ يأمره 
الفحشاء  عن  بالبعد  الكثرية  اهلل  آيات  بتطبيق  وذلك  بالعفاف،  القدير  العيّل  الوىل 
والنكر، وغّض البرص، وحفظ الفروج، واالستئذان يف البيوت، وارتداء الّثياب التي 
ال تثري الّشهوات، إىل غريها من أوامر اهلل جّل شأنه. ولتحقيق هذا العفاف أتبعه اهلل 
تعاىل بوعد أّنه سيغنيهم من فضله الكريم، وكأّنه يقول لنا: إّنه واقع ال حمالة، فاصب 
وعفَّ نفسك لتنجح يف هذا االبتالء، فيطيب لك الّتمتع بم أحله اهلل لك حي يأتيك 

فضله تعاىل يف الّدنيا، ويبارك لك عفافك وصبك يف اآلخرة.

القضاء عىل ظاهرة  أبواب  بالكاتبة هو باب من  وأمر اهلل تعاىل -يف هذه اآلية- 
الّرق، وغلق مجيع الّذرائع واألبواب التي تؤدي إىل انتشارها واستفحالا وشيوعها، 
من  صالة  أس  وبناء  الفردية  السؤولية  لتحمل  الّصالحية  يعطيهم  األرّقاء  وحترير 

شأهنا أن تكون َلبِنات صالة يف الجتمع. 
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انتهاء مرحلة الّتشيع  أّنه ال بّد من الوقوف با عند  إّن هناك أمورًا ظّن الفقهاء 
تلك  الباب إلهناء  فتح  كان  القرآن  أّن مقصود  إىل  ملتفتي  � غري  اهلل  بوفاة رسول 
ظاهرًا  يكون  أن  ينبغي  فكان  فيها،  ذيول  لا  والتي  الجتمعات  يف  التأصلة  الّظواهر 
للفقيه الّتفريق بي الّظواهر المتدة التي نّبه القرآن إىل معالتها، وبدأ بتلك العالة يف 
�، وبعض  �؛ فبعض الّظواهر بدأت معالتها وانتهت يف عهده  عهد رسول اهلل 
تلك الّظواهر بدأت من حيث الّتشيع وآثار النّهاية كانت واضحة، لكنها تركت لا قد 
يتتب من خلل أو اضطراب أو آثار تؤدي إىل ذلك، لو جاءت األوامر بصفة السم 

والّظاهرة مستفحلة شائعة ويف عنفواهنا.

فظاهرة الّرق فتح القرآن الجيد سائر األبواب إلهنائها. وإدخال حترير الّرقاب يف 
تشيع الّزكاة والكفارات والّتأكيد عىل الرية يف كثري من األحكام والواجبات، يدل 
تتتب  أن  دون  منها،  البشية  الجيد ختليص  القرآن  أراد  أمام ظاهرة شاذة،  أننا  عىل 
اآلية  وهذه  نفسها،  الّظاهرة  أرضار  من  أخطر  تكون  قد  وتبعات  أرضار  ذلك  عىل 
الكريمة تعتب من أكثر اآليات داللة عىل أّن الدف األبعد للقرآن هو حترير الّرقاب، 
تنتهي  أن  الّظاهرة ما كان لا  الجتمعات منها، لكن هذه  الّرق وتطهري  وإهناء ظاهرة 
تكون  أن  بعد  بحكمة،  وآثارها  وجودها  وينهي  شأفتها  يستأصل  حكيم  بتدرج  إاّل 
شبكة آثارها قد تّم تقليصها واحتواؤها واحتواء األرضار التي قد تتتب عىل اإلهناء 
� وصدرت أحكامها  انتهت يف عهد رسول اهلل  الفوري لا، فهناك أمور وظواهر 
ظاهرة  تكن  فلم  الّظاهرة  هذه  أّما  وأمثالا،  با  والرِّ والّزنا  المر  ظواهر  مثل  النّهائية 
خاصة يف اإلطار الّداخيل لألّمة، بل كانت ظاهرة شائعة ومنتشة وذات عالقة بسائر 
القوى الوجودة يف العامل القديم، فلها جوانب حملية ولا جوانب دولية كذلك، فال بّد 
وظاهرة  النّهائي.  الكم  إىل  الوصول  قبل  اآلثار  سائر  واحتواء  الميع  مالحظة  من 

الّرق ُتعدُّ نموذجًا من تلك النّمذج. 

لتحقيق  األبواب  أهم  من  بابًا  ُيعدُّ  أرقائهم  مكاتبة  بقبول  الّرقيق  مالكي  وَأْمُر 
}ڦ  الّرقيق، قال جّل شأنه:  الّظاهرة وحترير  القرآن يف اإلساع بمعالة  مقاصد 
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ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
يريد  الذي  الّرقيق  مكاتبة  فيجب  للوجوب  عندنا  األمر  وهذا   ]33 ]النور:  ڇ{ 
الكتابة وأسهبوا  الفقهاء يف أحكام  استفاض  بنفسه وبجهوده، وقد  الّرق  الّتحرر من 

فيها، ويمكن الّرجوع إليهم لعرفة تفصيالتم الفقهية يف ذلك.)1)

الّرقيق مشوط بمعلومية الري فيهم، والري يف اآلية يعني أول  واألمر بمكاتبة 
الّصفات،  من  بغريها  حتىّل  مهم  اإليمن  فقد  إنسان  يف  خري  ال  ألّنه  اإليمن،  يعني  ما 
فمن يعلم من عبده توافر اإليمن وحسن اللق فيه فيجب عليه مكاتبته لتحريره حتى 
الفائدة  الّشط حكمته ظاهرة، فم  الجتمع، وهذا  يكون عضوًا صالًا ولبنة طيبة يف 
من حترير عبٍد يسء اللق والّطباع ال يفعل الري وال يتصف بيشء منه، فتحريره أشد 

رضرًا عىل نفسه وجمتمعه من ِرّقه.

والّتقوى،  والب  الري  عىل  الّتعاون  الّسمحة  اإلسالمية  الّشيعة  كليات  من  إّن 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  قال تعاىل: }ەئ 
ی{ ]الائدة: )[ ومن األشكال العملية لذا الّتعاون أمر اهلل تعاىل بإعطاء  ی  ی 
فال  ألحد،  وليس  تعاىل  هلل  بأّنه  الال  عن  الّتعبري  عظمة  ونرى  اهلل،  مال  من  اُلَكاَتبي 
ينبغي ألحد أن يِضنَّ به ألّنه ليس ملكه، وألّن من أعطاه إياه اهلل جّل وعىل قادر عىل 
سواء  عتقهم،  مال  أداء  عىل  الّرقيق  هؤالء  معاونة  وجوب  نجد  هنا  ومن  منه،  نزعه 
من مال الّسيد أو من أموال السلمي بشكل عام. وإذا كان األمر بإعطاء الال كوجه 
البالغة يف تقدير ثمن  الّسيد عدم  الّرقيق، فاألَْوىل من  للّتعاون عىل الري لعتق هؤالء 
عتقه والّتيسري عليه يف كيفية الّسداد ومدته، فال يعضله وال يرهقه وال يقهره، فسبحان 
الوىل العيّل القدير الذي أنزل لنا يف كليات شيعتنا ما نستطيع أن نستنبط به العديد من 

األحكام من كلمت وآيات بسيطة، بربط آي الكتاب العزيز مجيعها.

وتيسري  ومساعدتم  بل  عتقهم  ورضورة  واإلماء  العبيد  عن  الديث  سياق  يف 
وهي   – الفتيات  عن  فتتحدث  الّرق،  أسباب  أحد  عن  الكريمة  اآلية  حُتدثنا  عتقهم، 

)))  ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد األندليس )تويف: 456ه(. املحىل باآلثار، حتقيق: عبد الغفار 
سليمن البنداري، بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، 2002م، ج8، ص9)2.



749 سورة  النور

مئ  حئ  جئ  ی  }ی  تعاىل:  قال  واإلقدام  بالشباب  توحي  لطيفة  قرآنية  كلمة 
وقوله:   ](3 ]الكهف:  ۈ{  ۆ  ۆ  }ۇ  تعاىل:  وقال   ]30 ]يوسف:  ىئ{ 
اللوايت  عىل  تطلق  وقد   ،]25 ]النساء:   ک{  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  }ژ 
 ،]33 ]النور:  ک{  ڑ  ڑ  }ژ  البغاء  من  الال  الّسيد كوسيلة للب  يستخدمهن 

والقضاء عىل البغاء هو قضاء عىل سبب من أسباب الرق". 

أكب  من  اليوم  إىل  تزال  وال  كانت  هذه-  أيامنا  يف  -الّدعارة  البغاء  مارسة  إنَّ 
الفتيات  بإكراه  تتم  والتي  كبري،  بشكل  والربحة  الّسائدة  الشوعة-  -غري  الّتجارات 
اليوم،  إىل  رائجة  البشعة  الّتجارة  هذه  تزال  وال  العامل،  دول  من  كثري  يف  عنهن  ورغًم 
فنهى القرآن الكريم عن ذلك هنيًا مباشًا لا يف ذلك من الفاسد الواضحة عىل الفرد 
والجتمع. ولعّل سؤاالً يتبادر إىل الّذهن عن اقتصار اآلية عىل الفتيات التي يردن حتصنا 

بأن يعففن أنفسهن عن الرام، فهل يعني ذلك أّنه يمكن إكراه من ال تريد الّتحصن؟ 

با  اهلل  يسمح  أن  يمكن  وال  ورذيلة،  فاحشة  فالبغاء  وارد،  غري  بالّطبع  هذا  إّن 
النّساء يقع  الّرجال أو  الّرذيلة من  8)[، ومن يرد  ۈ{ ]األعراف:  ۈ  ۆ  ۆ  }ۇ 
بّد من استثناء من  الّسورة. لذلك كان ال  الّزنا يف أول  الّزنا، وقد تبي حكم  يف إطار 
يمرسونه باإلكراه وهم ال يريدونه، فأولئك خيرجون من إطار الّزنا، وبناًء عليه ليس 
اهلل  فكأّن  مكرهات،  وهّن  عقوبة  عليهّن  يكون  وكيف  عقوبة،  أو  حد  من  عليهّن 
]النور:  ڳ{  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  }گ  تعاىل:  بقوله  يواسيهن وخيفف عليهن 
33[ وأيضًا فإّن اإلكراه يكون للممتنع وال يكون للموافق، فإذا كّن حيببن الّزنا فكيف 

يكرهن عليه؟! أّما من يعارضون ويردن العفاف فهّن من يقع عليهم اإلكراه.

النَّجم الرابع: البّينات النور وضب األمثال

ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   }ڱ  
ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ          ے   ے   ھھ   ھ    ھ   ہ  
وئ   ەئەئ    ائ   ائ    ى    ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   
وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
پ       ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يت    ىت   مت     خت   حت     جت   يب   ىب   مب   خب    حب   جب  
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ٹ   ٹ         ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ      ڀ    پ   پ   پ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    
چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ   ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ          ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
ی   ی   ی   ی      ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ      ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ    ەئ   
ىث   مث   جث   يت       ىت   مت      خت   حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ    مئ   حئ   جئ  
يثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  

ژ  ڑ{ ]النور: 46-34[

}ڱ ڱ ڱ ڱ ں{ ]النور: 34[

يدع حاجة  بم ال  البيان" ووّضح سائر جوانبه  "مفهوم  الكريم  القرآن  لقد صاغ 
لطلب مزيد، ومل تعد حاجة ألن تنسب "نظرية البيان" -كم يقول البعض- إىل اإلمام 
إاّل  اللف  وما  خلفه،  ومن  يديه  بي  من  حمفوظ  فالقرآن  غريه،  أو   V الّشافعي 
البيان" فسائر جوانب  "نظرية  فيه  يقال  أن  ما يمكن  البيان، وإذا كان هناك  اقتض  ما 
البيان الرّضوري للقرآن جاء با القرآن نفُسه، لذلك استحق أن يوصف بأّنه مبيِّ وأّنه 
إليه مستند  ما عداه حمتاج  بذاته عن غريه، وكل  كتاب مستغٍن  فهو  لكّل يشء،  تبياٌن 
عليه تأسيسًا وتأصياًل وبيانًا، والذين يرفضون هذه القيقة النرّية أو يتددون يف قبولا 
خوفًا من أن يؤثر ذلك عىل مكانة الّسنة النّبوية الطهرة يف الّتشيع واهـمـون؛ فالقرآن 
الجيد ال يقّلل من أمهية الّسنة أن ينسب بياُنه إليه هو، وال يقلل من أمهية الّسنة، إّن 
ز من  لكلِّ سنّة أصاًل قرآنيًا ُكليًا أو تفصيليًا، فذلك عىل العكس ُيعيل من شأهّنا ويعزِّ
واضح  دليل  عليه  ليس  إليها،  إضايف  يشء  نسبة  أو  افتئات  إىل  حاجة  دون  مكانتها 
وتتشبث  الكتاب،  ُكليات  يف  النّظر  عن  تكّل  قد  األفهام  بعض  كانت  وإذا  ظاهر. 
لؤالء  حجًة  ذلك  يشّكل  فال  وحده،  البيان  هي  وتعّدها  والّتفصيالت،  بالّتطبيقات 
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إذا  إاّل  تطبيقه  وال  فهمه  يمكن  ال  بحيث  األدلة،  من  غريه  عىل  يتوقف  الكتاب  بأّن 
ساندته وبّينته بطرق تفصيلية أو تطبيقية، فاهلل تبارك وتعاىل عّد كتابه أقوى العجزات 

ۋ  وأعىل البيانات وأكملها، قال تعاىل: }ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
فالّتطبيقات مستندة   ]51 ]العنكبوت:  ې{  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

إىل الكتاب، ورسول اهلل � متسك بالكتاب ووقف عنده.

إّن مفهوم البيان القرآن يغني األمة عن صياغة نظريات مبتدعة مبتكرة يف البيان، 
ليدخل من شاء فيه ما شاء من أدلة أصولية، ما زالوا يضيفون إليها حتى بلغت المسي 
دلياًل إضافيًا إىل كتاب اهلل. وما يف كتاب اهلل حاجة إىل تلك البيانات التي تلقي كثريًا من 
ولنتبي  األمر،  تعاىل يف هذا  اهلل  فلنتِق  البيِّنات.  البيِّنات  اآليات  الغامضة عىل  الّظالل 
معنى "البيان" وتفاصيله يف هذا الكتاب البيِّ ومن آياته البينات، وقد جعلها اهلل تبيانًا 
لكلِّ يشء، ولسنا بحاجة إىل أن نزيغ يف الفهم ونضل يف الّتطبيق بإقامتنا لنظريات للبيان 
إىل  النّفوس  أناس سبقوا متيل  لبعض  ، لجرد وجود مذاهب  البيِّ الكتاب  من خارج 

تعزيزها، وتتطلع إىل تكريسها، ولو عىل حساب كتاب اهلل جّل شأنه.

لكتاب  مقدمته  يف  دراز  عبداهلل  الشيخ  قول  األمر  هذا  يف  العميقة  األقوال  ومن 
السائل  هذه  يف  الشاطبي-  -ويقصد  أبان  "لقد  يقول:  إذ  الّشاطبي،  لإلمام  الوافقات 
منزلة الكتاب من أدلة الّشيعة، وأّنه أصل لميع هذه األدلة، وأّن تعريفه لألحكام كيل، 
وأّنه ال بّد له من بيان الّسنة، كم بيَّ أقسام العلوم الضافة إىل القرآن، وما حيتاج إليه منها 
يف االستنباط وما ال حيتاج إليه، وحتديد الّظاهر والباطن من القرآن، وقّسم الباطن الذي 
يصح االستنباط منه، والذي ال يصح االستنباط منه، وأثبت أّن الكي اشتمل عىل مجيع 
كليات الّشيعة، والدن تفصيل وتقرير له، وأّنه ال بّد من تنزيل الدن عىل الكي، وأّن 
النّسخ مل يرد عىل الكليات مطلقًا، وإّنم ورد عىل قليل من الزئيات ألسباب مضبوطة، 
وحدد الّضابط للحد األعدل األوسط يف فهم الكتاب العزيز الذي يصح أن يبنى عليه 
اقتباس األحكام منه، ثّم بي رتبة الّسنة ومنزلتها من الكتاب، وأهّنا ال خترج يف أحكام 

الّتشيع عن كليات القرآن، وأثبت ذلك كله بم ال يدع يف هذه القواعد شبهة.")1)

)))  الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي )تويف: 790ه(. املوافقات يف أصول الرشيعة، 
حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمن، القاهرة: دار ابن عفان، ط)، 997)م، ج)، ص8.



تفسري القرآن بالقرآن)75

}ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{ ]النور:  34[

وكم أنزل اهلل إلينا آيات مبّينات فإنه -شأنه- أنزل إلينا مثاًل من الذين خلوا من 
الّسابقة،  األقوام  عن  يتحدث  الكريم  القرآن  نجد  الجيد  الكتاب  آيات  فعب  قبلنا، 
أنبياؤهم  به  أرسل  وما  إليهم  أنزل  ما  نحتاجها-  -التي  الّتفاصيل  بكل  علينا  ويقص 
من  كل  مآل  كان  وكيف  الباطل،  مع  الق  ورصاع  معه،  تعاملوا  وكيف  إليهم، 
ينتفع  ال  التي  للموعظة  وإّنم  الّتاريخ  قصِّ  من  ليس  األمثلة  هذه  فرضب  الّطرفي، 
وتزّكي  منهم  وتغري  الوعظة  فيهم  تؤثر  فالتقون  التَّقون،  إاّل  با  ويعمل  ويفهمها  با 

نفوسهم وتدفعهم للعمل الّصالح.

تكرر  ال  لكي  عظة  هو  إّنم  الّسابقة  باألمم  الكريم  القرآن  يف  األمثال  ب  فرَضْ
األمة السلمة أخطاءهم وتتبع سبيل الصلحي منهم، فتى بشكل عميل ماذا صنعوا 
قصة  األمثلة  هذه  ومن  أتاهم.  كم  الّدنيوي  االختبار  يأتيكم  عندما  مثلهم  لتصنعوا 
األطراف  أفعال  ردود  كانت  وكيف   ،J عائشة  الّطاهرة  الّسيدة  عىل  اإلفك 
الختلفة يف الجتمع، وكيف آلت إليه األمور، وكيف كان ينبغي الّتعامل معها لتجنّب 
وجّل  عّز  الوىل  ورضب  ماثلة.  حوادث  بسبب  الجتمعات  يف  تقع  قد  التي  الّشور 
الِعْرض  يف  اتامات  من  أيضًا  ختُل  مل  التي   ،S يوسف  الكريم  نبيه  بقصة  مثاًل 
كان  قومها وكيف  اتمها  P، وكيف  مريم  الّطاهرة  العفيفة  والّشف، وقصة 
ن  الآل، فكل ذلك وغريه ما رضب لنا مثاًل لنتعظ به يف آيات الكتاب الكريم، ليتكوَّ

ى الّطاهر. لدينا النّفس الّطاهرة والجتمع الزكَّ

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  }ہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ{ ]النور: 35[

نفسه جّل شأنه،  بحديث عن  أعقبها  مبّينات،  اآليات  أّن هذه  وليبي جّل شأنه 
ر والّتخيُّل،  ل والّتفكُّ فبقدر ما حتتمل طاقات اإلنسان الحدودة من العرفة وقدرة الّتعقُّ
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أّنه نور الّسموات واألرض؛  العليَّة، فيبّي اهلل جّل شأنه  َقَبسات عن ذاته  لنا  يبّي اهلل 
فأي نور يف الّسمء شمس أو قمر أو نجوم تتألأل وتنري ينبغي أن تذكرك أهّيا اإلنسان 
بنور ربك، فمدة النّور عائدة إليه، هو مصدرها وهو من أضاف لا النّور، فهو يرضب 

لك النّور مثاًل لذاته، ولكتبه التي أوحاها إىل رسله أيضًا }ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ{ ]النساء: 174[ ويرضب لنوره مثاًل أيضًا ألّنه يعلم جّل 
شأنه أهّيا اإلنسان بتطلعاتك وحاجتك إىل فهمه ومعرفته، ولتهديك إىل الق والري، 
أّن  منهم  تومهًا  جهرة!  اهلل  َأِرنا  إسائيل  بنو  يقل  أمل  الستقيم،  الرّصاط  عىل  وتدلك 
البرص اإلنسان الكليل وحميطه الحدود يمكن أن يدركه جّل شأنه فخابوا وخسوا! 
فهو تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو الّلطيف البري، وليوقف فضول 
البش يف حماولة معرفته ومّثل لنفسه بالنّور النتش الذي ال حياط به، بل يدرك اإلنسان 
آثاره، وأّن مثله الذي تستطيعون استيعابه والّتأمل فيه مثل النّور النتش يف الّسموات 
واألرض، فهل تستطيع أبصاركم الَكليلة أن حتيط به وتدركه، كال! إهّنا مل تعّد لذلك 

وال حتمل طاقة كافية لذا النّوع من الّرؤية.

كان   ،]143 ]األعراف:  ۆ{  ۆ  ۇ  }ۇ  قال:  حي  موسى  سيدنا  أّن  كم 
الواب من اهلل E: }ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئ ی{ ]األعراف: 143[، وهذا الّتجيّل ال نعلم ُكنهه، فقد يكون الّتجيل بطاقات 
معينة ال يعلمها إاّل اهلل تعاىل، وقد ال يصل إىل ُكنهها العلم أبدًا، تصهر البال وتفتتها 

كم تصهر النّاُر الديَد.

ففي اآلية لفت لإلنسان أّن ربك أعظم من أن حتاول رؤيته أو إدراكه بحواسك، 
يدرك  ما  به  فتدرك  لنفسه،  يرضبه  الذي  الـَمَثل  هو  إدراكه  تستطيع  ما  أقىص  لكن 
وأّنه  األبصار،  لا  تكفي  وال  بالبصائر  إاّل  تدرك  ال  أخرى  أنوارًا  وتدرك  باألبصار، 
ل يف عالئقها وأسبابا مغنيًا لك عن  ينبغي أن يكون النّظر يف اآلثار والّتدبُّر فيها والّتأمُّ
البحث يف أمور ال أمل لك ما دمت حيًا يف إدراكها، فتأدب معه سبحانه واكتِف بذه 

األمثلة الّقربة وتدبرها ببرصك وبصريتك، فلك يف ذلك غناء وبا كفاء.



تفسري القرآن بالقرآن754

أّننا  الكون الشاهد واألمثلة الرضوبة، جيعلنا نرى كيف  الّربط بي  إّن من مجيل 
نور  يبزغ  عندما  نطفئها  مجيعًا  لكننا  ختصنا،  أنوارًا  ألنفسنا  صنعنا  الديث  عرصنا  يف 
الّشمس التي هي إحدى خملوقات اهلل تعاىل، وحتى إذا مل نطفئ أنوارنا فال فائدة منها، 
فهي ال تكاد تكون ملحوظة وسط ضوء الّشمس الكاشف، فهذا نور مادي، كذلك 
من  وأبقى  خري  هو  العزيز  الكتاب  يف  كلمته  يف  تعاىل  اهلل  أنزله  الذي  العنوي  فالنّور 
نزل  لتسيري حياتنا وتنظيمها، فطالا  الّدنيا  التي اختذناها يف  الّضعيفة  الّصغرية  األنوار 

نور اهلل يف قضية ما فال حاجة بنا إىل آراء وأنوار أخرى بشية مصطنعة.

بأوصاف  الشكاة  ووصف  الشكاة،  بنور  آخر  مثاًل  شأنه  جّل  اهلل  رضب  وقد 
تقرب إىل أذهاهنم الراد، لعّل يف ذلك ما يشبع فضولم ويقطع حريتم وجيعلهم عىل 
نور من ربم، فينشغلون بم كلفوا به ال بم مل ُيكلَّفوه، وينرصفون إىل ما جيعلهم أهاًل 
لرؤيته، ولكن ليس يف هذه الّدار ولكن للّدار اآلخرة، فيرضب اهلل تعاىل مثاًل لنوره، 
وليس له هو بذاته جّل شأنه ألّنكم ال تستطيعون اإلحاطة به وال استيعابه، إهّنا صورة 
ترب خيال اإلنسان وطاقاته وقدراته الّذهنية بيشء يؤهلها لنوع من االقتاب النّفيس 
تتدّبر وتتأّمل يف هذه  الّدنيا أن  أهّيا اإلنسان يف هذه  الّرحاب، فيكفيك  بتلك  للّتفكري 
األمثال التي توصلك -إْن استنار قلبك وعقلك واتصفت بالّتقوى- إىل ما يطمئن به 

قلبك وتستقر به نفسك إىل العرفة بالّتقوى. 

نطاق  يف  صورت  وقد  وشفافية  ومجاالً  إشعاعًا  األمثال  أكثر  أحد  هنا  نجد  إّننا 
اللموس القريب من اليال اإلنسان، فاهلل الواحد األحد الذي ليس كمثله يشء، هو 
النّور الذي يأيت يف صدارة أوصاف الالق العظيم، الذي أنزل الدى وعدًا آلدم وزوجه 
ولنسلهم رمحة بم من عنده E، وهذا الوعد تلقياه ساعة الطب العظيم، حي 
كانا أحوج ما يكونان للعزاء والّطمأنينة. وتلك الّرمحة مشوطة باتباع النّور الذي هيدهيم 
يف مرتقامها خالل مكوثهم يف مستقرمها األريض الّزمني، أّما أولئك الذين يّتبعون هدى 
الّرسل البعوثي بالنّور البي فسيهتدون إىل سواء الّسبيل اليضء، وال بأس عليهم وال 
خوف وال هم حيزنون أو جيزعون من مصريهم يف الّدنيا التي بغري الداية تكون عالًا 
مظلًم ومزقًا بالرّصاع، ومثلم خترج بذرة الياة من ظلمة الّرحم مندفعة إىل النّور، فإّن 
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ظلمة بحر حتوالت الياة تصبح منذرة باليمنة عىل الياة، لوال وجود مصباح الفنار 
الادي عىل الّشاطئ، ذلك الّضوء اآليت من وراء الوجود الذي ما من ضوء دونه. 

من  واحدة  وسط  -حرفيًا-  القرآن  يف  روحانية  الفقرات  أكثر  إحدى  وجود  إّن 
أكثر الّسور واقعية واكتنازًا اجتمعيًا مل يكن بغري داللة، إهّنا ال تشري فحسب إىل جمرد 
طريقة توازن األقطاب التي تصبح الياة معلقة وسطها، بل تقدم أيضًا تصويرًا جمسدًا، 

ومتنح معنى جامعًا.)1)

إّن يف كل لفظ من ألفاظ هذه اآلية معان ال حتىص، وفيها بحور ال يسهل الوض 
فيها، لكنها كافية يف طمأنينة القلب الؤمن وهدوئه حتى يلقى اهلل يف اآلخرة.

}ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ{ ]النور:  35[ يعلمنا اهلل تعاىل ما يف 
القرآن الكريم بطرق شتى؛ فمن األوامر الباشة، إىل الّتغيب، إىل الّتهيب، إىل قصص 
بالقضايا  اإليمن  لتثبيت  عنه  غنى  ال  الّرائع  الّتنوع  وهذا  األمثال.  ورضب  الّسابقي 
ُب األمثال هو ما يعرف يف العلم الديث بالنّمذجة modeling؛ فلكي  التناولة. ورَضْ
تستطيع فهم قضية ما أو قانون ما يقوم العلمء بعمل نموذج له من يشء آخر معروف 
دقة  عىل  النّموذج  دقة  وتعتمد  بحثهم.  موضوع  يف  جيهلون  ما  إىل  يصلوا  حتى  لم، 
حيتويه  ما  وعىل  االثني،  بي  الّتشابه  أوجه  وعدد  البحث،  موضع  للقضية  حماكاته 
النّموذج من عنارص تؤثر يف عمله، كالتي توجد يف موضوع البحث. كذلك نجده يف 
القرآن الكريم يف أمثلته؛ فمن يتعمق يف تدبر هذه األمثال يستطيع أن يستنبط أحكامًا 
ومفاهيم وقواني اجتمعية وكونية كثرية ومتنوعة بحسب علمه وعمق تدبره، وذلك 
رضب  ومنه  يشء،  أي  يف  تعاىل  اهلل  من  أدق  وال  أعلم  هناك  يكون  لن  ألّنه  بدهي؛ 
هذه  نكتشف  أن  نحن  فدورنا  يعالها،  التي  القضايا  لحاكاة  النّمذج  وعمل  األمثال 

األحكام والفاهيم.

إّن الذي أنزل هذا الكتاب بسنن وقواني ثابتة هو الذي خلق هذا الكون بسنن 
من  بدالً  األشياء  فتبد  قانوهنا  تغرّي  أن  للنّار  يمكن  ال  أّنه  فكم  أيضًا،  ثابتة  وقواني 

تسخينها -إاّل أن يشاء اهلل- فكذلك ال يمكن لقواني الكتاب أن تتغري أو تتبدل.

)))  أبو الفضل، منى. العالقة اجلنسية »منظور قرآين«، القاهرة: دار السالم، ط)، ))20م، ص33.
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املساجد

يت{  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  }مئ 
]النور: 35[ إّن كلمة )بيت( وردت يف القرآن الكريم مرات عديدة عىل معني كبريين: 

العنى األول: هو بيوت اهلل، أي البيوت التي ُيعبد فيه اهلل، وُيذكر فيها اسم اهلل 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ  تعاىل:  قال  والساجد،  والبَِيع  كالّصوامع  كثريًا، 
{ ]الج: 40[ فكل تلك األماكن  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ يئ

يذكر فيها اسم اهلل كثريًا، ولذلك فهي بيوت اهلل.

وأول بيت من بيوت اهلل وضع يف األرض هو البيت الرام يف مكة الكرمة }ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ{ ]آل عمران: 96[، وهو السجد الذي 
وإليه   ]97 ]الائدة:  ڦ{  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  }ٹ  الشفة  الكعبة  فيه 
فرض الج لن استطاع إليه سبياًل }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ{ ]آل 
البيت الرام بمكة بأسمء عديدة، كم يف قوله  97[، وقد سّمى الوىل عّز وجّل  عمران:  

تعاىل: }ۓ ڭ ڭ ڭ{ ]الج: 9)[، وقوله تعاىل: }ڃ ڃ چ چ 
چ چ{ ]الج: 33[.

 وقال تعاىل: }ہ ہ ہ{ ]الطور: 4[، وللمفسين فيه كالم كثري؛ فمنهم 
للبيت  الحاذي  أّنه  آثارًا تدل عىل  أورد  بمكة، ومنهم من  البيت الرام  من محله عىل 
الرام يف الّسمء، وكلمة العمور يف الالة األوىل معروفة، أّما يف الّثانية فلعّل الراد به 

العمور بالالئكة.

النّاس لسكناهم وجلوسهم  يتخذها  التي  الساكن  بيت هو:  الّثان لكلمة  العنى 
}ې ى  ونومهم، وال فرق فيها بي بيوت السلمي وغري السلمي، كقوله تعاىل: 
گ{  ک  ک  ک  ک  }ڑ  تعاىل:  وقوله   ،]100 ]النساء:  ەئ{  ەئ  ائ  ائ  ى 
تعاىل:  73[، وقوله  ڤ{ ]هود:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  }ٿ  تعاىل:  5[ وقوله  ]األنفال: 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  }ۅ  تعاىل:  وقوله   ،](3 ]يوسف:  ٻ{  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ې{ ]القصص: )1[، وقوله تعاىل: }ژ ژ ڑ ڑ ک{ ]األحزاب: 33[، 
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وقوله تعاىل: }ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الذاريات: 36[.

ڇ  }ڇ  تعاىل:  قال  البش،  بني  غري  بيوت  عىل  أيضًا  العنى  هذا  ويسي 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ک ک ک گ گ گ{ ]العنكبوت: 41[.

يترصف  أن  جيب  كيف  الكريمتي  اآليتي  هاتي  يف  لنا  أوضح  قد  تعاىل  اهلل  إّن 
النّاس داخل الساجد، من ناحية، وكيف ينبغي أن تكون شكل حياة النّاس من ناحية 

أخرى، وهي عىل النحو اآليت: 

قدرها، وكالمها  ُنعيل  أو  ُتبنى،  أي  ُترفع،  أن  تعاىل جيب  اهلل  بيوت  الرفع:  أوال: 
صحيح، ونجده يف آية البقرة }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ{ ]البقرة:  7)1[، 
والّتقوى  اإليمن  تأسيس  وجوب  يعني  ما  وهو  حتًم،  قبله  الّتأسيس  يستلزم  والّرفع 
البيوت، وإاّل فم فائدة مسجد أسس عىل غري  الذين سريفعون هذه  يف قلوب أولئك 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  }ڤ  النّوع:  هذا  عن  تعاىل  قال  الّتقوى، 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ{ ]التوبة: 108[.

ثانيًا: ِذْكُر اهلل وحده: إّن هذه البيوت ترفع لكي يذكر فيها اسم اهلل تعاىل وحده، 
من  ويتعلمون  اهلل،  عن  النّاس  فيه  يتعلم  الذي  الكان  فهي  أحد،  معه  فيها  ُيذكر  وال 
كالم اهلل، ولعلنا اآلن ندرك العنى العميق وراء حرص الّذكر عىل اسم اهلل وحده، وهو 
أولياء هلل صالي- ال جيوز  فِذْكُر أسمء آخرين -ولو كانوا  الّتفرق والّتحزب؛  عدم 
بذه اآلية، ألّنه بالّتأكيد لن خيلو من هوى مؤيد ما أو معارض ما لذا الذكور دون اهلل، 
والّتعصب  الذاهب  تكّونت  كيف  رأينا  وكلنا  ومعارضي،  لؤيدين  النّاس  فيتحّزب 
آلراء قائليها -مع عظم شأهنم وعلمهم وال نزكيهم عىل اهلل- الذين كانوا هم بأنفسهم 
ال يتعصبون لا، فقد ينزل اإلمام الّشافعي عىل رأي النفية حينم حيّل بأرضهم لسن 
ب  والتحزُّ الّدينية  الّطائفية  بعدهم  من  فتكونت  لم؛  وغفر  مجيعًا  اهلل  رمحهم  فهمهم، 

ڇ  چ  چ  چ  چ  }ڃ  بقوله:  تعاىل عنه  اهلل  الذي هنى  -بالّتعصب آلرائهم- 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]األنعام: 159[.
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ه الساجد عن الرّصاعات والنّزاعات، لتبقى أماكن آمنًة لمرسة  فإذن، جيب أن ُتنَزَّ
الّتوحيد والّتسبيح هلل تعاىل وحده، ولتكون مثابة للنّاس يف خمتلف الّظروف، وَأْمنًا لم 

حي يستبد بم الوف يف غريها.

 وما جيري يف بعض الدول من هدم الساجد عىل الصلي، فدليل عىل أّن هذه األّمة 
قد ُتوّدع منها، ال لالف يف الكبائر وإّنم يف الفضائل وأمور خالفية سطحية. فهدمها 
قال  النّاس،  من  النّوع  هؤالء  وموت  اإليمن  انتفاء  عىل  دليٌل  فيها  من  عىل  والقضاء 

تعاىل: }ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ{ ]البقرة:  114[.

 فأّي مسؤول مارس ذلك ابتداًء من عبد اللك بن مروان ونائبه الجاج الذين 
الّساجدين  رؤوس  عىل  الساجد  هدموا  بالذين  انتهاًء  وليس  بالنجنيق،  الكعبة  رميا 
لنفسه وشعبه ودينه إن  القرآن، بل ال أحد أكثر ظلًم منهم  النّاس كم ذكر  هم أظلم 

كان لم دين.

وإن أولئك الذين يقتحمون الساجد وخيربوهنا ال ينفعهم وال ينجيهم من عذاب 
الساجد ال حيق  إىل  يلجأون  واقتحامها، ومن  الساجد  بتدمري هذه  مأمورون  أهّنم  اهلل 
مل تؤسس لألغراض  اهلل  بيوت  لقاتلة خمالفيهم؛ ألّن  مآذهنا  أرضها وال  استخدام  لم 
محاية  يف  النّاس  قرّص  وإذا  وصيانتها،  الساجد  حرمة  عن  مسؤولون  فالميع  الربية. 
الساجد واحتامها وصيانتها من الّدنس، فإن ذلك قد جيعلهم مجيعًا ُعرضة لسخط اهلل 
وعقوباته. إّن كل الواثيق الّدولية قد نبهت إىل رضورة احتام دور العبادة، لكن الفتن 
م الرام. العارصة مل ُتبِق حرمة لسجد وال حتى للمسجد الرام، ومل ُتبِق عىل حرمة للدَّ

نعود لآلية الكريمة التي وجهنا اهلل تعاىل فيها إىل ِذْكر اسمه وحده يف بيته وهي 
من  تعلم  ال  ما  لتجنب  وحده  اهلل  فاذكر  اهلل  دين  عن  تتكلم  فعندما  دينه،  إىل  إشارة 

الّشور والفاسد والعواقب الّسيئة يف الّدنيا واآلخرة. قال تعاىل: }ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ{ ]الن:  18[، وبالطبع يظهر جليًا اليوم يف أيام ثوراتنا االستقطابات 
تأييدًا  التي جتري يف الساجد  والّتحزبات والنّزاعات والرّصاعات والناقشات الادة 
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لوقف فالن أو اعتاضًا عليه، ولو آمنوا بكالم ربم حقًا ونفذوا هذه اآلية الكريمة 
بعدم ذكر غري اهلل لا حدث هذا، بل وحيزننا أكثر أهّنم يقرؤون هذه اآلية يف قراءتم 
لزبم اليومي يف كتاب اهلل أول النّهار، وخيتلفون ويتنازعون آخره، كأهّنم مل يقرؤوا 

أو يعوا أو يفهموا.

إذن فِذْكُر اهلل تعاىل وحده هو الّسبيل إىل عبادته وحده، وإىل تكوين األمة الواحدة 
الّتصارع  إىل  يؤدي  فهذا  وعصبيات،  بأهواء  ونتنازع  نتفرق  ال  حتى  با  ُأمرنا  التي 
والّتناحر واالقتتال، وليست الروب الّطاحنة بي الّشافعية واألحناف يف مدينة الّري 
بالعراق منا ببعيد والتي أّرخ لا اإلصطخري، )1) وال سقوط دولة الوحدين والرابطي 
والذابح الليونية الذهبية التي ارتكبت فيها بسبب الّطائفية واألهواء. ودون الّدخول 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  الظلمة، يكفينا قول ربنا جل وعال:  الّتاريخ  يف دهاليز 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ{ ]األنفال: 46[.

ولكي تكون هذه األمة أّمة واحدة، جيب عليها أن حترص عىل الّدعوة إلله واحد، 
وبطريقة واحدة عىل بصرية، وهي طريقة الكتاب العزيز، قال تعاىل: }ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ{ ]يوسف: 108[ فهذه 

البصرية التي ُأمر رسولنا الكريم بأن يدعو با هي القرآن الكريم، لقوله تعاىل: }ہ 
 ،](03 ]األعراف:  ۇۇ{  ےےۓۓڭڭڭڭ  ھھھ  ہہھ  ہ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  }ڦ  تعاىل:  وقوله 
تعاىل -آياته  اهلل  مباش بي وحي  بشكل  الّسياقات  104[ فتبط  ]األنعام:  ڍ{  ڇ 
التلوة- والبصائر التي تقابل األبصار التي هي خمتصة بالسيات الرئية كم أّن البصائر 
خمتصة بالدركات، وهذا واضح جيل من معنى البصائر التي هي األدوات العينة عىل 
وحمتسبها، ومن  ببغداد  الشافعية  أبو سعيد اإلصطخري، شيخ  بن عيسى،  يزيد  بن  أمحد  بن  السن  ))) هو 
أكابر أصحاب الوجوه يف الذهب، كان ورعًا زاهدًا، قال أبو إسحاق الروزي: لا دخلت بغداد مل يكن 
با من يستحق أن يدرس عليه إال ابن سيج وأبو سعيد اإلصطخري، ويل قضاء ُقم وحسبة بغداد، وله 
مصنفات مفيدة، تويف يف ربيع اآلخر، وقيل: يف مجادى اآلخرة سنة ثمن وعشين وثالثمئة، وقد جاوز 

الثمني، انظر: 
- السبكي، طبقات الشافعية الكربى، مرجع سابق ج3، ص30).
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إبصار الّطريق الستقيم، وهي النّور والدى، فاإلنسان الذي يضّل طريق هدايته حيتاج 
الّدنيا واآلخرة؛  إىل نور وإىل هداية ليبرص بم طريقه الستقيم إىل خالصه ونجاته يف 
والنّور والدى كالمها من أسمء الكتاب العزيز، إذن فالّدعوة إىل اهلل عىل بصرية أي 

عىل هدي القرآن، وكيفم علمنا القرآن الكريم.

الّتسبيح،  هو  الكريمة  اآلية  هذه  به  نّوهت  الذي  الّثالث  العمل  الّتسبيح:  ثالثًا: 
الّتسبيح معنى هائل يف كتاب اهلل تعاىل، فكم  ُتبنى له بيوت اهلل تعاىل. ومعنى  فهو ما 

}مب  قوله:  يف  الكريم  الكتاب  آيات  بباقي  واتصاله  العنى  عمق  مدى  رأينا 
الّتسبيح،  يف  الكريم  الكتاب  بآيات  واالتصال  العمق  فكذلك   ]36 ]النور:  يب{  ىب 

والذي يزداد ويتسع بازدياد الّتدبر والّتفكر يف اآليات الكريمت.

الفعيل  شقه  له  العبادات  من  كغريه  وهو  تعاىل،  اهلل  ذكر  من  جزء  التسبيح  إّن 
الّظاهري يف القول والعمل، وله شقه الباطني القلبي، فالّتسبيح يف مضمونه اإلمجايل 
هو: تـنـزيـه اهلل تعاىل عن ما ال يليق بجالله. وألّن الّتسبيح من الّذكر، فيجب علينا 
وقوله:   ]198 ]البقرة:  ڈ{  ڎ  }ڎ  كتابه  يف  اهلل  علمنا  كم  به  القيام 

}ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ{ ]البقرة: 39)[.

التسبيح كيفية 

وقد علمنا الوىل جّل شأنه بطريق مباش وغري مباش كيفية الّتسبيح وصيغه.

فأما صيغ الّتسبيح التي عّلمنا إياها بشكل مباش تظهر جلية يف أوامره العديدة، 
ومنها: 

 ،]191 عمران:  ]آل  ھ{  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  }ڻ  تعاىل:  قوله 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  }ڀ  تعاىل:  وقوله 
ھ  ھ  }ہ  تعاىل:  وقوله   ،](8-(7 ]الروم:   ڤ{  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ{ ]يس: 36[، وقوله تعاىل: 

}ىئ  83[، وقوله تعاىل:  }ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی{ ]يس: 
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حئمئىئيئجب حب خب مبىب{ ]الصافات:   ىئ ی ی ی یجئ 
ڇ  چچچچڇڇڇ  }ڄڃڃڃڃ  تعاىل:  وقوله   ،]180-18(

ڍ ڍڌ{ ]الزخرف: 3)-4)[، وقوله تعاىل: }گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
]الواقعة:  ىئ{  ىئ  ېئ  ېئ  }ېئ  تعاىل:  وقوله   ،]8( ]الزخرف:  ڱ{  ڱ  ڱ 

74[، وقوله تعاىل: }ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ ]األعىل:  1[، وقوله تعاىل: }ڇ ڇ ڇ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]النرص: 3[.

الّتسبيح  ليؤدي  وصيغه،  الّتسبيح  كيفية  مباش  بشكل  تعاىل  اهلل  عّلمنا  فهكذا 
والقلوب،  العقول  وتنّزه  اإلدراك،  ينمو  فبالّتسبيح  كلها،  حياتنا  يف  الوظائف  مئات 
ويبارك  حوله،  ما  ومع  ذاته  مع  اإلنسان  وينسجم  الياة،  وتنتظم  القلوب،  وتستنري 
والولد،  باألهل  البكات  تقتن  وبالّتسبيح  وتطهر،  الياة  وتصفو  وينمو،  الّرزق 

وهكذا إىل ما ال هناية.

قصص  خالل  من  الّتسبيح  كيفية  مباش  غري  بشكل  أيضًا  تعاىل  اهلل  عّلمنا  كم 
ېئ  ېئ  ېئ  }ۈئ  تعاىل:  قال   ،S موسى  سيدنا  قصة  يف  كم  القرآن، 
143[ وكم يف قصة نبي اهلل يونس، قال تعاىل: }ک  ىئ ىئ ىئ ی{ ]األعراف:  
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے{ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ  تعاىل:  وقال   ،]88-87 ]األنبياء: 

}گ گ گ ڳ  144-143[، وكم يف قصة أصحاب النة، قال تعاىل:  ھ{ ]الصافات:  
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ{ ]القلم:  9)-8)[.

أوقات التسبيح

وكم علمنا جل شأنه صيغ التسبيح يف آيات الكتاب الكريم عّلمنا أيضًا أوقات 
الّتسبيح، ومنها: 

-  الّتسبيح ُبكرة وَعشيًا، قال تعاىل: }ں ں ڻ ڻ{ ]آل عمران:  41[، وقال 
تعاىل: }ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ{ ]مريم:  11[.
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تعاىل:  قال  النّهار،  وأطراف  الّليل  آناء  ومن  غروبا  وقبل  الّشمس  طلوع  قبل   -
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  }ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]طه: 130[.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  }ەئ  تعاىل:  قال  والنّهار،  بالّليل  الّتسبيح   -
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ{ ]فصلت: 38[.

الّتسبيح يف الغدو واآلصال، قال تعاىل: }جت حت خت مت ىت يت{ ]النور: 36[.   -
ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  }ڀ  تعاىل:  قال  والّصباح،  الساء  يف   -

]الروم:  17[.

يف البكرة واألصيل، قال تعاىل: }مئ ىئ يئ جب{ ]األحزاب: )4[.  -
بالعيش واإلشاق، قال تعاىل: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]ص:  18[.  -

قبل طلوع الّشمس وقبل الغروب ومن الّليل وبعد الّسجود، قال تعاىل: }ڇ ڍ   -
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک{ ]ق:  40-39[.

حي تقوم ومن الّليل وبعد النّجوم "قبل الّشوق"، قال تعاىل: }جب حب خب مب   -
ىب يب{ ]الطور: 48[، وقال تعاىل: }جت حت خت مت ىت يت{ ]الطور: 49[.

الخلوقات يف  بل ويف كل مكان مشاركًا كل  الّتسبيح يف كل وقت،  لذلك نجد 
الّتسبيح، وكل هذا ما بدأ إاّل بإذن اهلل تعاىل أوالً وقبل كل يشء، فسبحان اللك الذي 

ال جيري يشء يف ملكه إاّل بإذنه وأمره ومشيئته.

ومن أعامل الّتسبيح
تنزيه الوىل تعاىل عن الولد، واإليمن بُملكه للّسموات واألرض، قال تعاىل: }ڃ   -
 ،]171 ]النساء:  ڈ{  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  }ھ  تعاىل:  وقال 
ۋ{ ]يونس: 68[، وقال تعاىل: }ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{ ]مريم: 35[.

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ  تعاىل:  قال  بالق  إاّل  اهلل  عىل  القول  عدم   -
ڳ{ ]الائدة: 116[.

 : عدم قول ما ال يليق عىل اهلل تعاىل، مثل اّدعاء شيك هلل E، قال عزَّ وجلَّ  -
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}چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  }ۋ  تعاىل:  وقال   ،]43 ]اإلساء:  ک{ 

ائ ەئ ەئ{ ]األنبياء: ))[.
عدم الّتكلم يف البهتان وتناقل الّشائعات، خاصة التي متس األعراض أو حتدث فتنة   -

}ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ{ ]النور: 16[.
اإليمن بأّن اهلل تعاىل خيلق ما يشاء وخيتار }ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   -

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ{ ]القصص: 68[.

والمد- أيضًا- من أعمل الّتسبيح؛ ألّن فيه تنزهيًا هلل تعاىل، ولليقي بتفرده جل وعال   -
يف العطاء واإلنعام عىل البش، قال تعاىل: }گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ{ ]اإلساء: 44[.

الّتسبيح  عظمة 

ومن عظمة هذا الّتسبيح، ما أخبنا اهلل به عّمن يسبحون: 
كّل خملوقات اهلل، قال تعاىل: }ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ{   -

]الش: 4)[.

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  }ڍ  تعاىل:  قال  الؤمنون،   -
ک ک ک ک گ گ{ ]السجدة: 15[.

البال، قال تعاىل: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]ص:  18[.  -
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  قال  الالئكة،   -
ڭ  ۓ  }ۓ  تعاىل:  وقال   ،]75 ]الزمر:  ٿ{  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ{ ]غافر: 7[.

صفات املؤمن
ٿ  ٺ  ٺ  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  ٿٹ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ{ ]النور: 38-37[



تفسري القرآن بالقرآن764

ويفهمون  واآلصال  بالُغدو  اهلل  بيوت  يف  يسّبحون  الذين  الّرجال  ّنوعية  إن 
الّتسبيح بالعنى القرآن، هم حقًا من ال تلهيهم أكب شهوات وملذات اإلنسان وهي 
الال، التي ألت وشغلت غريهم، بل يكاد يكون شغلت معظم البش، وقد أخب الوىل 
الذي  الّشاء  عكس  عىل  بالال  النّاس  عىل  يأيت  ألّنه  حتديدًا،  والبيع  الّتجارة  عن  هنا 

يسلب منهم الال.

وهنا يعلمنا اهلل تعاىل كيف ينبغي أن تكون صفات املؤمنني حقًا: 

إاّل  إنسان،  الّدنيا عن مكاسب اآلخرة، وهي ختتلف مع كل  تلهيهم مكاسب  ال   -
أهّنا ألغلب البش تكون ماالً، فلو أن أحدنا يمتلك جتارة رائجة وبيعًا كثريًا، فهل 
سيتك ذلك ويطلب ثواب اآلخرة وجزاءها بالّتسبيح يف الساجد، وذكر اهلل تعاىل 
نفسه، فسبحان  منّا  به كلٌّ  يزن  ميزان  بل  اختبار حقيقي  فهذا  بالغدو واآلصال؟ 

الذي أنزل إلينا ميزانًا يف الّدنيا قبل أن نوزن يف اآلخرة.
ألداء  والتوجه  البيع  بتك  يكون  قد  كر  الذِّ وهذا  اهلل،  ذكر  عىل  حريصون  أهّنم   -
14[، وقد يكون  ٿ{ ]طه:  ٺ  ٺ  ٺ  }ٺ  تعاىل:  الّصالة كم قال 
بعدم  الوىل جّل شأنه  تذكر  الّذكر هو  مفهوم  ذلك ألّن  نفسه،  البيع  أثناء  بالّذكر 
فذلك  فذكرناك"  فالنًا  نذكر  "كنا  نقول:  كم  عنه،  الديث  بمعنى  وِذْكره  نسيانه. 
فأنت  باهلل،  النّاس  تذكري  بمعنى  -أيضًا-  والّذكر  شأنه  جّل  كالمه  بتالوة  يكون 

ر به. ر، أو ذاكر، أو مذكِّ عىل إحدى ثالث حاالت للّذكر: ُمَتذكِّ
أهّنم حريصون عىل إقامة الّصالة، وإقامة الّصالة يعلمها الؤمنون ويشعرون با؛   -
فلكل  والّسجدات،  والّركعات  والوقفات  الركات  ليست  أهّنا  يقينًا  يعلمون  إذ 
عبادة شقها الّظاهري يف القول والعمل، وشقها الباطني يف القلب والنّية. فإقامة 

الّصالة هي أداؤها عىل أحسن وجه بتحقيق أهدافها من العباد، وهي: 
أوالً: الّذكر: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]طه: 14[ وهو بدهي، فم الفائدة 
بمجرد  الصلي  من  كثريًا  فتجد  فيها،  اهلل  نتذكر  مل  ولكننا  حركاتا،  أدينا  صالٍة  من 
خروجه من السجد قد يرفع صوته ويغضب عىل غريه ويتقاتل ويسب ويلعن، وكأّن 
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الّصالة،  قبل  بدأه  أو جتده قد يكمل عماًل سيئًا كان قد  نفسه؛  تؤد شيئًا يف  صالته مل 
وكأهّنا مل تنهه عن الّسوء والفحشاء والنكر، ومل تذكره باهلل الذي سيحاسبه عىل ذلك، 

فهو مل يذكر، لذلك فهو مل يقم الّصالة!
الّزكاة وحتى يف هذه  بإيتاء  الّتزكية: وكم من مرة اقتن فيها إقامة الّصالة  ثانيًا: 

اآلية الكريمة. فإن مل تؤد الّصالة إىل تزكية النّفس وتطهريها فهذه صالة غري مقامة.
أهّنم حريصون عىل إيـتـاء الّزكاة: إّن الّزكاة القيقية هي زكاة النّفس، التي تتحقق   -
الّصدق،  فتحري  عليه،  حمصورة  ليست  ولكنها  الال،  إنفاق  منها:  عديدة  بطرق 
وكف الّلسان والعدل مع النّاس والعفو عن اليسء، وغريها من حماسن األخالق 
ما جيتهد اإلنسان يف الّتحيل با، فمحاولة اإلنسان الوصول لذه الرتبة العالية من 

حسن اللق هي عملية الّتزكية للنّفس.

أهّنم خيافون يوم القيامة }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ{ ]النور: 37[،   -
يوم الساب بال عمل، يوم الاّلرجعة، يوم تتقلب القلوب واألبصار، تتقلب من 
اضطرابا وخوفها وفزعها من األحداث الائلة التي تقع، تضطرب رعبًا وفزعًا 
من جميء ساعة الساب عىل األعمل والعرض عىل اهلل، تضطرب رعبًا وفزعًا من 
حدوث اليوم الذي كّذب به أكثر النّاس، إّما تكذيبًا رصحيًا وإّما تكذيبًا بعملهم 

رغم اّدعائهم الّتصديق، ولكن بالقول فقط.
ٹ  }ٹ  أعملم  بأحسن  جيزهيم  أن  اهلل  من  ورجاًء  أماًل  ذلك  يفعلون  فهم 
فأولئك   ،]38 ]النور:  ڄ{  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
الؤمنون الّسابق ذكرهم يفعلون هذه األعمل تقوى هلل ورجاًء أن جيازهيم عىل أحسن 
أعملم. ونحن يف الّدنيا نفعل هذا؛ فالذي يقوم بعمل ما يتمنى من مديره أن ينظر إىل 
جوانب الََسن يف هذا العمل وال ينظر إىل جوانب الّسوء فيه، وهلل الثل األعىل، فإننا 
الواحد لنصل به لد الكمل، أو نجعل كل أعملنا يف  العمل  نتم  بش لن نستطيع أن 
كل لظة من حياتنا مستوفاة لشوط العمل الّصالح دون أي خطأ، فهذا أيضًا حمال، 
الواحد ونواقص يف جممل أعملنا ما بي صالح  ولكن دائًم سيبقى نواقص يف العمل 
الََسن وأن  فيها من  ما  الّرحيم أن جيازينا عىل  الّرؤوف  الوىل  فنأمل من  وغري ذلك، 

يتجاوز بفضله عن ما يف أعملنا من سوء.
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هم اهلل تعاىل بأحسن بشى بأنَّ ذلك مكن، بل إّنه تعاىل بعد أن جيزهيم  وقد بشَّ
بأحسن ما عملوا يزيدهم من فضله من دون عمل منهم! فالمد هلل الذي يرزق من 

يشاء بغري حساب.

صفات الكافرين

}ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ{ ]النور: 39[

بعيد  من  للسائر  يلوح  والذي  بالّساب،  الكفار  لعمل  هنا  الكريمة  اآلية  مثَّلت 
السري  فأسع  األمل،  هو  الاء  هذا  أّن  ظّن  ظمآن،  الّسائر  هذا  كان  فإذا  ماًء،  فيتخيله 
عىل  دائًم  حيافظ  بحيث  ماء-  يتخيله  ما  -أو  الاء  بعد  الّساب  من  قرب  فكلم  إليه، 
السافة نفسها بينه وبي الّرجل فلن تقتب أبدًا، فيزداد العطش بالّرجل فيزيد السري 

جتاه الاء التوهم، فال يصل إليه أبدًا حتى هيلك.

الثل  هذا  يف  التناهية  الّدقة  بذه  الكافرين  حياة  حاكى  الذي  العظيم  اهلل  سبحان 
العظيم. فحياة الكافر الذي ال يؤمن باهلل وال باآلخرة نجدها تسعى وراء َوْهم؛ إذ يضع 
لنفسه هدفًا موهومًا متخيالً ويسعى وراءه، وما تكون هذه األهداف إىل إشباع للغرائز 
اِلبّلية التي خلقنا اهلل با، من أكل وشب ونوم وجنس وأوالد وقوة وسلطة ومال إلخ.

أكون سعيدًا؟  دائًم: كيف  التسائلة  ماًء، وهو ظمآن لريوي روحه  الاَل  فيتوهم 
لاذا أنا هنا؟ من خلقني؟ وهل يوجد خالق أصاًل؟ وماذا يريد مني؟ وماذا ينبغي أن 
أفعل؟ وأي طريق جيب أن أسري فيه؟ فهي روح متعطشة ككل األرواح لإلجابة عن 
فيجيب  إجابتها،  بعد  إاّل  تأيت  لن  التي  وللّسعادة  للّراحة  متعطشة  الّتساؤالت،  هذه 
الكافر نفسه بأّن الّسعادة يف الال، فهذا هو الاء الذي سريوي نفسه العطشى، فيسعى 
وراءه وهكذا، وكلم ازداد قربًا ازداد عطشًا، فازداد الاء ُبعدًا، فازداد الكافر الّظمآن 
تنأ  ال  ونفس  وخوف  وقلق  دائم  رصاع  بل  أبدًا،  الّسعادة  تتحقق  ال  وهكذا  جريًا، 
وال تدأ، وبال ال يرتاح، وعقل مشغول، وروح عطشى ال ترتوي من ماء هذا الال، 
وكذلك كل الّشهوات السية الادية التي ال تروي الّروح؛ ألّنه من أوله ساب، ومل 

يدرك هو ذلك، فيظل هكذا يف رصاع حتى هيلك، فيجد اهلل عنده فيوفيه حسابه.
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اهلل الذي كان ينبغي أن يكون هو الدف والغاية منذ بداية الّرحلة وليس الّساب، 
فيتبي الكافُر القيقة عندئذ، بأّنه ُخِدع وجرى وراء الاء الذي مل يُكْن موجودًا أصاًل! 
أّما الوجود القيقي هو اهلل جّل شأنه، فوجده أخريًا، لكن بعد ما ال ينفع العمل، فقد 

انتهت الّرحلة واآلن وقت توفية الساب.

نجد يف هذا الثل أّن أخطر ما هُيلك اإلنسان هو اختاذه وجهة خاطئة من البداية، 
ربه  الؤمن  يدعو  لذلك  باستمرار.  مراجعتها  وعدم  إليها،  االطمئنان  هو  واألخطر 
قائاًل: }ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ{ ]آل عمران: 8[.

العمل الّصالح

إّن اآلية الكريمة الّسابقة تطرح عىل الّذهن تساؤالً  غاية ً يف األمهية، وهو كيف أتأكد 
من العمل أّنه صالح، كيف ال ُأخدع بالعمل وهو ساب لكي ال يضيع عمري هباًء؟

إّن مفهوم العمل الّصالح يف القرآن الكريم مفهوم واسع، ولكن له حمددات يستطيع 
اإلنسان أن حيكم با عىل العمل إن كان صالًا أو غري ذلك، وهذه الحددات هي: 

أوالً: الّتقوى

إّن العمل الّصالح فقط هو الذي يقبله اهلل تعاىل. ولكي ُيقبل أي عمل جيب أن 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  }ڌ  شأنه:  جّل  قال  تعاىل،  اهلل  تقوى  عىل  يشتمل 
ڱں{  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ظاهريًا  يبدوان  أهّنم  رغم  ُيقبل،  مل  واآلخر  ُقبل  آدم  ابني  أحد  فقرباُن   ](7 ]الائدة: 

الّتقوى؛  هذه  افتقد  واآلخر  تعاىل،  هلل  الّتقوى  عىل  اشتمل  أحدمها  أنَّ  إاّل  متشابي، 
فهذا أول حمددات العمل الّصالح. 

ثانيًا: طاعة اهلل

إن العمل الّصالح ال يمكن أن يكون ما هنى اهلل عنه حتى ولو حسنت النّية، ذلك 
ء، وال يأمر اهلل إاّل بحسنة وال ينهى إاّل عن  ّ ألّن اهلل أمر بالعمل الّصالح وهنى عن اليسَّ
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سيئة، قال تعاىل: }چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
الثال،  سبيل  فعىل   ،]90 ]النحل:   ڑ{  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
نجد يف قوله تعاىل: } ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی{ ]األنعام:  151[ فال ُيتصور 
أن يكون قتل النّفس التي حرم اهلل عماًل صالًا حتى ولو كانت النّية خريًا، بتخليص 
السنة  فالنّية  العمل،  هذا  عن  وزجرهم  مثاًل،  اإلرهابيي  أو  الّسارقي  من  الجتمع 
الّصالح هو يف أصله طاعة هلل  الفاسد، فيجب أن يكون هذا العمل  ال ُتصلح العمل 
ورسوله لُِيعد من األعمل الّصالة، وعىل ذلك فالعمل الّصالح هو كل ما أمر اهلل به 
وبالكمة  بصرية،  عىل  اهلل  إىل  والّدعوة  باهلل  كاإليمن  العزيز،  كتابه  يف  رصيح  بشكل 
والوعظة السنة، وإقامة الّصالة وإيتاء الّزكاة، وتالوة القرآن، والهاد، واإلنفاق يف 

سبيل اهلل، وغريها الكثري من األوامر الباشة، فكلها من العمل الّصالح. 

ثالثًا: اإلرادة
نية  أن حتتوي  تعاىل، فال جيب  الالصة هلل  النّية  العمل عىل  يشتمل هذا  أن  جيب 
العمل عىل أي شيك هلل تعاىل، وأن تكون خالصة إلرضاء الوىل جّل شأنه، فالعمل 
النّية فيه هلل وللّدنيا معًا، كنية إرضاء النّاس، أو بنية كسب الّشهرة أو ما  الذي يكون 
إىل ذلك من نوايا مل ختلص يف أصلها هلل تعاىل وحده، فهو عمل أشك اإلنسان فيه مع 
 : اهلل غريه، وال يقبله اهلل تعاىل، فالنّية يف العمل جيب أن ختلص هلل تعاىل، قال عزَّ وجلَّ

}ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
 ،](6-(5 ]هود:  ڳ{  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  وقال 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ  سبحانه:  وقال   ،](9-(8 ]اإلساء:  ڦ{  ڦ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ{ ]الشورى: 0)[.

فإرادة اإلنسان بالعمل الذي يعمله حتدد قبول هذا العمل من عدم قبوله، فهذه 
اإلرادة إّما أن تكون طلبًا للّدنيا وما يندرج حتتها، وإّما أن تكون طلبًا لآلخرة وثوابا 
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كم  شك  هذا  ففي  معًا،  اإلرادتي  جيمع  أن  لإلنسان  يمكن  وال  تعاىل،  اهلل  رىض  من 
أوضحنا سابقًا، ولكن قد ينال اإلنسان ثواب الّدنيا واآلخرة معًا، بفضٍل ومنٍَّة من اهلل 

وليس إلرادته لم معًا.

إّن إرادة اآلخرة وعدم إرادة الّدنيا تعني إمتام إخالص األعمل كلها هلل تعاىل، وال 
بينهم شاسع، فعمل اإلنسان الحاسب به كله يف  الّدنيا، والفرق  تعني عدم العمل يف 
الّدنيا، ولكن الفرق بي الّصالح وغريه هو نيته حتى وإن كان عماًل دنيويًا كتجارة ما أو 
وظيفة ما -فيم أحّل اهلل بالّطبع- وحتى النّوم واألكل والّشب بل والّتفيه، فهذه أعمل 

دنيوية، ولكن يمكن أن ختلص فيها النّية هلل، فيثاب الرء عليها ألّنه يريد با اآلخرة.

معنى العمل الّصالح

العمل الّصالح يضم معان عديدة: 
- فهو العمل الذي يتّقبله اهلل تعاىل: }ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں{ ]الائدة:  7)[ ويصلح 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ  ثوابًا  عنه  تنال  أن 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ{ ]النحل: 97[.

- وهو العمل الذي ُيصلح اهلل به فسادًا يف األرض، ألّن يف القابل له العمل الفاسد 
فالفسدون   ،]81 ]يونس:  ڃ{  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  }ڦ  اهلل  يصلحه  ال  الذي 
مهم حاولوا الصول عىل األمان بأعملم الفاسدة، فلن يتمكنوا ولن ُيصلح اهلل 

لم هذا العمل.
- وهو العمل النّاجح الذي ينجح يف الوصول إىل أهدافه النّبيلة وله نتائج طيبة متتبة عليه 
}ے ے ۓ{ ]األحزاب:  71[ كالبكة يف الّرزق أو الغنى بعد الفقر أو األمان.

احلون الصَّ

إّن صالح العمل ال يتم الكم عليه إاّل من خالل كتاب اهلل تعاىل كم سبق وبّينا 
يف حمددات العمل الّصالح، وكذلك األمر بالنسبة إىل الّصالي، فالوىل جّل شأنه قد 
حدد الّصالي وأعملم يف كتابه بشكل دقيق ال يتطلب منّا إاّل الّتدبُّر والعمل به، بدالً 
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هدى  بغري  الّظنون  ونتبع  الّصالون،  هم  من  ونخمن  الّصالح  العمل  نخمن  أن  من 
من اهلل. قال تعاىل يف حمكم البيان: }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
عزَّ  وقال   ]((4-((3 عمران:  ]آل  ەئ{  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

: }ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  وجلَّ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ ]النساء: 69[، فال أبَي وال أوضح من هذه األعمل 

الّصالة التي ُتدخل من داوم عليها يف الّصالي.

الـُمصلحون
بيِّ  النيف  الّدين  هذا  جزئيات  من  كغريه  اهلل  كتاب  يف  الـُمصلحي  معنى  إّن 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  }ىئ  الصلحي:  عن  تعاىل  قال  وواضح، 
الذين  هم  الكريمة-  اآلية  يف  -كم  فالصلحون   ،]170 ]األعراف:  يئ{  ىئ  مئ 
بأولياء  وال  بعلمء  وال  بمشايخ  يمسكوهنم  وال  وحده  اهلل  بكتاب  النّاس  كون  ُيَمسِّ
أتباعًا  النّاس دائًم  النّاس، ليظل  أندادًا من دون اهلل، وال خيفون الكتاب عن  يكونون 
لم، ويف حاجة إليهم وحتت سلطتهم، فهم ُيعّلمون النّاس كتاب اهلل وحده ويردوهنم 
إليه يف كل مسألة، ويعّلموهنم كيفية استنباط الكم من كتاب اهلل تعاىل مباشة، ليشق 
كل إنسان طريقه بعدما تعّلم كيفية قراءة كتاب اهلل تعاىل بم يبني داخل كلٍّ منّا إيمنه 
الاص باهلل تعاىل وليس إيمن الّتقليد، وإن كان الفهم فيه عيب أو نقص فمن الّسهل 
استكمل هذا النّقص وتقويمه برّده -أيضًا- إىل كتاب اهلل الستكمله، وهكذا حتى يتم 
الفهم الّصحيح عن قناعة وجتربة ورحلة شخصية لكل فرد مع كالم الوىل عّز وجّل، 
عليهم  جيب  ما  إىل  أتباعها  توجه  طائفة  كل  يف  معينة  جمموعة  عىل  حكرًا  يكون  وال 

فهمه، وما جيب عليهم عمله، وما جيب عليهم اإليمن به كم يفهمونه هم!

الّثان للمصلحي هو: إقامة الّصالة؛ فهذه عالمة عىل هؤالء الصلحي،  العمل 
وهذا عمل ينبغي عىل الصلحي عمله والرص عىل أدائه. إّن هذه العالمة الواضحة 
تبّي بشكل جيل مدى الداع الذي يعيشه البعض باتباع أناس تّم تسميتهم بالصلحي 
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ك النّاس بكتاب اهلل ويقيم  عب الّتاريخ وهم بعيدون متام البعد عن ذلك، فمن مل ُيَمسِّ
الّصالة، فال يمتُّ لإلصالح بصلة. إّن إقامة الّصالة ليست هي األذان وال ما يليه من 
إعالن حي وقت الّصالة، وإّنم مفهوم إقامة الّصالة أكب بكثري، إنه إمتام الّصالة وأدائها 
عىل وجهها األكمل الذي يؤّدي إىل ظهور نتائجها من خشوع وقنوت وصب وطاعة 

هلل يف سلوكه كله، }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
فالّصالة   ،]45 ]العنكبوت:  ۆئ{  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
إقامًة  ليس  فهذا  ولآلخرة  هلل  اإلرادة  وإخالص  الّتقوى  با  َتتِّم  ومل  حركاتا  َّْت  مَت إن 
الّصالة  إقامة  يغني صاحبه من جوع. ومن  للّصالة، بل عمل ظاهري ال يسمن وال 
أداؤها مع المعة }ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ{ ]البقرة:  43[، ومن 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }ڳ  با  الساجد  عمرة  الّصالة  إقامة 
ۓۓ{  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
]األنعام:  ٴۇ{  ۈ  ۈ  }ۆ  با  الّتقوى  حتقيق  الّصالة  إقامة  ومن   ،]18 ]التوبة: 

)7[، ومن إقامة الّصالة حتقيق الّذكر با }ٺ ٺ ٺ ٿ{ ]طه: 14[، لذلك 

فإن الّصالة هي مصنع اإليمن، ألّن إقامتها هي إقامة لكل قواعد اإليمن.

الـَمَثالن الكريامن

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  }ک 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ{ ]النور: 40[

رضب اهلل عّز وجّل يف هذه اآلية الكريمة مثاًل بحريًا بعد ما سبقه يف اآلية الّسابقة 
بمثل بري أريض، ولعّل هذا ما يقرب للنّاس الفهم بتنوع األمثلة وما يناسب بيئات 
النّاس الختلفة، فمن مل ُيصاِدف له رؤية الّساب يف الّصحراء أو الّطرق الّطويلة يرى 

الثل البحري، ومن مل ير البحر، ويعيش يف بيئة بعيدة عنه يفهم الثل اآلخر.

رضب اهلل عّز وجّل هنا مثاًل ألعمل الكافرين بالّظالم الّشديد يف البحر الّلجي 
ذي األمواج الائلة، ولكنه ليس ظالمًا واحدًا، إّنه ظلمت متعددة ال هناية لا بعضها 
من  استطاع  لا  لرياها  لعينه-  أقرب يشء  -وهي  يده  إخراج  حاول  فلو  بعض،  فوق 
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شدة الّظالم، فهي ظلمت مركبة، فنور القمر الذي كان ينبغي أن يبدد هذه الّظلمت 
حجب بالّسحاب ابتداًء، ثّم حجبه موج البحر العايل، ثّم أمواج البحر الّصغرى التي 
الّثانية،  ظلمة  يف  فسيسقط  األوىل  الوجة  من  يده  إخراج  الكافر  حاول  فإذا  تسفلها، 
وإذا خرج من الّثانية فسيقع يف الّثالثة، وهكذا، إىل ما ال هناية من الّظلمت والوجات 
التتالية التي ال تنتهي، فكلم نجا من ظلمة موجة سقط يف ظلمة الوجة األخرى التي 
تتبعها، وهكذا، فال خروج منها أبدًا إاّل أن يشاء اهلل انقشاع هذه الّسحاب، وتوقف 

هذه الوجات التتالية، لذلك }ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ{ ]النور: 40[. 
فالكافر يغوص يف ظلمت عمله العديدة التي حتيط به كالّدوائر التحدة الركز، ما 
إن خيرج من دائرة حتى يدخل يف األخرى، وهكذا فال خيرج أبدًا من دوائر الّظالم، 
وكأهّنا  األخرى،  عىل  أحدها  تتاكب  التي  الّظلمت  هذه  يف  بالّدخول  يستمر  وهكذا 
وال  الّتوقف  يمكنه  فال  رصيعًا،  األرض  عىل  يسقط  منه  النّزول  حاول  إذا  عاٍل  برج 
الّتاجع يف هذه الّظلمت الكثرية التاكبة التي ما إن خيرج من واحدة حتى يدخل يف 
أخرى، ولألسف فإّن هذه الّدوائر من عمله هو، وال يمكنه الّتوقف وال الّتاجع يف 
هذه الّظلمت إاّل بنور وهدى من اهلل تعاىل الذي خيرج الؤمني من الّظلمت العديدة 
من  لم  خروج  فال  الكافرون  أّما  شأنه،  جّل  نوره  إىل  فيها  أعملم  تسقطهم  قد  التي 
آخر  وأّن  الّصحيح،  الّطريق  بل عىل  أنفسهم يف ظالم أصاًل،  يرون  ظلمتم ألهّنم ال 
إاّل  ذلك  من  خمرج  فال  والّشهوة،  والّسلطة  الال  عىل  الرّصاع  هذا  الّدنيا  من  مبتغانا 
بأن يرى أّن هناك إلا، وأّن هناك ما هو أكب وأهم من هذه الّدنيا التي نحياها، وأننا 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  قال  أعملنا،  كل  عىل  حماسبون 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
أّن  الّسابقة  اآلية  يف  والحظ   ،](57 ]البقرة:  ڤ{  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

النّور جاء مفردًا والّظلمت جاءت مجعًا، فلُيتدبر.
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  }ڭ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ ]النور: )42-4[

 E إّن هذه األمثال التي رضبا اهلل تعاىل ال ينبغي أن تشعركم باحتياجه
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لكم، فإّنه جّل شأنه له ما يف الّسموات واألرض كله من ملكه تعاىل، وكلهم يسبحون 
هلل تعاىل ويصّلون له E، فأنتم ال متّثلون شيئًا يذكر من ملكه العظيم، وما هذه 
واآلخرة  الّدنيا  فتخسوا  الّدنيا،  يف  تضلوا  ال  لكي  أنتم  لكم  وهداية  نور  إاّل  األمثلة 
}ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی{ ]النساء: 147[.

الّسحاب واملاء

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  }ۈئ 
مخ{  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب 

]النور: 43[

يف  واآلخر  الب  يف  أحدمها  الّسابقي؛  الـَمَثَلْي  شأنه  جّل  الوىل  رضب  أن  بعد 
البحر، يرضب لنا مثاًل ثالثًا عىل قدرته سبحانه يف الو، وتبدأ اآلية كم بدأت سابقتها 
يف  البحث  وهو  الّدروس،  أهم  من  درس  هذا  ويف   ،]43 ]النور:  ۈئ{  }ۈئ  باستفهام 
كيمياء،  -فيزياء،  الّتطبيقية  بالعلوم  اليوم  نسميه  والذي  الكون،  يف  والّتفكر  الّطبيعة 
الّطقس، الفضاء، الفلك، اليولوجيا إلخ-، ونجد فائدة أخرى عظيمة يف }ۈئ ۈئ{ 
ر يف  43[، والتي تعني أّن الخاطب يستطيع أن يرى هذا بنفسه، بالبحث والّتفكُّ ]النور: 

فمن  يراها،  أن  البشي  العقل  عىل  ُمعجزة  وال  مستحيلة  ليست  وأهّنا  األمور،  هذه 
خيرج علينا بعد ذلك ليقول: إّن الّدين ضد العلوم الديثة؟!

فيخبنا  األمطار،  وهطول  الّسحب  تفاعل  كيفية  خيب  العظيم  الثل  هذا  إّن 
اإلساء:  آية  يف  وردت  وقد   ]43 ]النور:  ىئ{  }ېئ   (1( اإلزجاء،  عن   E
ی{  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ 
66[، فالوىل جّل شأنه يرسل الّرياح لتزجي الّسحب أي تدفعها رويدًا رويدًا  ]اإلساء: 

)))  معنى اإلزجاء يف اللغة، الّدفع قلياًل قلياًل، ومثله التزجية، يقال: الريح ُتزجي السحاب. قال اهلل تعاىل: 
يدفع  أي  العيش  يزجي  وفالن  دافعته،  بالقول  فالنًا  وزجيت   ،]43 ]النور:  ىئ{  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  }ۈئ 

الزمان باليلة. انظر: 
- الرازي، مفاتيح الغيب »التفسري الكبري«، مرجع سابق، ج8)، ص205.
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ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  }ۓ  كّونتها  أن  بعد 
 ]48 ]الروم:  وئ{  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
وال تعارض بي نسبة الفعل إىل اهلل مرة، ونسبته إىل الّرياح مرة أخرى، فكلُّه مآله إىل 
اهلل تعاىل. }ىئ ىئ{ ]النور: 43[ اهلل تعاىل بي الّسحاب، ونجد هذا الّتفاعل الّرائع، فهو 
ليس دجمًا بي الّسحب لتكون واحدة أكب، وإّنم يؤّلف بينها، وهذا يذّكرنا بالّتأليف بي 

}ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  إاّل اهلل  الذي ال يقدر عىل فعله  القلوب 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{ ]األنفال: 63[، فهذا الّتأليف 
الّتأليف بينها  هو الذي يؤّدي إىل الري واإلنتاج، كم حيدث بي الّسحب، الذي أّدى 
إىل الري وإنتاج الودِق وهو الطر. }جئ حئ مئ ىئ يئ{ ]النور: 43[ وليس منه، 
وتكررت من خالله يف آية الّروم، وذلك ألّن الّسحب هشة، وليس لا جسم صلب 
خيرج منه أشياء، فهي ليست شيئًا واحدًا وإّنم هي جزيئات متعددة تتألف مع بعضها، 
فتتكون قطرات الطر خالل أجزاء الّسحابة. إّن هذا الّتفاعل بي الّسحب التي تتآلف 
الّتكامل  وهي  الّدنيا  يف  القواعد  أهم  أحد  يعلمنا  بينها،  توّحد  دون  اهلل  بقدرة  سويًا 
وإّنم  به،  يمتزج  وال  اآلخر  مع  يتكامل  الّسحابة  أجزاء  من  جزء  فكل  الفردية،  وعدم 
والنّهار،  الّليل  والرأة،  الّرجل  الياة:  يف  ومثله  الَوْدق،  منه  خيرج  حتى  عليه  يتاكم 
يمكن  فال  بعضها،  مع  واألمم  والّظالم،  الّضوء  والبودة،  الرارة  واألرض،  الّسمء 
أن ُينتج يشء من دون هذا الّتفاعل بي أكثر من واحد، وهذا بخالف الوىل جّل شأنه 
الذي هو الوحيد الواحد الذي يفعل وخيلق وُيدبر دون الّتكامل مع ما سواه جّل شأنه.

تعاىل:  قوله  برد، ونالحظ  فيها  التي  البال  للمياه وهو قمم  آخر  وهناك مصدر 
}مب ىب يب جت حت{ ]النور:  43[ للّتبعيض، فليس كل البال فيها َبَرد، وحتى ما فيه برد 
فليس كل البل َبَردًا، وإّنم يف قممه العليا، حتى يف أوقات الّصيف والرارة العالية، 

د ويسيل عىل البال وتنزل إىل األرض. فيذوب هذا الَبَ

ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  }خت  مصدر  أي  من  األرض  عىل  تنزل  التي  الياه  هذه 
البيان؛ ألّن اإلصابة  الّدقة يف  43[، والّتعبري بيصيب ويرصف من عظمة  يث{ ]النور: 
يصيب  فقد  أيضًا،  للّش  كالمها  يكونان  وقد  للخري،  كالمها  يكونان  قد  والرّصف 
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تقتلعهم  وفيضانات  سيوالً  إليهم  ُيسريه  وقد  لم،  وبركة  منه  رمحة  الاء  بذا  قرية  اهللُ 
الاء عقابًا لم وعذابًا، وقد  النّاس  وتنتزعهم من جذورهم، وكذلك قد يرصف عن 
عجيب  ومن  تدمرهم.  فيضانات  يكون  لكيال  مطر  بعد  محيدًا  رصفًا  عنهم  يرصفه 
43[ أّن هذه  القدرة اإللية يف حتقيق كلمته }خت مت ىت يت جث مث ىث يث{ ]النور: 
الياه قد تنزل عىل أناس يف صحراء ولكن ال يستفيدون با، وتتخلل الياه بي الّرمال 
وتغوص يف أعمق األرض إىل أهنارها الوفية التي تسري إىل أناس آخرين يريد اهلل أن 

تصلهم. فسبحان الالق ذي القدرة واللكوت.

}مج جح مح جخ حخ مخ{ ]النور: 43[ أي سطوعه وإضاءته أن ُتفقد النّاظر 
برصه من فرط قوته وشدة سطوعه، فهذا البق الّشديد الهيب قد تولد من سحاب 
تسوقه الّرياح، فهذا أحد خملوقات اهلل الّدالة عليه وعىل وجوده وعىل قدرته وعظمته، 

أال يدعوكم هذا إىل اإليمن باهلل يقينًا دون ريب؟!

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ{ ]النور: 44[

إّن اهلل تعاىل يشري كثريًا يف آياته الحكمت إىل آيتي الّليل والنّهار اللتي مها أيضًا 
تتكامالن -كم ذكرنا سابقًا- لتكون حياة البش مكنة، ولو كان أحدمها فقط موجودًا 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  وتوقفت  الياة  لتعذرت 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

 ،]72-7( ]القصص:  چ{  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ففي تقليب الّليل والنّهار آيات وعب كثرية، ألنه هو الذي جيعل اختالفًا يف درجات 
الرارة بي مناطق األرض الختلفة، الذي بدوره يؤدي إىل اختالف الّضغط الوي 
الّضغط  مناطق  إىل  العايل  الّضغط  مناطق  من  الّرياح  إىل  فيؤدي  ألخرى،  منطقة  من 
الّليل  تعاقب  بفعل  ذلك  كل  واألمطار،  الّسحب  تكوين  رحلة  فتبدأ  النخفض، 
44[ ولكن ليس  }پ{ ]النور:  44[ اللق لليل والنّهار  }پ پ پ{ ]النور:  والنّهار! 
األمر  هذا  إبصار  يستطيعون  الذين   ]44 ]النور:  ڀ{  ڀ  }ڀ  وإّنم  أحد  ألي 

وفهمه، ثّم شكر اهلل تعاىل عليه.
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}ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ{ ]النور: 45[

بعد ذكر كيفية تكّون الاء يف الّسحب، وكيفية نزوله، وعالقة الّليل والنّهار بذلك، 
تكمل اآليات الكريمت يف ذكر القدرة اإللية الائلة يف الاء، فُيذكرنا اهلل تعاىل بأّن هذا 

}ں ں  الاء هو أيضًا الذي خلق اهلل منه الّدواب، بل وخلق منه كلَّ يشٍء حيٍّ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{ ]األنبياء: 30[ وهذا من دالئل عظمة القدرة اإللية التي 

تثبت لنا يف كل لظة تأمل أّنه هو الواحد األحد الذي هو عىل كل يشء قدير.

فهل  النّاس،  أهّيا  معكم  هو  منه  خلقناكم  الذي  الاء  هذا  أّن  هو  األول:  الوجه 
تستطيعون أن ختلقوا كخلق اهلل جّل شأنه؟ من العروف أّن صناعة األشياء تعتمد فيها 
عىل ثالثة أشياء، أوالً: توافر الواد األولية الطلوبة، ثانيًا: توافر أدوات الّتصنيع، ثالثًا: 

توافر العلم بكيفية الّتصنيع. 

اهلل وهو  وُميز للق  للغاية  مهم  رابع  فهناك عنرص  اإللي  باللق  يتعلق  فيم  أّما 
النّفس )الياة(.

الاء  منها موجودة وهي  ُخلقت  التي  األولية  الواد  أّن  نجد  الّدواب،  ففي خلق 
والّتاب، واألدوات موجودة وهي بيئة الّرحم، التي يستطيع اإلنسان حماكاتا اآلن، 
والكيفية معلومة عن مراحل نشأة الني وتطوره، ومع ذلك ال يمكن لإلنسان بأي 
حال من األحوال أن يتخطى إىل الرحلة الّرابعة وهي نفخ الّروح )الياة(. وقد يّدعي 
قائل بأّن العلم الديث متكن من ختليق إنسان جديد كالّتلقيح الّصناعي أو االستنساخ 
تيئة  الّتخليق وهو  بسيطًا يف سلسلة عمليات  تفعل جزءًا  أنت  له  نقول  مثاًل، ولكن 
البيئة الالئمة، وال يمكنك فعل أكثر من ذلك، ولو أّنك تستطيع إمتام كامل العملية 

فهل لك أن تأيت بخلق جديد غري كل الخلوقات التي نعرفها!

اللق،  تنوع  هو  اإللية  القدرة  يف  الكريمة  اآلية  إليه  تشري  الذي  اآلخر  الوجه 
والّتمسيح،  كالّثعابي  بطنه  عىل  يميش  من  فمنهم  الاء؛  وهو  واحد  مصدرهم  أّن  مع 
ومنهم من يميش عىل رجلي كاإلنسان، ومنهم من يميش عىل أربع كاألنعام، ونجد 
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هذا الّتنوع أيضًا يف النّبات، قال تعاىل: }ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ما  أّنه خيلق  أدلة قدرته جّل شأنه عىل  فهذا من   ،]4 ]الرعد:  ۈ{  ۆ  ۆ  ۇ 

يشاء وأّنه عىل كل يشء قدير.

بعد آيات الاء هذه ويف سياق هذه الّسورة الكريمة التي متحورت حول التزكية 
والّطهارة وتنقية الجتمع ومحايته، نجد أّن للمء دورًا كبريًا يف هذا الّسياق، فاإلنسان 
العورات  وست  والالعنة  والقذف  الّزنا  موضوع  تناولت  والّسورة  ماء،  من  خملوق 
الذي  الاء  منها  خيرج  التي  لإلنسان  الّتناسلية  باألعضاء  مرتبطة  وكلها  واالستئذان، 

يبدأ به خلق اإلنسان!

فآيات الّسورة الكريمة عالت أغلب الوضوعات الرتبطة بعفة الجتمع ونقائه 
هذه  يف  إفساد  أو  إصالح  وكل  والنّساء.  الّرجال  بي  بالعالقات  يتعلق  فيم  وطهارته 
إّنم هو مرتبط بذا الاء، فشهوة اإلنسان ال تنطفئ إاّل بخروجه، والمل  العالقات، 
ال حيدث إاّل به؛ فإن كان يف زواج شعي كان حالالً، وإاّل كان يف حرام وأصبح زنًا، 
واّتام امرأة بذا الاء إّنم هو القذف، واّتام الّرجل لزوجته بذا يؤدي بم للمالعنة.

الّسورة، يؤكد كم أكدنا مرارًا  العجيب بي الوضوعات داخل  إّن هذا االرتباط 
عىل الوحدة البنائية لكّل سورة من سور الكتاب الكريم؛ إذ جيعل كل ُمتدبر يمعن النّظر 
يف سبب وجود كل آية داخل كل سورة، فهي بالّتأكيد مرتبطة بمحور الّسورة األساس.

اإلرادة واملشيئة اإلهلية

}ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ{ ]النور: 46[

الّليل  تقليب  وآية  الّسحاب،  وآية  واصطفافه،  الّطري  تسبيح  -آية  اآليات  وهذه 
وغريها  مشيهم،  يف  الّدواب  اختالف  وآية  الاء،  من  الّدواب  خلق  وآية  والنّهار، 
46[ لوجود اهلل، فهي تشري وتبي وتثبت وجود  ڍ{ ]النور:  }ڍ  الكثري- كلها 
خالق عظيم عليم قدير خيلق ما يشاء، فهذه آيات عظيمة ينبغي أن تقودكم إىل معرفة 
كل  ليس  ولكن  شأنه،  جّل  قدره  من  جزء  ومعرفة  به  اإليمن  وإىل  شأنه  جّل  الالق 
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النّاس هيتدون بذه اآليات برغم كوهنا مبّينات! فكأّن الّسياق يدلنا عىل أّنه كم خلق 
اهلل كل هذه اآليات، وترون هذا اللق الادي الذي يترصف اهلل فيه كيف يشاء دون 
أدنى تدخل منكم أهّيا البش، فكذلك الداية تتحقق بمشيئة اهلل تعاىل، وقد ُيظن بذلك 
يشاء  أّنه هيدي من  الّضالل طالا  أو جيبهم عىل  الداية  النّاس عىل  تعاىل جيب  اهلل  أّن 
أن  جيب  فال  عليه  وبِناء   ]31 ]الدثر:  ۈ ٴۇ{  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  }ڭ  يشاء  من  ويضل 

ُنحاَسب عىل هدايتنا أو ضاللنا؛ ألّنه ليس بإرادتنا وال بأعملنا وإّنم بإرادة اهلل!

لكن هذا خطأ حمض وسوء فهم َبيِّ وقرص نظر فادح يف آيات الكتاب الكريم، 
التي  اآليات  اهلل جّل شأنه، يف  يريد  ماذا  نبحث  أن  علينا  الفهوم  ولكي نصحح هذا 

تناولت مفهومي اإلرادة والشيئة؟

أوالً: اإلرادة 

اإلرادة الذكورة يف القرآن الكريم عىل قسمي: 

القسم األول: هناك آيات تناولت اإلرادة السنة بالؤمني الطيعي هلل، فاإلرادة 
بالري والسنى لم بعد أن عملوا هم الري ابتداًء، فأراد اهلل لم الري جزاًء يف الّدنيا 

واآلخرة، ومن هذه اآليات: 

قوله تعاىل: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   -
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
الطاب  يف  اليس  إرادة  فهنا   ]185 ]البقرة:  ى{  ې  ې  ې  ې 
للمؤمني الذين يؤمنون بذه اآليات ويصومون الّشهر الكريم طاعة هلل، فهؤالء 

يريد اهلل لم اليس، هم وكل من يتبع آيات اهلل مثلهم.

وقوله تعاىل: }ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ   -
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ{ ]النساء: 26-28[، هنا 
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أيضًا الطاب للمؤمني الذين يتلقون أوامر اهلل، وحيرصون عىل تطبيقها، فهؤالء 
يريد اهلل أن يبي لم وهيدهيم ويتوب عليهم وعىل كل من هو عىل شاكلتهم.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  وقوله   -
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  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 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{ ]الائدة: 6[ يبشِّ 
بالّشكل  إقامتها  عىل  وحيرصون  صالتم  عىل  حيافظون  الذين  الؤمني  تعاىل  اهلل 
الّصحيح، وإسباغ الوضوء للّتطهر والّصالة، يبشهم اهلل ويعلمهم بأّن هذا ليس 

للحرج والشقة عليهم وإّنم للّتطهر وإلمتام الّصالة عىل وجهها األكمل.

إذن فهذة اإلرادة ليست منفصلة عن عمل اإلنسان، وإّنم مرتبطة به كم رأينا يف 
اآليات الّسابقة.

القسم الثاين: وهناك آيات تناولت اإلرادة بالّسوء للكافرين والّظالي، ومن هذه 
اآليات: 

قوله تعاىل: }ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   -
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ{ ]آل عمران: 176[ فهم كفاٌر أصاًل بل ويسارعون 
يف الكفر، ومل تصلحهم كثرة دعوة الّرسول � لم، فهذا ينفي متامًا مفهوم الب، 
النّار  يف  ويلقيهم  كفارًا  ليجعلهم  يضلهم  أن  اهلل  وأراد  مسلمي  يكونوا  مل  بأهنم 
-تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا- بل هم يف األصل كفارًا، وأرسل اهلل لم الّرسل 

البشين والنذرين فأبوا واستكبوا وحاربوهم.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  }ۆ  تعاىل:  وقوله   -
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ی{ ]الائدة: 49[ نجد وضوحًا شديدًا يف هذه اآلية؛ إذ إنَّ إرادة اهلل تعاىل  ی
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بأن يصيبهم بذنوبم أتت بعد أن تولوا هم أوالً، فهم اختاروا بحريتهم أن يتولوا 
ثم بعدها أراد اهلل أن يصيبهم بذنوبم.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعاىل:  وقوله   -
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ{ ]التوبة: 55[، فاآلية تتحدث عن الكافرين والشكي 
والنافقي الذين كرهوا الروج مع رسول اهلل للقتال يف سبيل اهلل، فقال اهلل عنهم: 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  }ۋ 
الكفر  هذا  كل  فبعد   ،]54 ]التوبة:  ۈئ{  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
والعناد هلل ولرسوله أراد اهلل أن يعذبم بأموالم وأوالدهم يف الّدنيا. وهنا نلحظ الّدقة 
الائلة يف نسبة األمر لإلرادة وليس للمشيئة، ألّن هذا العذاب بالال والولد مل يتحقق 
بعد؛ أي مل يصل إىل الّشيئية الشاهدة والحسوسة؛ ألّنه لو حتقق لا صح أن يعجب به 

أحد، فال يعجب أحد بالعذاب، لذا نسب لإلرادة ألّنه سيتحقق مستقبالً.

صالًا  وعمل  آمن  فمن  النّاس،  لعمل  نتيجة  هي  شأنه  جّل  الوىل  فإرادة  إذن 
لنا  تلّخص  الّليل  الُعسى، وآيات سورة  فله  الُيسى، ومن كفر وأعرض وتوىل  فله 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  }ہ  تعاىل:  قوله  القضية يف 
شأنه  جّل  الوىل  ل  فتدخُّ  ](0-5 ]الليل:  ٴۇ{  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
أبدًا  وليس  عليه،  آدم وكنتيجة  بني  بعد عمل  يأيت  إّنم  الُعسى،  أو  للُيسى  بالّتيسري 

لإلجبار أو اإلكراه.

ثانيًا: املشيئة

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
 ،]35 ]النحل:  ڄ{  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
هنا الديث عن أمر واقع ومتحقق يف صورة يشء وهو عبادة غري اهلل، فكان الكالم عن 
الشيئة، ولو شاء اهلل تعاىل ما عبدوا غريه، وهذا صحيح إذ إّنه قادر عىل إجبارهم عىل 
عىل  جيبه  ومل  الداية  سبل  وأعطاه  االختيار  لإلنسان  أعطى  سبحانه  ولكنّه  عبادته، 

طريق معي. والشكون منذ الِقَدم حيتّجون عىل رسل اهلل بالب، قال تعاىل: }ٺ 
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

اآلية  يف  فنجد   ](49-(48 ]األنعام:  ک{  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

يشء  عىل  إكراهكم  شاء  "لو  فتكون  "اإلكراه"  وهو  الّسياق  من  يفهم  حمذوفًا  الّثانية 
ألكرهكم عىل الداية"، ولكنه أعطى لإلنسان االختيار، والّسؤال األهم، مل يكرهكم 
اهلل تعاىل عىل الكفر! فكان األَْوىل -إن كان يف األمر إكراه- أن يكرهكم عىل الداية 

واالستجابة للّرسل وتنفيذ أوامره-جّل شأنه-، فِحّجة اإلكراه هذه حجة باطلة.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ{ ]البقرة:  53)[ هنا تتحدث اآليات عن يشء قد وقع بالفعل وهو االقتتال، 
فصّح أن يكون الديث عن مشيئة اهلل وليس عن اإلرادة التي مل تتحقق بعد، وكم ذكرنا يف 
اآلية الّسابقة؛ فاهلل جّل شأنه مل جيب النّاس عىل يشء -مؤمني أو غري ذلك- وإّنم بّي اهلل 

لم طريق الري والش وهم الذين خيتارون، قال تعاىل: }ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{ ]الشمس: 0-7)[.

}ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ېئ ېئ ىئ{ ]النحل: 93[ تتحدث اآلية الكريمة عن تفرق النّاس إىل فريقي، أهل 
اليمي من السلمي وأهل الّشمل من الكافرين، فاهلل تعاىل قادر عىل أّن حتقيق وحدة 
بإجبارهم عىل ذلك، ولكنه  كافرين  أو كلهم  بجعلهم كلهم مؤمني  الفريقي  هؤالء 
تعاىل شاء أن جيعل النّاس ختتار طريقها ما بي طريقي شاَءهم الوىل -أي حولم إىل 

يشء واقع يف حياتنا- طريق الري والنّة وطريق الّش والنّار.

الكريم،  القرآن  من  والبية  والرية  والشيئة  اإلرادة  لفهومي  فتلخيصًا  إذن، 
أّما  بعد،  يتحقق  مل  ولكنه  الستقبل  يف  ما  يشء  حتقق  يف  الّرغبة  هي  اإلرادة  أّن  نجد 
الشيئة فهي حتول هذه اإلرادة إىل يشء ملموس ومشاهد، أو إىل واقع يعيشه النّاس، 
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وهذه اإلرادة والشيئة ال جتب أحدًا وال تكرهه عىل خري أو ش، وإّنم أراد اهلل وشاء أن 
يكون للنّاس حرية االختيار ما بي طريقي شاَءهم اهلل تعاىل طريق النة وطريق النّار، 

وألم كل نفس فجورها وتقواها وعليها هي أن ختتار. واهلل تعاىل أعلم.

النَّجم اخلامس: الّتمكني: سننه، وقواعده، وأدواته، ووسائله

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ې ى 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
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  چ  چ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱ ڱ{ ]النور:  56-47[

}ٿ ٹ ٹ ٹ  متكي اهلل جّل شأنه يكون لعباده الرسلي والؤمني، 
اإللية  الِعّدة  هو  الّتمكي  وهذا   ،]51 ]غافر:  ڦ{  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
التي يضعها اهلل جّل شأنه بي أيدي رسله وعباده الؤمني ليكون بعض أسلحتهم يف 
مواجهة مشوع الّشيطان الّرجيم، فالعهد بي اهلل واإلنسان ثّم استخالف اهلل لعباده 
بالزاء  واختبارهم  ابتالؤهم  ثّم  عليها،  والحافظة  األمانة  بحمل  إليهم  عهده  ثّم 
وقوانينه وقواعده، ثّم اإلنعام بالنّتائج ليكون البش فريقًا يف النّة وفريقًا يف الّسعري، 
ذلك كله جيعل عملية الّتمكي اإللي للمؤمني تأيت يف سياق كون كامل، فهي ليست 
كم  الّتمكي  ألّن  اإللية؛  الّسنن  عىل  خروجًا  وال  الكون،  لقواني  خرقًا  وال  شذوذًا 
وال  شوطه،  توجد  حي  يتخلَّف  ال  اإللي،  القدر  من  جزء  هو  الجيد  القرآن  ذكره 
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يتحقق دون شوط وأرضية. والّداعية الذي يكون له دور يف قضّية الّتمكي ألّمته أو 
شعبه ال بد أن يكون أكثر حساسية بالوقت وقيمته وعالقته بنضج الالة وبلوغها حد 
الّتمكي أو قصورها عنه، فذلك كله ينبغي أن يكون جزءًا من حركة اإلنسان يف هذه 

الياة وإحساسه با.

فنبيُّ  القام،  هذا  يف  واالستحضار  والّتدبر  الّتأمل  تستحق  يونس  سيدنا  وقصة 
ظّن   S فيونس  نوح،  كسيدنا  يصب  ومل  يصّدقوه،  مل  قوم  من  هرب  يونس  اهلل 
قومه  ولكنَّ  به،  يقوم  أن  مثله  من  يتوقع  كان  ما  بكل  وقام  عنده،  ما  كل  بذل  قد  أّنه 
أن  بّد  ال  أّنه  يرى  كان  وقت  الّتمكي يف  له  يتحقق  مل  فلم  يؤمنوا،  أو  يسلموا  أن  أبوا 

حيدث ترك قومه وحدث ما حدث، فرّده اهلل جّل شأنه إليهم، }ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې{ ]الصافات:  47)-48)[ فأراد جّل شأنه أن يلقنه 
أو  الّتمكي  وقت  يقرر  من  أنت  "لست  القايس  الّدرس  هذا  بعده  من  الّرسل  وباقي 
حيدد ساعته"، فللّتمكي سننه وقواعد وأدواته ووسائله التي ال بّد من استيفائها كلها، 
الّدورة؛  ثّم اهلل يأذن بعد ذلك متى شاء وكيف شاء بتمكي من يشاء، وإدخال تلك 

دورة الّتمكي أو الداولة.

أمارات اإليامن الكاذب

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  }ڑ 
ڱڱ{ ]النور: 47[

 عب آيات سورة النّور الكريمت من 39 إىل 46 يرضب اهلل تعاىل للكافرين النكرين 
لوجوده الذين ال يعقلون اآلياِت البينات الّدالة عىل وجوده التي ال ينكرها إاّل جاحد 
مستكب، ثّم يكمل الّسياق يف تعريف عالمات هؤالء الكافرين، فهم يقولون بألسنتهم 
أهّنم مؤمنون باهلل وبرسوله، ويدافعون عن ذلك، وجيادلون يف ذلك بقوة وإرصار، لكن 
يتولون  منهم  فريقًا  جتد  العملية،  الواقف  فيه  تتخذ  أن  جيب  الذي  الوقت  يأيت  عندما 
أن  الؤمني  عىل  جيب  فال  بمؤمني،  ليسوا  بأهّنم  عليهم  القرآن  وحيكم  ويعرضون، 

ينخدعوا بؤالء، ولكي تعلموهم أكثر أهّيا الؤمنون فهذه عالمة واضحة جلية: 
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}ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۉې{  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

]النور: 50-48[

الكالم،  حيسنون  بمن  تنخدعوا  فال  أحد،  عىل  تلتبس  ال  واضحة  عالمة  فهذه 
فسيعرضون  يقولون،  فيم  بينهم  ليحكم  ورسوله  اهلل  إىل  اْدعوهم  هذا  تبطلوا  ولكي 
ولن يقبلوا بأن جيلسوا لتحكيم اهلل ورسوله، ولكن إذا علموا أّن لم حقًا وأّن الكم 
اإليمن.  ال  اإلذعان  بدافع  ورسوله  اهلل  إىل  وحيتكمون  فسيأتون  لصالهم،  سيصري 

فهؤالء الذين سبق وصفهم هم الذين يف قلوبم مرض وارتابوا وهم الّظالون.

أمارات اإليامن الصادق

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  }ې 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ{ ]النور: )52-5[

أّما الؤمنون حقًا، فهم الذين يقبلون بتحكيم اهلل ورسوله إذا دعوا إليه، ويقولون: 
سمعنا وأطعنا، وال يظنون أّن هذه الّطاعة ستؤدي إىل نقصان رزقهم أو تقليل سعادتم 
أو الور عىل حقوقهم كم ظّن الكافرون يف اآليات الّسابقة، ولكنها ستؤّدي إىل َفالِحهم 
وفوزهم يف الّدنيا واآلخرة. ونجد تكرار هذا األمر يف القرآن الكريم بطاعة الوىل جّل 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ  تعاىل:  قال  حكمه،  وقبول  شأنه 
}ں ڻ   :� لنبيه  أوامره  10[، وقال تعاىل يف  ىئ ی ی ی ی{ ]الشورى: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
 :S ۇ ۆ ۆ{ ]األنعام: 57[ وأخبنا اهلل تعاىل بقول رسوله الكريم يوسف

}ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{ ]يوسف: 40[، 

فأمر الّتحكيم وقبول حكم اهلل هو أمر إلي، أمر به كل الّرسل الكرام؛ ألّنه يف أصله هو 
توحيد اهلل وإخالص العبادة له وحدة وعدم اإلشاك به شيئًا، فقبول حتكيم غري اهلل إّنم 

هو الّشك بعينه؛ ألّن فيه عبودية لن حكم من دون حكم اهلل.
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وحده  هلل  والّتحكيم  الّطاعة  آيات  عدة  يف  ورد  قد  فيقول:  العقل  يتساءل  وقد 
ی{  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  }وئ 
أّن  ثالث  ونوع  ولرسوله،  هلل  والّتحكيم  الّطاعة  اآلخر  بعضها  يف  وورد   ]10 ]الشورى: 

}ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  الّطاعة والّتحكيم هلل ولرسوله وألويل األمر 
{ ]النساء: 59[، فكيف نفهم ذلك؟ ی ی جم

إّن كل هذه اآليات ترد الكم يف النّهاية إىل اهلل تعاىل وحده، فحكم اهلل جّل شأنه 
اهلل  أنزل  بم  اهلل  عباد  بي  حيكم  أن   � رسوله  وحكم  وتفصيلها،  األحكام  إنشاؤه 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  }ڇ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ{ ]الائدة: 48[.

مون كتاب اهلل فيهم،  وحكم أويل األمر إّنم يكون بم أمر اهلل أن حيكموا به، فُيحكِّ
فَيحكمون فيهم بمثل ما حكم رسول اهلل بتنفيذ أحكام الكتاب فيهم، فإذا فعلوا ذلك 
فقد حكموا فيهم بم أنزل اهلل، ومل يتبعوا أهواءهم ومل خيالفوا ما أنزله اهلل تعاىل عليهم.

إّنم هي طاعة هلل تعاىل، ألّنه حيكم  الّطاعة، فطاعة رسول اهلل يف حكمه  وكذلك 
}ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  بم أنزل اهلل وبم أراه اهلل يف كتابه العزيز، قال تعاىل: 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  }ې  تعاىل:  وقال   ]48 ]الائدة:  ڳ{  ڳ  ڳ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{ ]النساء: 105[ فحكم الّرسول هو بالّتأكيد من 
كتاب اهلل، ومن ثمَّ فهو حكم اهلل تعاىل وحده، وجيب عىل الؤمني مجيعًا طاعته وعدم 

الخالفة عن أمره، قال تعاىل: }ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
العصمة  ومع   ،]65 ]النساء:  وئ{  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
بالّتطبيق  يتعلق  فيم   � منه  خطأ  حدوث  يمكن  ال  رسوله  إىل  تعاىل  اهلل  حباها  التي 

والّرسالة، لذلك ال جيب عصيان أمره قط }ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ{ ]الائدة: 67[، 
ولذلك ال يتوقع منازعة الّرسول يف الكم أو الّرسالة. وكذلك طاعة أويل األمر فهي 
األمر  فأولو  الكتاب  من  الكريم  الّرسول  كان حكم  فإذا  اهلل وحده،  إىل  مردها  أيضًا 
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ذلك  عليهم  إّنه جيب  بل  أيضًا،  الكتاب  أحكامهم عىل  يبنوا  بأن  اهلل  أوىل من رسول 
لعدم عصمتهم ومظنة الطأ واألهواء منهم، لذلك حيتمل وقوع النّزاع معهم، فعندئذ 

ېئ  }ۈئ  برمته مرده إىل اهلل تعاىل، قال تعاىل:  الذي هو  يرّد األمر إىل اهلل ورسوله 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

حت خت مت ىت يت جث مث ىث{ ]النساء: 59[.

أمارة أخرى من أمارات اإليامن الكاذب

مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  }يئ 
وال  يقولون  الذين  النافقي  عن  الكريمة  اآلية  تتحدث   ]53 ]النور:  جخ{  مح  جح 
يفعلون، فهم يقسمون لرسول اهلل وللمؤمني ويغلظون اإليمن ليصّدقهم السلمون، 
بأهّنم لو أمرهم الّرسول أن خيرجوا ويتكوا بيوتم وأموالم وأوالدهم لرجوا معه، 
الّرد، ويعّلمنا من بعده بأن نقول لم ال تقسموا، وهذا  ُيعلِّم رسوله كيفية  فاهلل تعاىل 
فإن كانوا صادقي  نواياهم وصدقهم،  الّتعامل مع من تشك يف  أمر واضح يف كيفية 
يقسموا  كانوا كاذبي فال  الواقع، وإن  لن يضيف شيئًا وسنرى صدقهم يف  فقسمهم 
أيضًا، ألّن قسمهم سيزيدهم ضالالً، وعندما يأيت وقت الفعل سيثبت كذبم. فالّطاعة 
معروفة، وطبيعي أن تفعلوها فِلَم تقسمون عليها؟! إّن هذا القسم يف القيقة يشكك 
الّسامع، وجيعله مرتابًا، خاصة إن كان قسًم عىل يشء عادي تقليدي معروف. إن اهلل 

خبري بم تصنعون.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{ ]النور: 54[

القسم،  هذا  عن  هناهم  العروفة  الّطاعة  عىل  حيلفون  الذين  النافقون  فهؤالء 
الكريم  وأمرهم بطاعة اهلل ورسوله، فإن تولوا ومل يطيعوا فهم الاسون، فالّرسول 
لن خيس شيئًا، فهو عليه ما مُحل من اهلل وهو تبليغ الّرساله كم جاء يف آخر اآلية، وأنتم 
عليكم ما مُحلتم من طاعة هذا الّرسول الكريم واّتباع النّور والدى الذي أنزل معه، 

ولذلك أن تطيعوه تتدوا.
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الّتمكني

}ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ{ ]النور: 55[

يمكن  وال  ووجودّية،  ومعرفّية  ونظمّية  وواقعّية  ونفسّية  عقلّية  حالة  الّتمكي 
الكيل  بشكلها  توجد  عندما  توجد  بل  الّتقسيط،  أو  الّتجزئة  سبيل  عىل  توجد  أن 
الكامل، فتنتقل األمة من حالة االستضعاف والنوع والّذل والضوع إىل حالة العّزة 
والكرامة والقوة والنعة واألنفة التي ال بّد للّتمكي أن يستدعيها، وتوجد إرهاصاتا 
ومقدماتا وجتلياتا يف سائر جوانب الياة، وهذه اآلية الكريمة هنا عبارة عن عنوان 

لتلك الالة وبيان لا.

ر فيها. وحي نتدبر هذه اآلية الكريمة نجد فيها الكثري من الوقفات للّتدبُّر والّتفكُّ

الّثنائي الذي ال يكاد ينفك يف األغلب األعم  اإليمن والعمل الّصالح، هذا  أوالً: 
من آيات الكتاب العزيز، فال قيمة إليمن دون عمل؛ ألّنه ليس إيمنًا حقيقيًا، وإّنم إيمن 
ظاهري سهل الّتغري والّزوال عند اللمت، وال يفيد عمل دون إيمن لذلك يمحق اهلل عمل 
الكافرين. وبالّطبع هذا اإليمن والعمل جيب أن يسبقا الائزة الرجوة والدف النشود 
وهو االستخالف والّتمكي، ومع ربط باقي آيات القرآن معًا من آيات الّصب والهاد 
واستيئاس الّرسل ثّم نرصهم، نتفهم أّنه ينبغي القيام بالعمل الّطويل الستمر الخلص 

الّشاق من ِقَبِل الذين آمنوا، حتى يمّن اهلل عليهم بالنّتيجة من االستخالف والّتمكي.

ثانيًا: ما معنى "منكم" يف قوله تعاىل: }ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ ]النور: 55[ كم هي 
وبنفسه،  بمفرده  واحد  كل  خياطب  أّنه  لو  كم  النّاس  خياطب  الكريم،  القرآن  عادة 
وكم لو أّن الطاب نازل له هو بعينه، فكأّنه يقول: "ال تستبعدوا األمر" فهذا الوعد 
-تعاىل-  فاهلل  الّتشيف،  معنى  أيضًا  وفيه  شوطه.  حققتم  إن  أنتم  منكم  للمؤمني 

خُياطبكم مباشة بذاته جل شأنه، وفيه أيضًا معنى الّتمحيص }ٱ ٻ ٻ ٻ 
ينتموا  للنّاس عىل أن  فيه حثًا وحتريضًا  141[، فكأّن  پ{ ]آل عمران:  پ  ٻ 
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باالستخالف  الفائزين  من  يكونوا  لكي  الّصالات،  يعملون  الذين  الؤمني  لزب 
ومكان،  زمان  كل  يف  واالستمرارية،  الّتكرار  معنى  أيضًا  وفيه  واألمن.  والّتمكي 
"فمنكم" أنتم أهّيا الؤمنون الذين تسمعون هذه اآليات -يف أي مكان ويف كل زمان- 

سيفوزون بالوعد اإللي.

مفهوم االستخالف

}ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ{ ]النور: 55[

ٻ  }ٱ  تعاىل:  قال  اإلنسان،  خلق  غاية  هو  اهلل  كتاب  يف  االستخالف  إّن 
خليفة  اختاره  قد  تعاىل  فاهلل   ،]30 ]البقرة:  پ{  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  اهلل عزَّ وجلَّ  ليؤدي عليها رسالة  عىل األرض 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
فمنهم  البش،  كافة  عىل  مطّبق  فاالستخالف   ،]39-38 ]البقرة:  ڦ{  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
من يتبع الدى فينجو، ومنهم من يكفر فيهلك. فمفهوم االستخالف -بمفهوم هذه 
هذا  ويؤكد  حتّكم،  وال  سلطة  وال  حكم  مفهوم  ليس  البش-  كل  عىل  الاكمة  اآلية 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  }ڎ  شأنه:  جّل  الوىل  قول  الفهوم 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{ ]مريم: 58-59[ فقوله: 
"َخْلف" ليس بمعنى جعلهم حكامًا وذوي سلطة، ألّن الّلوم عليهم مل يكن يف توليهم 
للسلطة، وإّنم يف إضاعتهم الّصالة واتباع الّشهوات، والتي قد يفعلها من يف الّسلطة 
َمْن هم  والّسلطة جيعل  الكم  بمعنى  االستخالف  فمفهوم  أيضًا.  ومن هو خارجها 
الّشهوات، ولذلك ال  الّسلطة غري مسؤولي حتى لو أضاعوا الّصالة واتبعوا  خارج 

ڱ  }ڱ  تعاىل:  قوله  يف  ومثله  لالستخالف،  الّضيق  العنى  هذا  أبدًا  يستقيم 
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  ے  ے  ھ  ھ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
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ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ{ ]األعراف: 68)-69)[، فاالستخالف هنا هو الضاد للنّفي 
واالستئصال، فأصحاب هذه القرية قد أعّمهم اهلل بعذاب مل ينُج منه إاّل النّاهون عن 
من  عليهم  وأبقى  األرض،  وأسكنهم  أبدلم  أي  بعدهم؛  من  اهلل  خلف  ثّم  الّسوء، 
وإسكان  –االستبدال  العنى  هذا  ويتضح  األرض.  يف  وتقطيعهم  اآلخرين  نفي  بعد 

ڈ  ڎ  ڎ  }ڌ  تعاىل:  الّظالي– بجالء يف قوله  بعد  الستخلفي األرض 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
 ،](4-(3 ]إبراهيم:  ڻ{  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
فهذا اإلسكان من بعد إهالك من سبق هو االستخالف، أي خيلف قوٌم قومًا آخرين.

}ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ويتضح هذا الفهوم أكثر يف قوله تعاىل: 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
بعد  من  استخلفوا  فالذين   ](4-(3 ]يونس:  ىئ{  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
إهالك الّظالي استخلفوا بغاية االبتالء لينظر اهلل يف أعملم، فكل منهم ُمكلَّف سواء 
من توىّل الّسلطة أو من هو خارجها، وكلهم سينظر اهلل يف أعملم بعد إهالك الّظالي، 
وإّنم  فقط،  الاكمة  الّسلطة  يكونوا من  مل  الذين هلكوا  الّظالي  أّن  أيضًا  ويؤكد هذا 

من القوم أنفسهم كذلك.

تلخيصًا لا سبق، فإن َقرْصَ مفهوم االستخالف عىل الكم والّسلطة هو تضييق 
الغاية من خلق  هو  بل  األمهية،  غاية يف  أشمل  للمعنى من مضمون  وإفراغ  لواسع، 
ما  اإلنسان وإنزاله عىل األرض. والعنى القيقي لالستخالف هو: اإلبقاء عىل قوٍم 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  }ٿ  أقوامًا،  فأقواٌم ختلف  أو نفي قوٍم آخرين،  بعد إهالك 
ٹ ڤ ڤ{ ]األعراف: 69[.

ُيبتىل با من عباده، وليست غاية  نتيجة يمنُّ اهلل با عىل من  إّن الكم والّسلطة 
يسعى إليها الؤمنون، }ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
للمؤمني،  وغاية  إرادة  الّسلطة  تكون  أن  أبدًا  ينبغي  فال   ،]83 ]القصص:  ېئ{  ۈئ 
وإّنم هي تكليف وابتالء جيعله اهلل عىل من شاء بأهون األسباب، كم حدث مع سيدنا 
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وبمفهومنا  "العزيز"،  لقائه  وعقب  رؤيا،  تأويل  بعد  تعاىل  اهلل  مّكنه  الذي  يوسف 
اآلخرة"،  وإرادة  الّدنيا  "إرادة  مفهوم  سابقًا  أوضحنا  وكم  السلطة"!  "تويّل  الديث 
فإن إرادة الؤمن توجهه لآلخرة دائًم، وال جيب أن تكون أبدًا للدنيا، وال يمنع ذلك 
من الّتمتع بالّدنيا والّتقي فيها، لكنه ال يكون هدفًا وال غاية يسعى إليها، وإّنم يكون 
تستهدف  التي  لآلخرة  اإلرادة  لذه  فرعية  نتيجة  الّدنيا  يف  له  وإكرامه  عليه  اهلل  إنعام 
تعاىل  اهلل  يُمنُّ  فقد  الّدنيا،  يف  العىل  الّدرجات  تستهدف  وال  العىل،  والّدرجات  النة 
عىل الؤمني بتوليهم الّسلطة أو الكم كفضل منه وابتالء يف الوقت نفسه، لكن إن مل 
يتولوه ال ينبغي أن تكون هدفًا لم يسعون وراءه، ويف كال الالي -سواء يف الّسلطة 

أو خارجها- هم مستخلفون لينظر اهلل كيف يعملون.

إّن الكتاب الجيد قد جعل ثواب اآلخرة هو الدف والغاية، وهو الَفَلك الذي 
تدور فيه آيات الكتاب العزيز، أّما ثواب الّدنيا فليس من تركيز القرآن الكريم أبدًا، 
وأخذهم  الّدنيا،  سبيل  يف  اجتهادهم  بقدر  والكافر  الؤمن  والفاجر،  الب  يأخذه  فهو 
باألسباب، وسعيهم يف الّدنيا بقواني الّدنيا، لذلك ال ينبغي تأويل مفاهيم القرآن عىل 

ثواب الّدنيا، فغرض الكتاب الجيد وهدفه وتوجيهه كله لآلخرة وحدها.

مفهوم متكني الّدين

}چ چ چ ڇ ڇ ڇ{ ]النور: 55[

ڭ  }ۓ  تعاىل:  قال  الّتمكي،  معنى  ونتعلم  نفهم  نفسه  الكريم  القرآن  من 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۆئۈئ{ ]يوسف: 1)[. 

مرحلتي:  عىل  األرض  يف  اهلل  مّكنه  قد  يوسف  سيدنا  أّن  شأنه  جّل  الوىل  يعّلمنا 
الرحلة األوىل من الّتمكي قد بدأت بوالدته يف بيت نبوة لنبي اهلل يعقوب S، ثّم 
نجاته من البئر، ثّم دخوله بيت العزيز آمنًا وبقاءه فيه وتربيته بداخله فحمي من العبودية، 
وتعلُّمه كالم اهلل تعاىل }ې ې ى ى ائ{ ]يوسف: 1)[، كم أّن وجوده داخل 
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قرص الكم قد علمه أسس الكم والقيادة ومعرفة كيفية إدارة شؤون الّدولة وحفظها، 
وهنا يقول تعاىل: }ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک{ ]يوسف:  56-54[.
انتهاء مرحلة  الّثانية من الّتمكي وهي تويل الّسلطة بالفعل بعد   ثّم تأيت الرحلة 
التعلُّم، ونجد يف القصة كيف أن اَلِلَك قد جعله مكنًا ابتداًء ومل يطلب سيدنا يوسف 
الّسلطة وإّنم ُعرضت عليه، فتوالها، فقال اهلل عندئذ }ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{ 

]يوسف: 56[ فهذا هو معنى الّتمكي.

ويف قصة موسى S أخب الوىل عن الذين اتبعوه من الستضعفي: }ې 
ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ{ ]القصص: 5-6[، وهذا 
يعني أّن التمكي سعي من العبد بتنفيذ ما أمره اهلل به من الّدعوة واإلصالح والّتمسك 
بالكتاب وإقامة الّصالة، وتوفيق من اهلل تعاىل، فهو يقوم عىل دعامتي العمل البشي 

والّتفضل اإللي، شأنه شأن أي عمل آخر.

وكذلك مع ذي القرني: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الكهف: 86-84[.
فتحكي لنا اآليات الكريمت عن متكينه يف األرض، وملكه لألرض شقًا: }ڱ 
ڱ ں{ ]الكهف: 90[، وغربًا: }ٺ ٿ ٿ{ ]الكهف: 86[، وأمره وهنيه: }ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ{ ]الكهف: 86[، وقدرته عىل صب الديد وتطويعه، فهذا 

من الّتمكي يف األرض، وبِناًء عىل هذا الّتمكي الذي أعطاه اهلل إياه بقوله: }پ 
ڀ  }ڀ  فيه:  اهلل  قال  الذي  القرني  ذي  وبحال   ،]84 ]الكهف:  ڀ{  ڀ  پ  پ  پ 
 ، 85[، فكان يستخدم هذه األسباب ويعمل با يف سبيل اهلل عزَّ وجلَّ ٺ{ ]الكهف: 
القدرات  اإلنسان  أن يستخدم  اهلل با عليه، فيجب  أنعم  التي  النّعمة  وهذا هو شكر 

واإلمكانيات التي منحها اهلل إياه يف سبيل اهلل وال يطغى با.
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فالّتمكي مسؤولية عىل صاحبه، كم أّن كل نعمة مسؤولية عىل صاحبها، فيجب 
اّتباع األسباب الاصة بالنّعمة والعمل با يف سبيل اهلل تعاىل لشكرها وعدم كفرها، 
فأولئك هم  السؤولية  يفعل هذه  فمن  فيها،  الّتفريط  ينبغي  فتلك مسؤولية كبى ال 

چڇ  چ  چ  تعاىل: }چ  قال  تعاىل،  اهلل  فينرصهم  حقًا  اهلل  ينرصون  الذين 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ{ ]الج: 40-)4[.

وما سبق يتبي لنا أّن معنى الّتمكي هو: سلطة الكم وامتالك القوة.

 ]55 ]النور:  ڇ{  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ  فمعنى  الكريمة،  آليتنا  وبالعودة 
بأن يكون الدين هو الاكم ذو الّسلطة عىل العباد يف أمور حياتم كلها، وهو الرجعية 

وا قول الّدين فيها.  التي َيُرّدون إليها يف كل مسألة لكي يتحرَّ

إّن هذا الفهوم القرآن يوضح بجالء لكل السلمي أّن متكي الّدين هو يف القام 
األول متكي له يف نفوسهم قبل أن يكون متكينًا عىل اآلخرين، فإذا كان الدين ُمكنًا يف 
قلوبم، فيتحرون أمر اهلل وشعه يف كل أمور حياتم، ويفعلون األعمل الّصالات، 
التمكي  ولتحقق  الواقع،  أرض  عىل  لآلية  تطبيق  هو  هذا  لكان  أنفسهم،  ويزكون 
فيها  يتمكن  التي  الّشاكلة  هذه  عىل  منّا  فرد  كل  أصبح  إذا  ألّنه  ذلك؟  كيف  للدين. 
إاّل  هو  ما  فالجتمع  الّشاكلة،  هذه  عىل  كله  الجتمع  ألصبح  منّا،  كلٍّ  قلب  يف  الّدين 

أفراد، وعندئذ يكون متكي الّدين كم تبش اآلية الكريمة.

الاطئ  الفهم  عىل  بِناًء  السلمون،  يمرسها  التي  الاطئة  الّتمكي  حماوالت  إنَّ 
لعنى الّتمكي بالّسعي للوصول لكم بالفهوم الّسيايس، لفرض الّدين عىل النّاس يف 
صورة قواني دون أن يؤمن النّاس بذا الّدين ابتداًء، فم هذا إاّل أبشع أشكال الّتسلط 
والّطغيان باسم الّدين، والّدين من هذا براء، فم فائدة تطبيق قواعد الّدين عىل النّاس 
عىل  اإلكراه  وال  الّدين  يف  الّدخول  عىل  باإلكراه  تعاىل  اهلل  أَمَر  وما  به!  اإليمن  دون 

طاعته واالمتثال ألوامره، لذا الّسبب حتديدًا وهو "اإليمن"، فاإلكراه ينايف اإليمن!

للجمعة  أو  للفرد  وليس  للّدين  الّتمكي  هو  اآلية  هذه  يف  الهمة  الالحظة  إّن 
الؤمنه والفارق كبري، فالّتمكي للفرد كان فيم سبق كم مّكن اهلل ليوسف S أو 
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ذي القرني، أّما الّتمكي للدين فهو إقامته وحتقيق اإليمن وعمل الّصالات وحتقيق 
ن لدينه يف نفسه هو، ألّنه سوف  الّتقوى والّتزكية، لذلك يمكن لكل فرد منّا أن ُيمكِّ
يسأل عن نفسه، وليس مطلوبًا منه الّتمكي لدين اآلخرين، بل وحتى الّرسل مل ُيطلب 

ڦ  ڦ  ڦ  }ڤ  لنفسه،  بنفسه  شخص  كل  به  يقوم  فردي  عمل  ألّنه  ذلك؛  منهم 
ڦ ڄ ڄ{ ]النحل: 35[ }ې ى ى ائ ائ ەئ{ ]الرعد: 40[.

وهناك مالحظة ثانية وهي أن بعض االجتاهات اإلسالمية العارصة عمدت إىل 
بعض الّظواهر فضّخمتها وربطتها بالّتمكي، فكثري من الركات والفئات اإلسالمية 
اعتبت االضطهاد الذي تتعرض له حركة أو فئة أو مجاعة من النّاس ظاهرة صحية 
ُسنَنِّية، وإذا حصلت فذلك يعني أّن النرّص قد صار قريبًا؛ إذ إنَّ معظم قصص األنبياء 
والّتمكي  النرّص  ومنح  الرّض  بكشف  البالء  بعد  تنتهي  كانت  وابُتلوا  امُتحنوا  الذين 
لذلك النّبي ومن معه، واألمر ليس كذلك عىل عمومه، فقد تقع الفتنة واالبتالء والحنة 
بسبب أخطاء وقع با قادة الركة أو المعة أو وقع با عامُتها، أو ذنوب وانحرافات، 
النّاس دلياًل عىل أهّنا بلغت مرحلة اإلعداد والّتهيئة  فليست كل فتنة متر با مجاعة من 
للّتمكي، وهذه الّظاهرة الطرية قد رّسخت لفكر اعتذاري، لدى كثري من المعات، 
بحيث يقولون: "إّن علينا العمل وليس علينا الوصول إىل النّتائج" فيتنصلون من مسؤولية 
أخطائهم بحجة أهّنم غري مسؤولي عن النّتائج، والق أّن اإلنسان مسؤول عن عمله 

ونتائج عمله وآثار ذلك العمل، قال تعاىل:   }ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ{ ]النحل: 5)[، فنفي هؤالء 

لسؤوليتهم عن النّتائج ال يغني عنهم من اهلل شيئًا، وال يعفيهم من السؤولية. 

ن من الّسلطة، لتوهم أّن  وهناك ظاهرة أخرى وهي حرص مفهوم الّتمكي بالّتمكُّ
تطبيق  أّن  للنّاس، وال شك يف  والّتعازير  تطبيق الدود  أضخم يشء يف اإلسالم هو 
النّظام الزائي اإلسالمي مهم جدًا، ولكن من قال: إّن النّظام الزائي هو كل يشء؟

واإلسالم  اإليمن  وأركان  أنواعه  بجميع  الّصالح  والعمل  اإليمن  هناك  إّن 
ليتحقق  با  القيام  من  بّد  وال  تنفصل،  ال  كاملة  وحدة  تشّكل  تلك  كل  واإلحسان، 
اتصاف اإلنسان باإليمن واإلسالم، ولذلك كانت الدود والنّظام الزائي من أواخر 
ما جاء القرآن الجيد به، يف حي صار يتصدر لدى العارصين ما يسمى بتطبيق الشيعة.
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وتنبثق عن هذه الّظاهرة ظاهرٌة سلبية أخرى، تكاد تشبه ما كان عليه بنو إسائيل 
هلل  ليقولوا  أنبيائهم،  وبي  بينهم  حياولوهنا  كانوا  التي  الّسخيفة  القايضات  تلك  من 
الياة  يف  ذلك  مقابل  لنا  تقدم  أن  فالفروض  بأوامرك،  ونأمتر  نعبدك،  دمنا  ما  تعاىل 
إليه من ماء وطعام وشاب ونرصة عىل أعدائنا والّتمكي لنا.  الّدنيا ما نحن بحاجة 
هذه الّظواهر الّسلبية االنحرافية ال تتوافق أبدًا مع اإلسالم وروحه، وليست مقبولة 
من مؤمن باهلل واليوم اآلخر صيغت عالقته باهلل جّل شأنه بمنتهى الّدقة والوضوح، 
فليس فيها مقايضة وال تبادل وال "أعطني ما ُأريد ألعمل لك ما تريد" فذلك منطق 

مل يألفه اإلسالم ومل يقبله.

إّن الّتمكي هو متكي لدين اهلل ولقاصده وللقيم العليا التي ُبني عليها، الّتمكي 
هو متكي للعدل والرية اإلنسانية والساواة بي بني البش وأداء األمانات إىل أهلها 
والقيام هلل بالقسط، الّتمكي هو متكي لرساالت النّبيي كافة وكل ما جاؤوا به، ونبذ 
لكل ما خالف رساالت اهلل أو خرج عن شعه أو تنكب طريق منهجه يف أي حال من 
ن َلَمَلتِه الؤمني به الطّبقي  ن لدين اهلل ومقاصده وقيمه، فقد ُمكِّ األحوال، وإذا ُمكِّ
ست للنّظام  لقاصده والقائمي عىل حدود اهلل. وأن تأيت هذه اآلية يف الّسورة التي أسَّ
األخالقي ونظام العالقات بي النّاس، ووضعت الفواصل بي ما هو خصويص وما 
هو مشاع، دليٌل عىل أمهية هذه األمور التي قد يتساهل اإلنسان با. ويف سورة الائدة 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  }چ  الّدين ومتامه  آية كمل  وضع اهلل جّل شأنه 
والّصيد  والّشاب  الّطعام  عن  حتدث  سياق  يف   ]3 ]الائدة:  ڌ{  ڌ  ڍ  ڍ 
يتساهل  اإلنسان وال  يفرط  بأن ال  الّدين وكمله  متام  بأّن  فيها رسالة  فكان  والنّكاح، 
بأي من أمور الّدين يف الأكل والشب والسكن والنكح، فهنا يعطي رسالة لإلنسان 
األخذ  من  بّد  ال  بل  وحدها،  األمور  بعظائم  باألخذ  يكون  ال  الّتمكي  بأّن  السلم 
فربط  والكمليات،  الّتحسينات  دائرة  يف  البعض  يضعها  قد  التي  األمور  بذه  كذلك 
با الّتمكي يف األرض، ونّبه إىل أّنه متكي يغاير الّتمكي الادي الذي قد حيصل عليه 
الب والفاجر من الكام واللوك والنحرف والستقيم من الّشعوب واألمم. وهؤالء 
الذين يمّكن اهلل لم وال يتوقف الّتمكي فيهم، ال قبل النرّص وال بعده، هم الداومون 

عىل استيفاء شوط الّتمكي والقيام با.
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حتقيق األمن

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  }ڇ 
ک ک گ گ گ{ ]النور: 55[

الكتاب  آيات  باقي  إىل  يضمها  من  إاّل  عميق  بشكل  الكريمة  اآلية  هذه  َيفهم  ال 
الكريم شأن كل آياته، ومن حياول فهم الكتاب بطريقة تفاعلية مع الواقع اليايت وليس 

ك ودعوة النّاس لذلك. تارخييًا فحسب، ومن حياول بالفعل عبادة اهلل وحده دون ِشْ

إاّل  الّدعوة  وهذه  القول  بذا  رسول  أتى  ما  أّنه  نجد  الكريم  الكتاب  آيات  فمن 
ونوصب العداء هو وأصحابه، وهكذا وجدنا أيضًا يف أيامنا هذه، فهي سنّة تتكرر يف كل 
عرص، ومل ولن تنتهي طالا هناك بش حييون عىل األرض. فكل مؤمن سيدعو إىل عبادة اهلل 

وحده ال شيك له، سُيعادى وحُيارب وُيسّفه وُيكّفر كم ُفعل برسل اهلل من قبله. 

ومن أسوأ حماوالت فهم آيات الكتاب الكريم هي حماولة الفهم الّساكنة الّتارخيية 
التي ُترجع كل فهم وتأويل إىل الايض وإىل عرص النّزول، وجتاهل متامًا أّن هذه اآليات 
وليس  للبش،  وديناميكيًا  متحركًا  واقعًا  تعالج  وهي  عرص،  لكل  هي  إّنم  الكريمت 

واقعًا ثابتًا وساكنًا.

أهّنا  عىل  الكريمة  اآلية  هذه  تفسري  حماولة  الفهم  يف  السيمة  األخطاء  هذه  ومن 
القصود  الّتمكي  الكريم، وأّن  الّرسول  بعد   L تعني استخالف أب بكر وعمر 
الجرة  بعد  النورة  الدينة  يف  األمن  حالة  هو  هنا  األمن  وأّن  الّراشدة،  الالفة  هو 
ال  التي  الّساكنة  الّتارخيية  الّطريقة  بذه  الفهم  إّن  وبعدها.  الكريم  الّرسول  وفاة  قبل 
تفاعل فيها مع الياة ومع تطور العرص واألحداث يفرغ اآلية الكريمة -وما عداها 
من اآليات التي ُتفهم بالّطريقة نفسها- من مضموهنا ومن أهدافها، والتي هي ضبط 

حركة الياة وتصحيحها يف كل وقت وعرص.

يف  اهلل  استخلفهم  الذين  للمؤمني  األمن  بتحقيق  الوعد  تعطي  الكريمة  واآلية 
األرض ومّكن لم دينهم. والوعد بتحقق األمن بعد الوف بسبب عبادة اهلل وحده 
التي  اليس  وال  بالّسهولة  ليس  األمر  هذا  حتقيق  أّن  إىل  يشري  شك-  دون  -خالصة 
يتخيلها البعض، ألّن من يكفر بعد هذا االستخالف والّتمكي واألمان فليس له أي 
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عذر أو حجة أو خمرج، بل سيكونون من الفاسقي، وليس الكفر هنا هو فقط إنكار 
وجود اهلل تعاىل وإنكار آياته، وإّنم قد يكون كفر النّعم التي أنعم اهلل با يف هذه اآلية، 
وهذا من أعظم ما فقد السلمون من مبادئ؛ مبدأ شكر النّعمة، والذي يعني استخدام 

نَِعِم اهلل يف أداء أوامر اهلل واالمتثال لا.

وقد أتى مبدأ شكر النّعمة واضحًا جلّيًا أيضًا يف قوله تعاىل:}ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ{ ]النحل: )11[.

}گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ{ ]النور: 56[

ويستمر الّسياق يف تعليم هؤالء الذين يف قلوبم مرض، والنافقي الذين كانت 
الّصالة  بإقامة  األمر  يأيت  والّرسول،  اهلل  بطاعة  األمر  فبعد  اآليات،  عنهم  تتحدث 
وإيتاء الّزكاة وطاعة الّرسول مرة أخرى، منفردة وغري مقتنة باهلل، وهي دائًم طاعة هلل 

.O وحده بالّطبع، ولكن إلزالة كل ريب يف قلوبم منه

يف  النتشة  فاآليات  عجيبة،  عالقة  اإلنسانية  والنّفس  تعاىل  اهلل  بي  العالقة  إّن 
فتور  أو  شأنه  جّل  عنه  إعراض  أو  اهلل  ذكر  عن  غفلة  أي  أّن  إىل  تنبه  كلها  اهلل  كتاب 
هنا  الّصلة  وتوقف  اإلنسانية،  والنّفس  اهلل  بي  الّصلة  توقف  إىل  يؤدي  طاعته،  عن 
الوت  هذا   .]1(( ]األنعام:  ڱ{  ڳ  ڳ  }ڳ  النّفس  لتلك  اعتباري  موت 
البعد  حالة  تستشعر  وهي  هائلة،  اغتاب  بحالة  اإلنسانية  النّفس  يصيب  االعتباري 
عن اهلل وانقطاع الّصلة به جّل شأنه. والّتابط بي اآليتي الكريمتي الّسابقتي يؤكد 
هذه القيقة بوضوح، فالّتمكي أحيانًا قد ُيطغي اإلنسان الغافل بحيث قد يقول: إّنم 
أوتيته عىل علم عندي، وقد ينسب كل اإلنجازات والنّجاحات التي حققها اإلنسان 
بتوفيق اهلل وتسديده إىل ذات اإلنسان البشية، ولذلك فإّن القرآن الكريم يؤكد لذا 
أّية غفلة سوف تؤدي  إّن  إذ  أّية حالة؛  اإلنسان باستمرار أن ال يغفل عن ذكر اهلل يف 
إىل الوت، موت القلب والعقل والّروح، ولذلك جاءت هذه اآليات مباشة لتدعو 
الؤمني إىل إقامة الّصالة وإيتاء الّزكاة وطاعة الّرسول الكريم، فهدفكم ال ينبغي أن 

يكون الّلعب والّلهو يف الياة الّدنيا، وإّنم طلب الّرمحة وبلوغها يف الّدار اآلخرة.
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}ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ{ ]النور: 57[

منه  عجزًا  ليس  لكم  اهلل  فإمهال  عواقبه،  وبيان  الكفر  من  لم  الّتحذير  يأيت  ثّم 
ونفاقكم،  كفركم  وعن  أعملكم  سيئات  عن  لتتاجعوا  لكم  فرصة  ولكن  سبحانه، 
لكن إن أبيتم إاّل الكفر، فأّنتم خلق ضعيف من خلقه ال تعجزونه يف أرض الّدنيا وال 

يوم القيامة، فمأواكم النّار ولبئس الصري.

النَّجم السادس: تنظيم شؤون األرسة 

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

وئ ۇئ ۇئ{ ]النور: 58-)6[

االستئذان داخل البيت

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  }ھ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
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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 

]النور: 60-58[

بأمر األسة،  اهتمت  التي  النّور  آيات سورة  باقي  الكريمة ضمن  اآلية  إّن هذه 
بأكمله،  الجتمع  طهارة  وبذلك  وطهارتا،  عفتها  عىل  والفاظ  شؤوهنا،  وتنظيم 
البيت  التي سبقت. فهنا األمر باالستئذان داخل  البيوت  فهي بذا استكمل ألحكام 
الواحد بعد أن سبق بيان رضورة االستئذان قبل دخول البيت كله. فاالستئذان داخل 
بداخلها  االستئذان من  فيجب  البيت  معينة يف  الّدخول عىل غرفة  قبل  بمعنى  البيت 
عليه  فيجب  الّثالثة  الرة  بعد  له  يؤذن  مل  فإن  ثالثًا؛  الباب  يطرق  بأن  مرات،  ثالث 
بيته خاصة يف  داخل  اإلنسان يف  انتهاك لصوصية  من  يكون  قد  لا  الّرجوع، وذلك 
تلك األوقات التي حددتا اآلية، والتي عادة ما تكون وقت راحة واستخاء وخلوة؛ 
وكذلك  يستحيون،  فال  البيت  أهل  عىل  الرج  يضع  الالة  هذه  يف  االستئذان  فعدم 

يؤذي اآلخرين بم قد يرون من عورات تيج نفوسهم وتثري غرائزهم. 

َمن الذين يستأذنون

أوالً: الذين ملكت أيمنكم، وهم العبيد أو اإلماء. ومل حتدد اآلية النّوع وال الّسن 
العاملي  عىل  األمر  هذا  وينرصف  يستأذن،  أن  جيب  فالكل  بم،  الاص  الّدين  وال 
بالنازل هذه األيام من عامالت النّظافة أو الربيات أو الّطباخات والدم بشكل عام.

خيتلف  والذي  االحتالم،  سّن  دون  األطفال  وهم  اللم،  يبلغوا  مل  الذين  ثانيًا: 
البيئة  أكب من جمتمع آلخر، بحسب  بسيطًا من طفل آلخر، وخيتلف بشكل  اختالفًا 
النّوع، فاألمر منرصف إىل  والعوامل الوراثية والوية أيضًا. وهنا مل حتدد اآلية أيضًا 

الّذكور واإلناث.

ثالثًا: األطفال الذين بلغوا الُُلم من الؤمني.

إناثًا  جمتمعاتنا  يف  فنجد  النّكاح،  يف  يرغبن  ال  الاليت  النّساء  من  القواعد  رابعًا: 
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آيسات من النّكاح؛ فهؤالء أباح اهلل لّن أن يتخففن من مالبسهن، ولكن ال يتبجن 
أن  ذلك  من  لّن  وخري  النّفوس،  وتثري  الغرائز  تيج  فتنة  يصبحّن  بحيث  بالّتزين 
يستعففن، فهذه رخصة لّن من اهلل حتى ال جيعل عليهّن الرج فال يرحتن يف بيوتّن 
تعاىل لم االستئذان حتى  ع اهلل  فَشَ البيت.  ارتدائهّن لكامل مالبسهّن داخل  بسبب 
ال تتأذى نفوسهّن برؤية عورة أو مشاهدة فعل يثري نفوسهّن، فتتأجج الّشهوات وال 

ترتاح النّفوس وال القلوب.

مواعيد االستئذان

أوالً: من قبل صالة الفجر، وهو موعد النّوم الّرئييس يف اليوم، والذي يتخّفف 
فيه اإلنسان من مالبسه وقد تظهر عورته فيه.

ثانيًا: بعد الّظهر، وهو وقت القيلولة، وهو وقت الّتخّفف من الالبس أيضًا.

ثالثًا: من بعد صالة العشاء، وهو وقت الّراحة بعد عناء اليوم وتعبه.

ې  ې  و}ې   ،]58 ]النور:  ۋ{  ۋ  ٴۇ  }ۈ  قوله:  يف  الّتبعيض  ونلحظ 
بعد  وكذلك  الفجر  قبل  الوقت  كل  ليس  أّن  إىل  يشري  ما  وهو   ،]58 ]النور:  ى{ 
ينام  العالي وال  بالّليل هلل رب  الؤمن  يقوم  أن  العشاء هو وقت راحة ونوم، فيجب 
طول الّليل، فهو يقوم يف الّليل لُيسبِّح أو يقرأ القرآن أو يتهجد أو يذكر اهلل تعاىل بشتى 
الّطرق. كذلك فإن الوىل جّل شأنه مل حيدد موعدًا بعينه قبل الفجر أو بعد العشاء، وإّنم 
تركه ليناسب ظروف كل إنسان واحتياجاته حتى ال يكون حرج عىل النّاس يف ذلك، 

فالمد هلل عىل الّدين الذي ما جعل اهلل علينا فيه حرجًا.

ِعّلة االستئذان

ذكرت اآلية الكريمة الِعّلة من االستئذان بأّن هذه األوقات عورة، فهي أوقات 
}ۅ ۅ ۉ{  الّثياب كم ورد يف اآلية الكريمة  راحة واستخاء وختفيف من 
أصحاب  ويرتاح  العورات،  فيه  وُتست  الصوصيات،  حُتتم  أن  فيجب   ،]58 ]النور: 

البيت بأن ال يظلوا طوال اليوم مرتدين كامل ثيابم كأهّنم يف الّشوارع. 
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الّتعبري  مجيل  ونجد  استئذان،  دون  الّدخول  يف  جناح  ال  األوقات  هذه  وبعد 
}وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ ]النور: 58[، فهو ترك األمر خيارًا لكم بأن تستأذنوا 
كثرة  يف  البيت  أهل  عىل  حرجًا  جيعل  أن  يريد  ال  وجّل  عّز  فالوىل  تستأذنوا،  ال  أو 
االستئذان يف األوقات العادية، فلو أمر اهلل باالستئذان يف كل وقت لكان حرجًا كبريًا. 

مثل هذا البيان الرّصيح الواضح ألحد أوامر اهلل يف كتابه، قد جعله اهلل يف كآفة 
{ ]النور: 58[، فهذا األمر من اهلل تعاىل ألّنه عليم حكيم. آياته }ىئ ی ی ی ی حم

لكنها مذكورة يف غريها من  اآلية،  ِعّلة أخرى غري مذكورة يف هذه  األمر  ولذا 
اآليات، أال وهي تربية األطفال والنّشء الديد عىل طاعة األبوين واحتامهم، وعىل 
الّدخول  منذ صغره عىل االستئذان عند  الّطفل  فتعويُد  العايل.  اللق واألدب  حسن 
عىل أبويه يبني يف داخله هيبًة واحتامًا وإجالالً لم، وجيعل أمرمها له مطاعًا يف سائر 
األمور، إن تعود الّطفل عىل ذلك األمر، فهو أمر يتكامل مع باقي أوامر الكتاب الجيد 

إلنشاء جيل عىل خلق عظيم.

}ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ{ ]النور: 61[

قد  والتي  تفصيالتا،  أدق  إىل  األسة  شؤون  تنظيم  يف  الكريمة  الّسورة  تستمر 
أهل  استئذان  غري  من  اآلية  ذكرتا  التي  البيوت  يف  األكل  حكم  فهنا  بدهية،  نعّدها 
حالة  ففي  البيت،  خصوصيات  عىل  تعديًا  أو  للبيت  سقة  ذلك  ُيعدَّ  أن  دون  البيت 
بيوت اآلباء مثاًل ال ُيتصور أن يستأذن االبن من أبيه كلم أراد تناول طعام، وكذلك 
يف باقي الاالت. ونجد الكمة البالغة يف هذا األمر وهي رفع الرج عن أهل البيت 
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الواحد وعن األقرباء، فنالحظ أّن معظم الذكورين يف اآلية الكريمة أقرباء، والكمة 
األخرى هي توطيد وتثبيت الودة يف العالقات بي أبناء العائلة الواحدة وإزالة حواجز 

الّرسميات وإبدالا بأمور تفيش بينهم الّثقة والودة والب.

ومن مفهوم الخالفة، نجد أّنه ينبغي عىل اإلنسان أن يطلب اإلذن من هم خارج 
حرمات  احتام  إىل  أدعى  فهذا  الّصداقة،  أو  القرابة  صلة  خارج  أي  الاالت،  هذه 

البيوت ومشاعر الغرباء الذين مل تصل عالقتهم بعد إىل مرتبة الّصداقة.

النَّجم السابع: أحكام خاصة بمعاملة للرسول � 

ٺٺ  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 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ{ ]النور: 63-62[

أحكام جمالس الرسول � 

ٺٺ  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 
أيضًا  اآلداب  ومن   ]6( ]النور:  چ{  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
إذا كان هناك  � قبل االنرصاف،  التي ختص االستئذان، االستئذان من رسول اهلل 
أمر جامع للمسلمي، فقد يطرأ حادث أو يتم الّتجهيز لرب أو يتم أخذ الشورة أو ما 
إىل ذلك من األمور الامعة العامة التي ختص السلمي، ففي هذه األمور ال ينبغي أن 
يغيب عنها السلم، وإّنم جيب أن يكون شاهدًا وحارضًا لكي ينتفع هو بنفسه ويعلم 
ما يدور من أحداث، ويزداد وعيه وفهمه ومعرفته بأراء اآلخرين أيضًا، وكذلك ينتفع 
السلمون برأيه أو جمهوده إذا تطلب األمر. أّما إذا اقتضت الاجة أن ينرصف الّشخص 
لشأن خاص به، فيجب عليه أن يستأذن من رسول اهلل � قبل االنرصاف احتامًا له 
وإجالالً لكانته، فإذا ما أذن الّرسول الكريم له فلن تكون هناك ذريعة لسوء الّظن، 
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خاصة وأّن الّتسلل واالنسحاب من جملس الّرسول دون إذن هو من أعمل النافقي، 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  }گ  تعاىل:  قال 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ{ ]التوبة: 7)1[، لذلك جعل الوىل 

ٿ  ٿ  ٿ  }ٿ  تعاىل:  قال  اإليمن،  عىل  عالمة  االستئذان  هذا  شأنه  جّل 
به  منوط  منهم  شاء  لن  باإلذن  األمر  كان  وإذا   .]6( ]النور:  ٹ{  ٹ  ٹ  ٹ 
� فإنه � له حق االستغفار من عدمه لن خالف هذه اآلداب، وكأّن هذا العمل 
أورثهم ذنبًا عظيًم يتطلب استغفار الّرسول � لم، فهذا يشري إىل أمهية الضور يف 
أمور السلمي الامعة مع رسول اهلل �، وعدم االنرصاف منها إاّل ليشء شديد ال 
حيتمل الّتأجيل. إّن هذا األمر -وهو يؤكد عىل رضورة االهتمم بأمر السلمي ووجود 
القرآن  يف  الختلفة  باألوامر  أيضًا  مؤكدًا  نجده  الامعة-  أمورهم  يف  معًا  السلمي 
صالة  أو  العيدين  أو  المعة  صالة  أو  اليومية  الّصلوات  يف  سواء  المعة،  بصالة 
وترابطهم،  السلمي  جتمع  عىل  الّدائم  الكريم  القرآن  بتوجيه  العمل  فيجب  النائز، 
الفردية  لألمور  عنها  االنرصاف  وعدم  الامعة،  األمور  يف  بعضًا  بعضهم  ومعاونة 

الّشخصية، إاّل الرّضوري جدًا الذي ال حُيتمل تأجيله.

حكم آخر مما ُخص به الّرسول � 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  }چ 
{ ]النور: 63[ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

يأمرنا الوىل جّل شأنه بعدم مساواة الّرسول ببعضنا البعض يف الّدعاء، والقصود 
ڄ{  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }ٹ  تعاىل:  قال  كم  النداء  بالّدعاء 

]النمل: 80[

وقال تعاىل: }ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ{ ]فاطر: 14[
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فاآلية تدل عىل معنى النّداء من ِقَبل الّرسول � لالجتمع لشأن السلمي، فال 
ُتساووا أهّيا الؤمنون بي دعوة الّرسول � لكم لالجتمع ألمر السلمي، ودعوتكم 
ينرصف  وال  ُتلّبى  أن  جيب   � الّرسول  فدعوة  الاصة.  أموركم  يف  بعضًا  بعضكم 

عنها أحد لشأنه الاص، إاّل ما اضطر إليه حتى ال يأثم كم بّينت اآلية الّسابقة.

وحتمل اآلية الكريمة أيضًا معنى النّداء عىل الّرسول � فال ينبغي أن يكون كسائر 
 E لنا اهلل  ُمعّلم  ينادى باسمه »يا حممد« فهذا غري مقبول. وخرُي  بأن  النّاس، 

چ  }ڃچ  له:  يناده وخياطبه باسمه قط كم نادى سائر األنبياء بل قيل  الذي مل 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ{ ]الائدة: 67[، }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ 

.E األحزاب: 45[، وهكذا ينبغي علينا أن نناديه كم عّلمنا اهلل[

إّن أمر دعوة الّرسول الكريم، سواء أكانت صادرة منه أو له، جيب أال تتساوى مع 
غريه من النّاس، وذلك ألهّنا ال ختص شخصه الكريم، وإّنم ختص األمة اإلسالمية كلها، 
وختص هذا الّدين إىل قيام الّساعة. إّن يف أمر النّداء أمهية كبى، وذلك ألّن الساواة بي 
دعاء الّرسول ودعاء اآلخرين لالجتمع جيعل القدر العايل لدعاء الّرسول مساويًا للقدر 
األدنى لدعاء باقي األشخاص، فسيؤدي مع الوقت إىل جتاهل دعوة الّرسول ومعصيته 
غريه  مع  عليه-  النّداء  بمعنى  -أي  الّرسول  دعوة  مساواة  وكذلك  األعمل.  فتحبط 
من البش سيؤدي إىل مساواة نفسية تقلل من هيبة الّرسول الكريم وإجالله يف النّفس 
األوقات  يف  خاصة  يصدره  قد  أمر  يف  عصيانه  إىل  يؤدي  قد  ما  البش،  كسائر  وجتعله 
العصيبة كالروب والعاهدات. لذلك كان توجيه الوىل بقطع هذا الّطريق من بدايته 

والنّهي عن كل ما ينايف تعظيم شأن الّرسول الكريم وإجالله يف النّفوس.

و} ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ { ]النور: 63[ من جملس الّرسول وينرصفون، 
}گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
]النور:  ک{  ک  ک  ک  }ڑ   ،]1(7 ]التوبة:  ھ{  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

دنياهم  يف  أو  دينهم  يف   ]63 ]النور:  گ{  گ  }گ  إليه،  والضور  باالجتمع   ]63
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}گ ڳ ڳ ڳ ڳ{ ]النور: 63[ يف الّدنيا واآلخرة.

}ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ{ ]النور: 64[

الصري  وحقيقة  الّدنيا،  بحقيقة  شأنه  جّل  الوىل  يذّكر  الكريمة  الّسورة  هناية  ويف 
الّسموات  يف  يشء  لكل  الق  الالك  هو  سبحانه  وأّنه  مجيعًا،  إليه  سنؤول  الذي 
واألرض، وأّنه يعلم كل يشء فيهم، وأنَّ مردنا ومصرينا إليه مجيعًا يوم القيامة، فُينّبأ 

كل إنسان بم عمل، }ے ے ۓ ۓ ڭ{ ]النور: 64[. 

هذا واهلل أعىل وأعلم. 


