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  املقدمة
  الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 

رب العامل� والصالة والسالم عىل خ� خلقه وارشف بريته محّمد وعىل آله الطاهرين والسالم عىل عبــاد   الحمد �ّ 
  . الصالح� ال سيّ� الحافظ� لحدود ّهللا   هللاّ 

يف حدود ثالث حفاظا نفسيا ثم حفاظا غ�يا يف   الذي ب� يديك يحّدثك عن الحافظ� لحدود ّهللا هذا الكتاب القيّم 
؛ نجمع لها بــ�  وكّل هذه الثالث جهاد يف سبيل هللاّ   االمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن ثم الجهاد يف سبيل ّهللا 

قصد الســبيل ومنهــا   ها من االدلة فانّها أعلّة وعىل هللاّ آيات بينات تدلّنا عىل هذه الجهادات الثالث رفضا ملا يخالف
  جائر ولو شاء لهداكم اجمع�.

  
   الدعوة اىل هللاّ 

  االمر باملعروف والنهي عن املنكر
الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك « ُهَو أَْعلَُم ِ�َْن َضلَّ َعْن َســِبيلِِه  اْدُع إَِىل َسِبيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة َوَجاِدلُْهْم بِ

الُْمْهتَِدينَ  »َوُهَو أَْعلَُم بِ
١  

                                                        
 .١٦:١٢٥). ��رة ا���� ١
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هنا القرآن يُريس قواعد الدعوة اىل سبيل ربك، بالحكمة واملوعظة الحسنة، وح� تفشل الدعوة بصالبة املــدعوين 
وهــذه  »وجادلهم بالتي هي أحســن«حابه فبقاعدة واحدة وِصالتهم بأمثالهم فل� ال يتغلبوا عىل الحق فيضلوا أص

  الثالث هي أركان الحوار مع الناس: ـ املهتدين وسواهم ـ ال سواها.
فإ�ا الجدال مع املنازع املكابر حتي يحيد عن كيده وال �يد يف غيه وإضالله، وأما الذين هم عىل الفطرة السليمة، 

ملناوئ� للحق مه� � يتحرَّوا عنه، فهم تكفيهم الحكمة عقليــة أوعلميــة، املتحرين عن الحقيقة بدرجاته، أم غ� ا
  أواملوعظة الحسنة، أم تكفيهم هذه املجموعة األربع، فال يجادلون يف الحق .

وهــو «فال يفيقه ويصده عن طيشه إال جداله بالتي هي أحســن  »إن ربك هواعلم �ن ضل عن سبيله«كل ذلك لـ 
  هديهم إىل سبيل ربك إال الحكمة واملوعظة الحسنة.فال ت »أعلم باملهتدين

ثم الحسنة ليست صفة ـ فقط ـ للموعظة، حيث الحكمة أحوج إىل الحسنة من املوعظة التي هي بطبيعة الحال 
حسنة، ومن حيث الضابطة األدبية الالم الداخلة عىل الحسنة موصولة وتتحمل صــلتها اإلفــراد والتثنيــة والجمــع 

وجودة، متصلة ومنفصلة، ثم الحسنة مع غض النظر عن املوصــول صــفة عــيل البــدل أم جــنس حسب القرائن امل
تشمل أك� من واحدة، ولو خصت املوعظة بالحسنة لتقدمت بوصفها عــيل الحكمــة، فكــ� املوعظــة يف الــدعوة 

الحكمة عيل  مرشوطة بالحسنة، كذلك ـ وبأحرى ـ الحكمة، فإنها إن خلت  عن الحسنة ما أثرت ك� يرام، فلتكن
  أية حال يف زواياها الثالث حسنة لينة، ك� املوعظة.

وإ�ا يكتفي فيها بالحسنة وال يكتفي يف الجدال إال التي هي أحسن، ألنه� ليستا إال وجاه الذين يهتدون فتكفيهم 
هــي أحســن  الحسنة، وإن كان الحسنى فبأحرى، ولكن الجدال فهي وجاه املنازع املكابر، فالبد من كرســه بــالتي

  حيث ال تبقي له رمقا وحيوية يف الدعاية الباطلة.
فسيل ربك هي السبيل القمة التي رباك ربك لها، فأنت تدعو العامل� إىل هذه الســبيل التــي تجتازهــا قــبلهم إىل 

  الحق املُرام.
يل رب العامل� فإن السبل فليست هذه الدعوة إليك، ف� أنت إال رسوالً، وال إىل ربك إذ ال يصل إليه أحد، وال إىل سب

السبيل التي رباك فيها ربك وهداك إليها وهــي القمــة الرتبويــة »اىل سبيل ربك«بعدد أنفاس الخالئق، وا�ا   إىل ّهللا 
بــالتي هــي ألنهــا دعــوة  ٢فلتكن الدعوة بالقرآن وبالسنة الرسالية لرسول القــرآن ١الرسالية، فأنت السبيل إىل ربك

احسن.والحكمة هي هيئة خاصة من الحكم وهو الوصل ب� منفصل، الذي ِفصاله خالف الحق والرتبيــة اإللهيــة، 
والحكمة الحسنة هي التي تُحكِّم عرى فطرية أو عقلية أو علمية منفصمة، فرتجعها إىل حالة حكمية خارجة عــن 

ح وانض�م، وعند ذلك تتجىل الحقيقة ك� هيه.   أي تفسُّ
من حسنة الحكمة رعاية أحوال املدعوين وظروفهم حتى ال تثقل عليهم الحكمة فتبوء بالخسار والفصال أك� م� و 

يف الحال، فعىل حسب القابليات تؤثر حكمة الفاعليات فتسود الدعوات، وإذا زادت أو نقصت نقضت، وإذا سادت 
  حاجة اليه، بعد معرفة الداء والدواء.إنتفضت، وليكن الداعية طبيبا دوارا بطبِّه يضع الدواء حيث ال

فمن الناس من تنقصه الحكمة العقلية فال تفيده غ�ها، أم تنقصه الحكمة العلمية فال تفيده العقلية، وك� منهم 
من تحكَّمت حكمته كاملة عقلية وعلمية أما هيه، ولكن تنقصه املوعظة الحسنة، أم تحكَّمت عنده املوعظة ولكن 

                                                                                                                                                         
 
�� اّول �� د�� ا�� ���� ود�� ا�� ����� وا���ع  ���� ���� ���ل ���: ����� ا�� ���رك و����� ا����م ����  ). ا����ر �� ا����� �� ا�� ��� ا��١�ّ

�� ��� ������ ���ل: ادع ا�� ���� ر�� ������� وا������ » ���� ا�� دار ا����م و���ى �� ���ء ا�� ��اط ������  ا��ه ���ء ����� و��ل: وا��ّ�

 ����� ا����� ��� ����� �� ا���.ا��ل: �����آن ����� ������� وا�«ا����� و��د��� ����� �� ا��� ���� �����آن 

 
» و��د��� ����� �� ا���«������� ����   ��� ا����� ا��ي ا���� ا��ّ�  ��ل وا��ّ� ا����م ����  �� ����� ا���� �� ا�� ��� ا��ّ� ٣:٩٥). ��ر ا������ ٢

 ��ل: �����آن.
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  تنقصه الحكمة.
  ليكن الّداعية بص�ا �واضع الحاجة فيضع الدواء حيث الداء حتى تاتيه الشفاء.ف

إذا دخلت شغافها، وقد ال تكفيهــا  فالحكمة الحسنة تأخذ بأزمة القلوب املهتدية فهي لها شعار، وقد تكفيها هدىً 
ر بلطــف، دون أي زجــر فهي ـ إذا ـ بحاجة إىل ِدثار املوعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفق، وتتعمــق املشــاع

وتأنيب، وال بفضح األخطاء التي تحصل عن جهالة، فإن املوعظة الحسنة كث�ا ما تهدي القلوب الشاردة، وتؤلــف 
النافرة املاردة، فهي بأحرى أن تل�ِّ القلوب املهتدية التي ال تطمن ـ فقط ـ بالحكمة الحسنة، لضعف العقليــة أو 

  العلمية أم صالبة الطوية.
قلوب ما تحتاج إىل كلتا الحسنت�، ألنها خاوية عن الحكمة، خالية عن املوعظة، فقد تتقــدم لهــا الحكمــة فمن ال

الحسنة ثم املوعظة، أم تتقدم املوعظة الحسنة ثم الحكمة تربطها، حسب اختالف القلوب املهتدية يف حاجياتهــا 
  الدعائية.

كانت، وإذا كانت حسنى املوعظة والحكمة، فهــي قمــة فاذا كانت الحكمة او املوعظة سيئة إنقلب إىل أضل م� 
  الدعوة ولكنها ليست رضورية، فبَحَسب الدعوة للمهتدين تكون الحكمة واملوعظة الحسنة.

ثم إذا كان الحوار مع من ضل عن سبيل ربك، متعنتا، ضد الحق، متفلتــا عنــه، ملفتــا إىل الضــالل واإلضــالل، فــال 
ظة الحسنة تكفيه، هنا يأ� دور الجدال بالتي هي أحسن، ال اليسء وال الحســن، الحكمة الحسنة تنجيه، وال املوع

والجدال هي املفاوضة عىل سبيل املنازعة واملغالبة، وأصله من جدلت الحبْل اي أحكمت فتْله، فكــأن املتجــادل� 
  يفتل كل واحد مجادله عن رأيه.

  ألرض الصلبة.أم هي الرصاع وإسقاط  اإلنسان صاحبه عىل الَجدالة وهي ا
وال يسمح يف الجدال عىل أية حال إال إذا لزم األمر، و� تؤثر الحكمة واملوعظة الحسنة األثر املُرام، ثم ال يسمح فيه 

وال تجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن اال «إالَّ بالتي هي أحسن، وطبعا إذا أثرت الحسنى، وإال فحربا حربا: 
  ».الذين ظلموا منهم

من الداعية أمام من ضل من ح�سه واندفاعة، فال يتحامل عليه وال ئُيس إليه، بل ويُحسن كأحسن ما يـُـرام فليطا
حتى يطمَنئ إليه، ويشعر أن ليس هدفه القضاء عليه، ف� هو ميدان مصارعٍة يرصع كلٌّ خصيمه �ختلف الحيل، 

إنااو إياكم لعــىل هــدى أو يف «اعية أو املدعو فـ وإ�ا الهدف يف الحوار كشف القناع عن الحق، سواًء أكان مع الد
  ».ضالل مب�

فالنفس البرشية ـ وال سي� الضالة املعتدية غ� املهتدية ـ لها كربياءها وعنادها، فهي ال تتنازل ع� ترتئيه إال برفق، 
هيبتهــا وحرمتهــا وكيانهــا، كيال تشعر يف رصاعه بهز�ة، فإنها ـ بطبيعة الحال ـ تعترب التنازل عن الرأي تنــازالً عــن 

والجدال بالتي هي احسن تُطامن من هذه الكربياء والحساسية املرهفة، وتُشعر املجادل أن حرمته مصونة، وقيمته 
  كر�ة محرتمة وأن الداعي ال يقصد إال كشف الحقيقة التي هي أحق منه�.
ر دعوته الضالة، وَداللَه أمام املهتــدين، وألقل تقدير فالجدال بالتي هي احسن تُطامن من طيش املدعو فتخمد نا

  فيصد عن رشه ورضه، وإن � ينصد هو عن ضالله يف نفسه.
فقد يحاور الداعية ضاالً صامدا معاندا، فيزيد يف عناده وعدائه �ا يستعمل من طرق سيئه يف حواره، تجهيالً لــه، 

ا لرأيــه، ويف ذلــك إماتــة للحــق وإحيــاء للب اتهم وسبا ملا يقدســه، وتهوينــ اطــل، وتحــريض ألهلــه أن يكرســوا طاقــ
  وإمكانياتهم ضد الحق وأهله، وهذه جدال بالتي هي أسوء.

وقد يحاوره دون ُحسن وال سوء فهي جدال بالسوء، حيث ال تنفع وقد ترض، وهي ألقل تقدير تبقي الضال عىل ما 
  كان، وذلك لغو وباطل من القول.

باطلة، وا�ا تخفِّف عن طيشه وال تجفف، فهي حسنة ال تكفي صدا وقد يحاوره بحسن ليس ليصده عن الدعاية ال
  عن رضه ورشه.

جادلهم بالتي «فلتكن الجدال بالتي هي أحسن، فان تحقيق الحق وإزهاق الباطل واجٌب حسب املسطاع، إذا فـ 
  .»هي احسن
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ال ـ أحكام حكيمة يف رشعة ويف رجعة أخرى إىل اآلية ـ ل�ى مدى الحسنة يف الحكمة واملوعظة، واألحسن يف الجد
  الدعوة والجدال، مرسودة يف آيات الدعوة واألمر والنهي والجدال.

ومن حسن الحكمة أن يتصف بها الداعية، وألقل تقدير قدر الدعوة، فليس لغ� الحكيم أن يدعوا بالحكمة، كــ� 
   »ومن حسن املوعظة اتعاظ الداعية قبل الدعوة وألقل تقدير قدرها:

١.»الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلوناتأمرون «
يا أيها الذين آمنوا � تقولون ما ال تفعلون «

  ٢.»ان تقولوا ما ال تفعلون  كرب مقتا عند هللاّ 
ا واقعا، أم إذا يرفضه ومن الحسنى يف الجدال أن يتذرع بالحق الجيل إلبطال الباطل أو تحقيق الحق، سواءٌ اكان حق

  محاوره ويفرض ما يعتقده، أن يتبنى اعتقاده بصيغة الرتدد، إن كان ما تقوله حقا فليكن ما أقوله حقا.
فتبنِّي الباطل إلبطال باطل آخر أو تحقيق حق، هو من اإلغراء بالجهل، سلوكا لسبيل وعرة شاغرة، وهو من الجدال 

  سب يف الجدال إىل جانب تبني الباطل إلبطال باطل آخر او إحقاق حق.اليسء، وأسوء منه استع�ل الخناء وال
وتبنِّي حق يوجد أحق منه وأوضح حجة مع ل� كالم، هو من الجدال الحسن، وال يكتفــى بــه يف اجتثــاث جــذور 

  الهج�ت الباطلة وهمجاتها.
ة والطفه بيانا وتبيانا، مع ات صاف املجادل �ــا يحــتج بــه عَقائــديا ثم تبنِّي أحق الحق بأوضحه حجة، وألينه محجَّ

وعلميا وعمليا هو أبلج املناهج يف الجدال، وهي املقصود بالتي هي أحسن، وح� ال يستطيع املجادل أن يجــادل 
مطلق مطبَق دون اختصاص �ــا يســتطيعه  »التي هي احسن«بالتي هي أحسن فليتعلم، أو ياِت �ن يَْعلَم، حيث 

او حرج فال عرس ـ إذا ـ وال حرج، أن يكتفي �ا يستطيعه، إال إذا � تؤثر جداله األحسن املجادل، اللهم إال يف عرس 
ه، فهنالك السكوت، حيث القصد من االحسن سّد الثغرات وخفق النعــرات والزمجــرات  األثر املُرام، أو انقلب ضدَّ

سن صدا لثغرة الباطل وسعاره، ضد الحق. فح� ال تفيد الحكمة واملوعظة الحسنة فهنا دور الجدال بالتي هي أح
، فليحــاول بجدالــه  �ضلِّل شعاره، ألن الداعية ح� ال يستطيع بحكمته وموعظته أن يهدي من ضل عن سبيل هللاّ 

  سدا عن تضليله، ليعرف كليله وعليله، وال يحسب له قوة قاهرة عىل الحق واهله.
وال «عتدي عىل أهل الحق، فهو داخل يف الذين ظُلموا: ثم إذا � تفد جداله بالحسنى، وبدل اإلهتداء أو السكوت ي
  ».تجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن اال الذين ظلموا

ظل� شخصيا عىل املجادل بالحسنى، أم ظل� ج�عيا عىل املسلم�، فهنالك دور الرضبة القاسية القاضية، نفيا ملادة 
  العالج وانحرس املضلل عن اإلضالل واللجاج. الفساد قدر الرضورة ولحد القتال إذا انحرص بها

ابِِريَن « َوالَ تَْحَزْن َعلَــيِْهْم    َ◌اْصِربْ َوَما َصْربَُك إِالَّ بِا�ّ  َوإِْن َعاقَبْتُْم فََعاقِبُوا ِ�ِثِْل َما ُعوقِبْتُْم بِِه َولَِنئْ َصَربْتُم لَُهَو َخْ�ٌ لِلصَّ
»وَن َوالَ تَُك ِيف َضيٍْق ِم�َّ َ�ُْكرُ 

٣   
فمعاقبة املجادل الظا�، التي � تنفعه بالحسنى، فضالً عن الحكمة واملوعظة الحســنة، إنهــا ـ كضــابطة مطــردة ـ 
معاقَته باملثل، فهي مسموحة ككل، إال اذا كان يف تركها خسار وبوار متواصل ال يصده إال معاقبة فواجب، أم غــ� 

قبته تزيد يف طيشه برضه ورشه، والصرب أمامه له منعة ـ والاقل ـ من تطاوله، أم راجحة وهي يف مسموحة لو أن معا
والصرب عىل أية حال أم يف األك�ية املطلقة هو مفتاح الفــرج  »ولنئ صربتم لهو خ� للصابرين«غ� الواجب واملحرم 

  .»لهو خ� للصابرين«فراجح 
ل الدعوة وصد الضاللة، قد تجتمع يف بعض املدعوين، وقد التجتمع، فمن فهذه طرق اربع يتطرقها الداعية يف سبي

                                                        
٢:٤٤). ١. 

 
٤٠:٣٥). ٢. 

 
 .١٦:١٢٧٦). ��رة ا���� ٣
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الناس من تكفيه الحكمة، او املوعظة الحسنة، أو الجدال بالتي هي احسن، أو املعاقبة، أو األربع كلها، أو اثنتــان 
تصــبح اربعــة  منها، ام ثالث، وذلك حسب مقتضيات الظروف واملتطلبات يف سياسة الدعوة لكل داعية، فاألقســام

  عرش قس�، فإنها أربع وحدات وجمع االربع، واربع ثالثيات وخمسة اثنينات.
»َوالَ تَْحَزْن َعلَيِْهْم َوالَ تَُك ِيف َضيٍْق ِم�َّ َ�ُْكُرونَ    اْصِربْ َوَما َصْربَُك إِالَّ بِا�ّ  َ«

١  
»َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسنُونَ  َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا   إِنَّ هللاّ «

٢  
عىل كل حال، أيها الداعية يف دعوتك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجدالك بالتي هي احسن، ويف معاقبتك » واصرب«

خر، صربا يف ملا عوقبت، تفكرا يف كل من هذه األربع، وتنّقالً عن كل مرتبة يف كل منها اىل أخرى، ك� من كلٍّ اىل اآل 
  بحول ّهللا »  إال با�ّ «يف هذه العقبات، والدوائر املرتبصة بك » وما صربك«كل سلب وايجاب، فيكل قاٍل وحال وفعال 

  ».فاصرب ك� صرب اولوا العزم عن الرسل«  والدفاع عنها، وبامر هللاّ   وقوته وبغاية الحفاظ عىل رشعة ّهللا 
املحــاظَ�، واتقــوه يف ســبيل الــدعوة إليــه »مع الذين اتقوا  إن ّهللا «عن مكرهم خائفا  »وال تك يف ضيق م� �كرون«
  يصربون في� يحق لهم املعاقبة �ثل ما عوقبوا. »والذين هم محسنون«

فالصرب عىل الظلم، أال يتخاذل املظلوم أمام الظا�، وال يغ�ِّ من اهدافه القدسية، وال يدفعه الدفاع عــن نفســه اىل 
 م� اعتدي عليه، واىل اصل الدفاع ايضا علَّ الظا� يندم ع� فعل فيُصلح ما افسده، ام ال يزيد ظل�، ام اعتداء اك�

يقف عن ظلمه، فكل ذلك صرب وتقوى للمظلوم وجاه طغوى الظا�، إال إذا أنتج الصرب تطاول الظــا� عليــه وعــىل 
  اآلخرين.

  
  
  

  �ك� وامكانية
  عروف والنهى عن املنكر واالمر بامل  للدعوة اىل هللاّ 

اَة َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعْن  كَ الََة وَآتَْوا الزَّ نَّاُهْم ِيف اْألَرِْض أَقَاُموا الصَّ   ٣َعاقِبَُة اْألُُمورِ     الُْمنَْكِر َو�ّ الَِّذيَن إِْن َمكَّ
و رشط الوجوب أو الس�ح لهذه الفروع الهامة من الرشائع كلها: حيث ه »مّكناهم يف األرض«وترى ما هو املعني 

  ؟»إقام الصالة ـ إيتاء الزكاة ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكر«
  إن تطبيق هذه الفرائض الثالث ـ كسائر الفرائض والواجبات ـ مرشوط باإلمكانية والتمكن.

فقــط �كــ� الســلطة الزمينــة »مكنــاهم فيــاألرض«فال تعنــي وك� أنها مرحليات كذلك اإلمكانيات طَبَقا عن طَبَق، 
والروحية املَحلِّقة عىل البلد الذي يعيشه املتمكنون فيه، فال يجب ـ إذا ـ إقام الصالة وايتاء الزكاة واألمر باملعروف 

ليســت إال  والنهي عن املنكر عىل من ليست لهم تلك السلطة! فنظرا إىل الواقع املستمر يف التاريخ، أن السلطات
  بأيدى النمردات والفرعنات تسقط هذه الواجبات األصلية عن املؤمن� العائش� تحت وطأة هذه السلطات!

ر يف تطبيقاتها املرحلية بقدر اإلمكانيات، فإذا كان إمكانية ملرحلة عليــا � تجــب  وإ�ا تعني أن هذه الفرائض تقدَّ
  .»وما جعل عليكم يف الدين من حرج«عىل من ال يتمكنها، فإ�ا عىل كلٍّ ك� يستطع 

ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها «فهنالك ُمكنة عامة تعم كافة املكلف� منذ بداية الرساالت إىل يوم الدين: 

                                                        
 .١٦:١٢٧). ��رة ا���� ١

 
 .١٦:١٢٨). ��رة ا���� ٢

 

 
 .٢٢:٤١). ��رة ا��� ٣
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»معايش قليالً ما تشكرون
١  

عىل هذه األرض حارض ماثل أمامهم، بالنسبة لذلك التمك� وصلية ال رشطية حيث الرشط لكل من يعيش » إن«فـ 
»ولقد مكناهم في� ان مكناكم فيه«مه� اختلفت امكانياتهم يف تطبيق واجباتهم: 

٢  
»قال ما مكنِّى فيه ر� خ� فأعينو� بقوة..«ثم ُمكنة خاصة ك� كان لذي القرن� 

٣  
إنــا مكنــاه يف األرض «شمس ومغربها، ففرضه ـ إذا ـ يف مرحلة عليا قدر اإلمكانيــة واملكنــة حيث ُمكِّن يف مطلع ال

»وآتيناه من كل يشٍء سببا
٤  

»وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوء منهاحيــث يشــاء«وك� حصل ليوسف: 
ومــثله� التمكــ� املوعــود يف األرض  ٥

ونريــد ان �ــن عــىل الــذين «ضعف� املؤمن� رشَط ان يجنِّدوا طاقاتهم وإمكانياتهم للحفــاظ عــىل اال�ــان: للمست
استضعفوا يف األرض ونجعلهم أ�ة ونجعلهم الوارث�. و�كن لهم يف األرض ونري فرعون وهامان وجنوده� منهم ما 

»كانوا يحذرون
٦  

لــه   حيث �كِّن ّهللا  السالم عليهحقيق للذين يطبقون رشوطه يف انفسهم، واىل يوم القائم املهدي وذلك الوعد مستمر الت
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم يف األرض ك� استخلف   وعد هللاّ « ٧وللمؤمن� معه يف األرض كلها

ينهم الذي ارتىض لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يرشكون � شيئا الذين ِمن قبلهم وليمكنن لهم د
»ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون

٨  
»ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون«

٩  
اتب ودرجات حسب اإلمكانيات، فإقامهــا كــ� تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر لفاعلهــا ثم وإقام الصالة حقها له مر 

ومجتمعه الذي يعيشه هي القمة املعنية منها، وايتاء الزكاة ك� تكفي ملصلحة الدولة اإلسالمية، واألمر بــاملعروف 
ن تلك الفرائض القمة والنهي عن املنكر بحيث يحلِّقان عىل كل معروف مرتوك وكل منكر مفعول، هذه املرحلة م

                                                        
 .٧:١٠). ��رة ا��ٔ��اف ١

 
 .٤٦:٢٦). ��رة ا��ٔ���ف ٢

 
 .١٨:٩٥). ��رة ا���� ٣

 
 .١٨:٨٤). ��رة ا���� ٤

 
 .١٢:٥٦). ��رة ���� ٥

 
 .٢٨:٦). ��رة ا���� ٦

 
�� ا������، ���ه ��ٓل ���� ا�� آ�� ا��ٓ�� وا����ي وا����� ������� ا��ّ� ا����م ������ ����� ا���� �� ا�� ����  ٣:٥٠٦). ��ر ا������ ٧   �� آ

�� و������� ا���ع وا����� ��� ا��ت ا����ة ا��� ��� �� ��ى ا�� ا���� و��ٔ��ون ������وف   ���رق ا��ٔرض و���ر��� و���� ا���� و���� ا��ّ�

 و����ن �� ا�����.

 
 .٢٤:٥٥). ��رة ا��ّ�ر ٨

 
 .٢١:١٠٥). ��رة ا��ٔ����ٓء ٩
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ينرص من   تقتيض اإلمكانية القمة بتمك� مك� يف األرض كلها، ثم وما دونها، وك� أن هذه الثالث مفروضة، وك� هللاّ 
ينرصه يف الدفاع عن حوزته، كذلك ينرصه ـ وباحرى ـ يف خلق جوٍّ فيه يتمكنون من ذلك الدفاع والتطبيق لرشعته 

  دون املتخاذل� البطال� والتنابلة املهِمل�. »والعاقبة للمتق�«ـ  »عاقبة األمور  وّ� «
  .»عاقبة االمور  و�ّ «  اجل ـ إنه النرص القائم عىل أسبابه ومقتضياته، املرشوط بتكاليفه وأعباءه، واألمر بعد ذلك �ّ 

لَُهْم قَْوُم نُوحٍ َوَعاٌد َوَ�ُودُ  بَْت قَبْ بُوَك فََقْد كَذَّ    ١ َوإِْن يَُكذِّ
بَْراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط    ٢َوقَْوُم إِ

اَن نَِك�ِ  لَيُْت لِلَْكاِفِريَن ثُمَّ أََخْذتُهُْم فََكيَْف كَ َب ُموَىس فَأَْم   َوأَْصَحاُب َمْديََن وَكُذِّ
اَن نَِك�ِ     ٣فََكيَْف كَ
برسٍد من نظائرهم من املكذب� السبعة كالسبعة من ابواب الجحيم املفتَّحة طول التــاريخ الرســايل  »وان يكذبوك«

، فهؤآلء هم أشد املكذب� للمرسل�، إال أن طبيعة الرسالة آله و عليه هللا صىلعىل املرسل�، ذلك تسلية لخاطر الرسول األقدس 
وهي سليمة ال تزداد إال تشعشعا وتالءلوًء، فلست أنت بدعا مــن اإللهية يف هذه األد� أن تجتاز هذه املعاريض، 

  الرسل يف سنة التكذيب فانها مطرودة َعْربَ الرساالت كلها.
تنديد شديد بهؤآلء االُغباش االُنكاد، وقد كانوا من سبقوهم أشد منهم وأقوى، أخٌذ شــديد بعــد » ثم اخذتهم«ثم 

هم قوم نوح ث   ».إن اخذ ربك لشديد«م فرعون ثم إخوانهم إمالٍء وإمهاٍل مديد، وأَمدُّ
؟ ألنه كذبه القبط الفرعو� كأصل، مه� كذبه »قوم موىس«وملاذا يفرد موىس يف جملة خاصة بتكذيب مجهول دون 

قومه أحيانا عن جهالة وغباوة دون فرعنة وعناد، كذبه هؤآلء واوآلء رغم آياته البينات التي هي اكــ� مــن آيــات 
ه! وضخامة األحداث التي صاحبتها، فعليك بالتصربُّ يا حامل الرسالة األخ�ة لتجتاز كل العقبــات، الرسل الذين قبل

ثم «وتتحمل كل العقوبات، فإنك موعود بالنرص كمن سبقوك من حملة الرساالت، واملكذبون موعود باألخذ النك� 
دار جزاٍء، فويالهم إذا من األخرى، وإنه ؟ نكرا� عليهم عمليا يف هذه األد� وهي ليست »أخذتهم فكيف كان نك�

  هنا نك� الطوفان والغرق والتدم�، والخسف والهالك والزالزل والعواصف والرتويع ما يعجز عنه التعب�.
فتلك مصارع الغابرين املذكورين يف صحائف التاريخ أمام الحارضين واآلت�، إنذارا للمكذب�، وتبش�ا للمــؤمن�، 

  م او امثالهم.ولهم نظائر دونه
  

  عليكم انفسكم ثم انفس اآلخرين
ــَديْتُْم إَِىل هللاّ « ا اْهتَ ــا كُنــتُْم    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَيْكُْم أَنُفَسكُْم الَ يَُرضُّكُْم َمْن َضــلَّ إِذَ َمــْرِجُعُكْم َجِميعــا فَيُنَبِّــئُكُْم ِ�َ

»تَْعَملُونَ 
؟ ال يُسمح للداعية ترك »عذرا أو نذرا«ذا يؤمر الداعية الرسالية والرساليون املؤمنون به؟ وهي ترى هك ٤

الدعوة مه� كان املدعوون َصلت� هكذا وصلب�! وقد سجن ذا النون إذ ذهب مغاضبا تاركا للدعوة الرسالية وهم 
  مرصون عىل الضالل!.

سواء عليهم ءأنذرتهم أم � تنذرهم ال «، فمه� كان  سي� رسل هللاّ  وال» عذرا أو نذرا«فعىل الداعية مواصلة الدعوة 
ولكن ليس سواء عليك، فإن يف استمرار الدعوة الرسالية قطع ألعذار هؤآلء الذين قد يعتــذرون بانقطــاع  »يؤمنون

                                                        
 .٢٢:٤٢). ��رة ا��� ١

 
 .٢٢:٤٣). ��رة ا��� ٢

 
 .٢٢:٤٤). ��رة ا��� ٣

 
 .٥:١٠٥ا�����ة  ). ��ره٤
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  الدعوة، وفسٌح ملجال الهدى للذين قد يؤثر يف هداهم تواتر الدعوة!.
فرض أصيل ال  »عليكم أنفسكم« الرسول، فإن رسالته غ� رسالتهم إذ هي أعىل وأنبل، ثم ال »الذين آمنوا«هنا يخاطَب 

ِحَول عنه عىل أية حال، ثم إذا أثرات دعوتكم فيمن سواكم فواقٌع لفرض آخر، وإذا � تؤثر فواقع ملسؤولية أخرى 
  ن سواكم كبالغ ح� ال يهتدون.إىل هدي أنفسكم كواقع وإىل هدي م »إذا اهتديتم«بعدئًذ »ال يرضكم من ضل«فـ 

فال تعني اآلية ـ إذا ـ سلب املسؤولية الدعائية املثبتة عىل عواتق املؤمن�، الثابتة بتواتر اآليــات والروايــات التــي 
تحمل فرض الدعوة والدعاية والتوجيه واألمر والنهي، وإ�ا تعني ـ في� تعني ـ أن واقع الرضر الالَّزب هو أّال تقوا 

إنك ال تهدي من أجببت «، وأما وقاية اآلخرين كواقع فليست هي من مسؤوليات الداعية حتى الرسول فـ أنفسكم
علــيكم «وإ�ا املسؤولية الثانية هي دعوة اآلخرين وهي من ضــمن » يهدي من يشاء إىل رصاط مستقيم  ولكن هللاّ 
  حيث الدعوة هي من الواجبات عىل املؤمن� برشوطها. »أنفسكم
ثم إذا حققتم حق الهدى يف أنفسكم ومن ثم دعوتم   »عليكم أنفسكم«حور األصيل الذي ليس عنه بدليل إذا فامل

  .»ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«اآلخرين فلم تؤثر فيهم، إذا 
حيــث األصــل  »ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«ذلك، وحتى إذا اهتديتم يف أنفسكم وتركتم الهداية لآلخرين فأيضا 

  ومن ثم الوصل أن تهدوا الضال� ك� تستطيعون، فهذا اإلحت�ل يحتمل سلب الرضر نسيبا. »م أنفسكمعليك«هو 
ومن الخِطر الخِطر جدا التمسك �ثل هذه اآلية لرتك املسؤولية الدعائيــة وهــي نازلــة يف الظــروف التــي ال تنفــع 

بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكــر «عنها بقوله:  من سأله آلـه و عليه هللا صىلالدعوة ـ أّماهيه ـ وهكذا يجيب الرسول 
حتى إذا رأيت ُشحا مطاعا وهدى متبعا ودنيا مؤثَرة وإعجاب كل ذي رأي برأية فعليك بخاصة نفسك ودع عنــك 
أمر العوام إن من وراءكم أيام الصرب، الصابر فيهن مثل القابض عىل الجمر، للعامل فيهن أجر خمس� رجالً يعملون 

  واإلِنعزال هنا ليس إالَّ للحفاظ عىل األهم، تركا للمهم الذي ال يؤثر أم ويرض باألهم. ١»عملكم مثل
إىل غ�هم، فال صلة لهذه اآلية ـ إذا ـ برتك مسؤولية األمــر والنهــي  »من ضل«وِّل يح »الذين آمنوا«ذلك، ثم خطاب 

ه هللا صىلفي� ب� املؤمن� أنفسهم، الثابتة برضورة الرشعة الربانية ككل، وعىل حد قول الرسول  ه و علـي أين ذهبــتم إ�ــا « آـل
: رضا منهم إليكم يف إضــالل بكــل حقولــه، مــا حققــتم مســؤوليَة ٢»هي ال يرضكم من ضل من الكفار إذا اهتديتم

  .»عليكم أنفسكم«
فــرض  ثم ال تفرض الدعوة واألمر والنهــي إالَّ »عليكم أنفسكم«فاملفروض عىل الذين آمنوا ككل فرضا عىل أعيانهم 

كفاية عىل أمة فيهم الكفاية َعَددا وُعَددا وهم العاملون باملعروف الذي به يأمرون والتــاركون املنكــر الــذي عنــه 
  ينهون، عىل رشوط مرسودة يف الكتاب والسنة.

أي ال » ال يـرضـكم مــن ضــل إذا اهتــديتم«فال تحمل هذه اآلية ـ إالَّ فرض األعيان لقبيل اإل�ان بينهم أنفسهم، ثم 

                                                        
، ا��ج ا�����ي و���� وا�� ���� وا�� ���� وا����ي �� ����� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� وا����ا�� وأ��ا ا���� وا�� ١:٣٣٩). ا��ر ا�����ر ١

�؟ ��ل و����: ��دو�� وا����� و���� وا������ �� ا���� �� ا�� ا��� ا������� ��ل ا��� ا�� ����� ا����� ���� ��: ��� ���� �� ��ه ا��ٓ�

 »�� أ��� ا���� آ���ا ����� أ�����...«

�� و ���� ا��� ���  ��ٔ�� ���� ����ا ��ٔ�� ���� ر��ل ا��ّ�  ��ل: وا��ّ�  ��ل: �� ا����وا... آ

 
�� و ���� ا��� ���  ءٌ ������ ��� ر��ل ا��ّ� وا�� ا�� ���� وا����ا�� وا�� ��دو�� �� ا�� ���� ا��ٔ���ي ا�� ��ن ���� ��). ا����ر ا��ج ا��� ٢ ��ه  آ �� أ

�� و ���� ا��� ���  �����: �� ����؟ ��ل: �� ر��ل ا��ّ� ��� �����أت ��ه ا��ٓ�� ��ل ���ل �� ا����  آ �� و ���� ا ا�� ��دو�� �� ���� �� ���  : ا�� ذ����، و��� ا��جآ

�� و ���� ا��� ���  ا����� �� ا�� ��� ا����� ���� ر��ل ا��ّ�  ا��ّ� � ����� ا��ّ�  ���ل: �� ��ك ��م ا����د �� ���� ا��ّ� آ ��ل و�� أ�� ��م ا����� ���   إ��

� ���� ا��ّ� � ان ��ٔ��ا ��ه ا��ٓ�� ��� ��� ا�� ����وف و�� ��� �� ���� ����ب �� ���ه   ����ب �� ����� و��� ان ����� ا��ّ�  ا����� إ�� �� أ��� «إ��

و��� ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ��� �� ���� �� ���و �� ��م ��ل: ��� ا�� ��� ا���س ���ن �� ����� ��ل » ا���� آ���ا ����� ا�����..

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�  ����ب.  إن ا��ا�� ����ن �� ا��� ��� �����ه ������ ا��ّ�» ����� ا�����..«... �ه ا��ٓ�� : �� أ��� ا���س �� ������ا ��� �آ
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يرضكم إالَّ ضاللكم، وأما ضالل غ�كم فليس ليرضكم، اللهم إالَّ إذا تركتم واجب الدعوة إىل الهدى برشوطها، فهناك 
» عليكم أنفسكم«أيضا ال يرضكم ضاللهم أنفسهم، بل املرض هو ترك واجب الدعوة التي هي ايضا داخلة يف نطاق 

  لثا� واجب الدعوة الكفائية.حيث تقرض واجبات اال�ان ككل، شخصيا وج�عيا، ومن ا
كتأويل أوَّل تعني بالنسبة للضال� املؤمن� إذا ال تؤثر فيهم الدعوة، وهي كتأويل ثــان » عليكم أنفسكم«ذلك، فـ 

ب� املؤمن� أنفسهم تعني ظروفا خاصة ال يجب أو ال يسمح فيها األمر والنهي ب� املؤمن� أنفسهم حيث ال يجدى 
  .١هو أرض من ضاللهمنفعا أو يستجر رضا 

مع مجامع رشوط اإل�ان ومنها الدعوة واألمر والنهي قدر املستطاع ثم يف خطاب اإل�ان تج» عليكم أنفسكم«فـ 
  إىل رشوطات اال�ان.» ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«

تقرض عىل املؤمن� الحفاظ عىل أنفسهم فرضا عىل األعيان، » عليكم أنفسكم«ذلك ويف نظرة أخرى إىل اآلية نرى 
�ان هو املكلف نفسه، ومن ثم هــؤآلء الــذين يضــللونهم عــن رصاط فاملقرص األّول يف كافة الفلتات عن قضية اإل

  اإل�ان، ك� وهم مقرصون إذا تهاونوا عن الدعوة املفروضة عليهم بكل مراحلها.
وأنتم تاركون واجب دعوتهم وأمرهم » من ضل«رضرا أصيالً » ال يرضكم«لها أبعاد ثالثة أبعدها أنه » ال يرضكم«ثم 

» مرجعكم جميعا  إىل ّهللا «املذكوران من ذي قبل ه� املشرتكان يف عذر املؤمن يف ترك الدعوة ونهيهم، ثم البُعدان 
من خ�ِّ ورشير، وإنباًء عن غفلة وغفوة مقرصة، وإنباًء عن طاعة قد ال  »فينبئكم �ا كنتم تعلمون«مؤمن� وضال� 

  علمون.يرجي الفالح بها، ثم إنباًء بحصائل األع�ل حيث تجزون ما كنتم ت
هو إرضار اإلضالل، ف� دام املؤمن حفيفا عىل إ�انه �ا عنده من طاقات وإمكانيات » ال يرضكم«وهنا بعٌد رابع لـ 

أن يضله عن سواء السبيل، وهذا من أظهر األبعاد ب� كل املحتمالت الثالث سابقة وال حقه » من ضل«فال يخاف 
ين، فح� ال تطبقون إخبارا وإنشاًء تنفي رضّهم أ » ال يرضكم«حيث  نفسهم �ا يختارون ميّرسين يف الرضر ال مس�َّ

  ك� يجب كفاحا ضد عراقيلهم، فهم بإمكانهم أن يرضوكم إضالالً وسواه.» عليكم أنفسكم«مسؤولية 
ليس ليُعنى منهم أن يُؤمنوا كأصل، بل هو إستحكام عرى اإل�ــان » عليكم أنفسكم«فح� يخاطَب الذين آمنوا بـ 

إن الساعة آتية أكاد أخفيهــا لتجــزى كــل نفــس �ــا «ال ينرضُّ املؤمن �ا يرضه الكافرون، وهذه ـ إذا ـ نظ�ة: لحد 
»تسعى. فال يصدنك عنها من ال يؤمن بها واتبع سواه فرتدى

حيث يعني النهي عن الصدِّ األمَر باستحكام العقيدة  ٢
   يستطيع الكافرون به أن يصدوك عن الساعة عقيديا أو عمليا.والعملية لصالح يوم الحساب لحد ال

أن يصبحوا سدا حصينا مكينا أمينا ال ترضه ـ عىل  »عليكم أنفسكم«وهكذا يؤمر املؤمنون بإحكام عرى اإل�ان يف: 
كافــة تعــاملهم يف »رحــ�ء بيــنهم«حيــث تعنــي  »أشداه عىل الكفار رح�ء بيــنهم«أشده ـ أية محاولة كافرة، فإنهم 

  الرح�ت، ل� يصبحوا أشداء عىل الكفار يف كافة العرقالت.
تعني كأول محتمل وأقواه رضُّهم أنفسُهم �ا يختارون ضد املؤمن�، ال الرض املوجه إليهم عقابا من  »ال يرضكم«إذا 
  فإنه هو رضه عدالً وليس رضهم عداًء!.  هللاّ 

: ذلك اإلهتــداء الصــارم »ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«لحدٍّ  »عليكم أنفسكم«ذلك، فأقوى املحتمالت هو تحقيق 
الذي يصد عنكم كل إعتداء عارم ممن ضل، حيث الضالون الصامدون يف ضاللهم يحــاولون عــىل طــول الخــط أن 

  ٣يرضوكم ك� يستطيعون.

                                                        
� ر�ـ�ل ا��ّـ� ٢:٣٤). ا��ر ا�����ر ١ � ا��ـ� �ـ��  ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���� ا���ري ��ل: ذ��ت ��ه ا��ٓ�ـ� �ـ� � ��ـ�ء  ��ـ�ل ��ـ� ا��ّـ� آ�ـ� و ��ـ� : ـ�

 .������ا����م��ٔو���� �� ���ء ��ٔو���� ��� ���� ���� �� ���� 

 
 .٢٠:١٦). ��رة �� ٢

 
 أي أن ��� ���� �� ا�����.» �� ��� ���� �� ��� ���� ����«). و���ا ���� �� ��ى ٣
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علميا وعقيديا وُخلُقيا وعمليا وسياسيا واقتصاديا وحربيا، ويف كل ما تتطلبه رشوطات صــامد  »يكم أنفسكمعل«فـ 
لن يرضوكم إالَّ أذى وإن يقاتلوكم «اإل�ان فرديا وج�عيا، إعدادا كامالً شامالً يضعف أمامه العدو أيا كان، وحينئٍذ 

»من�األدبار يولوكم األدبار وانتم األعلون إن كنتم مؤ 
»وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلــون إن كنــتم مــؤمن�« ١

ويف  ٢
»وعدوكم  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللاّ «جملة واحدة: 

٣  
س�َّ منهم غ� امليرسَّ لهم، كوزر ضاللهم، إنه املحتمــل عــىل هــامش ذلــك الرضــ هذا، ثم سائر الرضر ممن ضل، امل

يجمع اإلنشاء إىل اإلخبار، إنشاًء بواجب اإلستعداد لحد زوال الرضر، واخبارا بزواله قــدر  »ال يرضكم«امليرسَّ لهم، و 
  .»وأن ليس لإلنسان إالَّ ما سعى«اإلستعداد، 

مه� كان رضرا دنيويا أو أخرويا فهو رضر من الضال� أنفسهم كأصيل، دون رضر  »مال يرضك«إذا فالرضر املنفي يف 
بهــم ملكــان   ، فانه ليس رضرا منهم، مه� كان رضرا مــن هللاّ  من أهل هللاّ   تقص�ا يف دعوتهم إىل هللاّ   العذاب من هللاّ 

  التقص� يف حقهم فتزر وازرة مثل وزرهم...
اآلية السبع رضرهم �ا يختارونــه وجــاه املــؤمن�، وليســت ســلبية ذلــك الرضــر إالَّ فاملحور األصيل ب� محتمالت 

  بعد اإل�ان، وبقدر تلك اإليجابية. »عليكم انفسكم«بإيجابية 
فمن املفروض عىل الذين آمنوا أن يصنعوا أنفسهم برشوطات اال�ان بقدر سلبية الرضر ممن ضل، فكلــ� تحقــق 

يف نفــس البعــد وبقــدره، وهنــا يبهــر قــول الرســول  »ال يرضكم من ضــل«ق بُعٌد من تحق »عليكم أنفسكم«بُعٌد من 
  .»أين ذهبتم إ�ا هي ال يرضكم من ضل من الكفار إذا اهتديتم«أمام املنجرف� يف تفس� هذه اآلية:  آله و عليه هللا صىل

ال يرضكم من «ن يقي كلٌّ نفسه لحدٍّ للذين آمنوا ـ كأصل ـ ثنائية املسؤولية الوقائية: أ  »عليكم أنفسكم«وقد تعني 
ثم يقي املجاهيل منهم الذين ال يستطيعون أن يقوا هكذا أنفسهم، وهذه املسؤولية الثانية هي  »ضل إذا اهتديتم

متقدمة عىل مسؤولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إذا هي متأخرة عن مسؤولية التعليم وك� تتقدم يف آيتها 
  ٤.»منكم أمة يدعون إىل الخ� ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكرولتكن «عليها: 

صحيح أن دعوة الكافرين مفروضة عىل املؤمن�، ولكنها متأخرة عن مسؤوليتهم تجاة أنفســهم، إذا فاملســؤؤليات 
ثم أن تصنع سائر املؤمن�، ومن ثَمَّ  اإل�انية ترتتب كالتالية: أن تصنع نفسك بحيث ال يرضك من ضل إذا اهتديت،

أن تأمرهم باملعروف املرتوك وتنهاهم عن املنكر املفعول، ومن ثَمَّ تأخذ يف دعــوة الكــافرين مهــ� كانــت بضــمن 
  إصالح املؤمن�، ولكنها كهامش عىل التوايص بالحق والتوايص بالصرب ب� املؤمن� أنفسهم.

ايا اإل�ــان ومــن ثــم دعــوة اآلخــرين إىل اال�ــان وبصيغة أخرى واجب غ� املؤمن هو اإل �ان أّوالً ثم العمل بقضــ
وقضاياه، ويف حقل اإل�ان األصل هو نفسه تقبالً ودعوة، ثم العلم بواجبات اإل�ان نفسيا وتعل� ومن ثم العمل بها 

  نفسيا ودعوة.
تلك أمة «ن حيث ال تزر وازرة وزر أخرى: وبعٌد خامس أنكم إذا طبقتم رشائط اإل�ان فلستم تعاقَبون بضالل اآلخري

»قد خلت لها ما كسب ولكم ما كسبتم وال تسألون ع� كانوا يعملون
٥  

                                                        
 .٣:١١١). ��رة آل ���ان ١

 
 .٣:١٣٩). ��رة آل ���ان ٢

 
 .٨:٦٠). ��رة ا��ٔ���ل ٣

 
 .٣:١٠٤). ��رة آل ���ان ٤

 
 .٢:١٣٤). ��رة ا����ة ٥
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فعىل املؤمن اإلشتغال بصناعة نفسه وخاصــته وحفاظتهــا كــ� فرضــت عليــه، ثــم ال يهزهــزه الهزاهــز، وال يزيلــه 
لحق عن مقره مه� قل أهله �ا يحول الباطل يف َمقراته وإن ك� أهله فـ القواصف أو بحركة العواصف، فال يزول ا

»يا أويل األلباب لعلكم تفلحون  ال يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك ك�ة الخبيث فاتقوا هللاّ «
١  

ب الذين كفروا يف البالد وال يرضرك ك� هي إخبار كذلك هي إنشاٌء بصيغة اإلخبار، فال يغررك تقل »ال يرضكم«وهنا 
»قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا«فتتقلب عىل عقبيك خوفة عن العزلة والخطفة ك�: 

٢  
وبعٌد سادس هو يف سياق اإلنشاء أن ال تشتغلوا �ن ضل تغافالً عن أنفسكم، فعساكم تنحازون إلــيهم يســ�ا ثــم 

تحويلهم عن الضالل وهم يحاولون املعاكسة، فقد يتغلبــون علــيكم يف رصاع الحــق والباطــل، فــإهالك كث�ا بغيَة 
النفس يف سبيل إنقاذ الغ� هو يف نفسه ضالل وموت، وك� نرى عديد املوت والضالل أنه� سيان يف القرآن، فك� 

  .الضالون يذكرون مرات كذلك املو�، ملكان املساوات ب� الضالل واملوت!
ب� محبــورة   فك� ال يجوز التعرض للموت إلنجاء اآلخرين، كذلك التعرض للضالل لهدي اآلخرين، فالدعوة إىل هللاّ 

ومحظورة، فاملحبورة هي املؤثرة غ� املتأثرة، ـ أم ـ ألقل تقدير ـ ال مؤثرة وال متــأثرة، واملحظــورة هــي املتــأثرة أو 
ال يرضكم من ضل إذا «ثم  »عليكم أنفسكم«ورة حيث املسؤولية الكربى فيها املؤثرة املتأثرة، فترتك الدعوة يف املحظ

  ح� تنرضُّون بدعوتهم. »اهتديتم
ذلك، وعىل أية حال فال مساس لهذه اآلية باآليات اآلمرة بالدعوة واألمر والنهي فانها ال تعني ما تعنيه هذه اآليات، 

ككل، حيث الدعوة   بل النسخ اللهم إالَّ أن تُنسخٍ رشعة هللاّ عىل أن الدعوة �ختلف شؤونها الصالحة ليست م� تق
  قل هذه سبييل أدعوا إىل هللاّ «هي لزام الرشعة نرشا وتطبيقا وتحليفا عىل كافة املكلف� يف كافة الشؤون الحيوية: 

»عىل بص�ة أنا ومن اتبعني
»عروف وتنهون عن املنكركنتم خ� أمة أخرجت للناس تأمرون بامل«و  ٣

وكيــف تنســخ  ٤
  السبيل الرسولية والرسالية وسند خ�ية األمة اآلمرة الناهية.

كال� نفسه، ثم ذويه الذين هم كنفسه، ثم سائر املؤمن� فانهم إخوة أنفسهم  »أنفسكم«ثم وهنا سابع حيث تعني 
هنا يعم ذلك املثلث مه� كانت األضالع متدرجة، من نفســك إىل ذويــك كنفس واحدة، فواجب الوقاية والحفاظ 

  وإىل سائر املؤمن�.
  

  ليس اال من الرضر من رشوط األمر والنهي
  اال يف اال هم منه�

الََة َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعْن الُْمنَكِر َواْصِربْ َعَىل َما أََصابََك إِنَّ ذَ    ٥لَِك ِمْن َعزِْم اْألُُمورِ يَا بُنَىَّ أَقِْم الصَّ
هي يف الحق  »اقم الصالة«أوامر أربعة تتبنّى شخصية املؤمن كشخص أوالً وكداعية ثانيا، وصمودا يف كال البعدين، فـ 

ات الفرديــة تشــمل الــدعوة إىل كافــة الخــ�  »وأمــر بــاملعروف«، ثــم  لكافة الصالت املعرفية اإل�انية والعملية با�ّ 
  تعم املنكرات. »وانه عن املنكر«والج�عية، ك� 

                                                        
 .٥:١٠٠). ��رة ا�����ة ١

 
 .٢٨:٥٧). ��رة ا���� ٢

 
 .١٢:١٠٨). ��رة ���� ٣

 
 .٣:١١٠). ��رة آل ���ان ٤

 
 .٣١:١٧). ��رة ����ن ٥
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واصرب عىل ما «وألن إقام الصالة بحقها، ثم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، تحول دونها عراقيل وصدمات، لذلك 
عٍ وانكسار يف سواعده  »أصابك لتكليف الصارم ا »إن ذلك«يف صالح اإل�ان وعمله، دون تزعزع عن قواعده، وال تَلَكُّ

  .»من عزم األمور«والصرب عىل تحقيقه 
وإذا كان الصرب عىل املصاب يف فرائض اال�ان من عزم األمور، فليس األمــن عــن الرضــر مــن رشوطــات الجــواز أو 
الوجوب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إالّ إذا كان الرضر فيه أهم من الرضر يف تركه فمرفوض، أم يتكافــآن 

   مفروض.فغ�
فالضابطة العامة يف هذين الفرض� فرض الصرب عىل ما أصابك إالّ في� يستثنى بأهميــة أم مكافئَــة، وكــ� الــدفاع 

ال يشرتط يف وجوبه� األمن عن الرضر كضابطة، كذلك وبأحرى، األمر باملعروف والنهــي عــن   والقتال يف سبيل هللاّ 
  ١املنكر، وه� اقل تعرضا للرضر.

َك لِلنَّاِس َوالَ َ�ِْش ِيف اْألَرِْض َمَرحا إِنَّ ّهللا  ْر َخدَّ بُّ كُلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ الَ يُحِ    َوالَ تَُصعِّ
٢  

من مظاهر اإلختيال والفخر تصع� الخد للناس، وامليش يف األرض مرحا، وتصع� الخد للناس هو إمالة العنق عــن 
ك�ة النظر إليهم استكبارا، كأنهم ال يشء وهو فقط كل يشٍء، فإن الصعر داٌء يصيب االبل فيلوي أعناقها، واملرح هو 

»وال �ش يف األرض مرحا إنك لن تخرق األرض ولن الجبال طوالً«الفرح �ال او منال: 
٣  

يل ونفخة وقلة مباالت بالناس، وقد يعني تصع� الخد للناس ىلَّ العنــق لهــم وهذا امليش الرديُء هو امليش يف تخا
تذلالً واستكانة، أم ه� معنيّان حيث يحملمها تصع� الخد، فإن َىلَّ العنق وإمالته قد يعني اإلختيال، وأخرى اإلذالل 

  وكاله� منهيان.
يبة أو بغيضة، فإذا ال يحب فهو ـ إذا ـ يبغض، وقــد يعني البغض، إذا ال تخفى عليه خافية حب  من ّهللا  »ال يحب«و 

  ٤قوله: من مىش عىل األرض اختياالً لعنته األرض ومن تحتها ومن فوقها. آله و عليه هللا صىليروى عن الرسول 
  

  النايس نفسه ال يدعوا غ�ه اال بعد اصالح نفسه في� يدعوا
ِربِّ َوتَنَسْوَن أَنفُ « اَب أَفَالَ تَْعِقلُونَ أَتَأُْمرُوَن النَّاَس بِالْ »َسُكْم َوأَنْتُْم تَتْلُوَن الِْكتَ

٥  
دة، وإىل كــل مــن يفعــل كــ�  إستفهام إنكاري بتقريع حار، يوجه إىل بني ارسائيل ُعجالة يف هــذه املواجهــة املنــدِّ

نسيان تجاهل أم جهالً عن  »سون أنفسكموتن«وهو كل خ� من قاٍل او فعاٍل او حال  »أتأمرون الناس بالرب«يفعلون: 

                                                        
ا����� �� ا��ٔر����ٔة ��ب ��وا ������وف وا���ا �� ا����� وا���وا ��� �ـ�  ا����م ������ ا����ل ���� ��� ا��� ا�������  �����٤:٢٠٥ ). ��ر ا�١

 ��ل: ا���� ������ ������ره وا���� ��� ������ ا���ـ�ره �ـ� ا�ـ���� د�ـ� ا���ـ� و��ـ��ا����م ����ا�����، و��� �� ا��ل ا����� �� ا�� ���� 

وا��� ��� �� ا���� �� ا����� �� «ا����م ����و��� �� ا����� �� ��� » ������ �����ات وا����ات ��� ا��� ���� ����� و������ د�� ا���ر

 ».ا��ٔ�� ������وف وا���� �� ا�����

 
 .٣١:١٨). ��رة ����ن ٢

 
 .١٧:٣٧). ��رة ا��ٔ��ى ٣

 �� ا��ٓ�� �� ��� و��� �� ا���س ��� و�� ���ض ��� ����� ا������� ��. ا����م ����  ا����ر �� ا����� �� ا�� ��� ا��ّ�

 
: و��� ��� ��ل ا�� آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ��ل ر��ل ا��ّ  ا����م ����  ). ا����ر �� ���ب ��اب ا��ٔ���ل �����ده ا�� ا�� ���ل ��� ���� �� ا�� ��� ا��٤�ّ

 و�� ��� ����ل �� ا��ٔرض ���رض ���ر ا����وات وا��ٔرض. آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م �������� 

 
 .٢:٤٤ا����ة  ). ��ره٥
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وأنتم تتلون الكتاب «يف تطبيق الرب الذي به تامرون، وال سي� وانتم يف تركه تجاهرون حال  »تنسون أنفسكم«الناٍس 
  عقالً ملوازين الرب واألمر به عن الكتاب، وعقالً يف الدعوة إىل داعية الكتاب. »أفال تعقلون

اعله، أم يامر �ا هو تاركه غافالً قارصا ويف جهل مركــب قــاهر فهــو معــذور، أم علــ� فقد ينهى اإلنسان ع� هو ف
بفرضه فعالً أو تركا ولكنه معذور يب� عذرَه، وأما أن ينىس نفسه في� ينهى أو يامر عارفا عــاقالً عــن الكتــاب ويف 

عامد للكتــاب وعقــل الكتــاب وعقــل  أمره، متعمدا يف تنايس الهزء واالّمباالت، فذلك قطعا غ� معذور، فإنه خالٌف 
  ؟»وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون«األمر، كيف 

فهــو الــذي يــا� بــويالت عقائديــة  ١فهنا اآلية ال تندد ـ فقط ـ برتك الرب، بل ويثُقل النهى عن األمر به وأنت تاركه
  وأخالقية وعملية فيمن يؤمرون.

لكتاب ويأمر وهو نفسه يف نسيان! إن مقَرتِف العصيان يف امليدان يخيَّل إليه نفي العصيان، وإال فكيف ينهى عا�ُ ا
أم هو العا� يلعب بأمر الكتاب ـ إذا ـ فال أصل للكتاب الذي يلعب به حملته! فهنالك رشوط عــدة ملــن يــامر او 

  وليس بذلك الفوىض! ٢ينهى 
نفســه فــي� يــامر او  فمن الرشوط املتأَصلة يف جواز األمر والنهي ـ الواجب� برشوطه� ـ أن ال ينىس اآلمر الناهي

ينهى، وهنالك ألقل تقدير آيات ثالث تدلنا بوضوح عىل هذا الرشط األصيل، هذه اُوالها، ثم ما ينقــل عــن العبــد 
يا قوم أرأيتم إن كنت عىل بينة من ر� منه رزقا حسنا وما أريد أن اُخالفكم إىل ما أنهــاكم «:السـالم عليـهالصالح شعيب 

»عليه توكلت وإليه اُنيب  ما استطعت وما توفيقي إالّ با�ّ عنه إن أريد إالّ اإلصالح 
حيث تعد مخالفته إىل ما ينهى  ٣

  عنه يف عداد اإلفساد وك� األوىل تعده خالف العقل.
نة نفي امليل اىل ما ينهى، ال ـ فقط ـ نفيا القرتافه، بل واقرتابه وامليل إ» إىل«والتعدية هنا بـ    ليه!مضمَّ

فال يحق أو يجوز لناٍه ينهى عن خطيئة إال بعد ما هو ناٍه نفسه قبله حتى عن امليل إليــه، فضــالً عــن إقرتافــه أو 
إن «إقرتابه، فان ثالوث امليل قلبيا واإلقرتاب أو اإلقرتاف عمليا هو من اإلفساد، وكيف يل بذلك النهي وانا رسول؟ ف 

   نفس أو نََفس!ما بقيَت يل»اريد إال اإلصالح ما استطعت
أن   يا ايها الذين آمنوا لَِم تقولون ما ال تفعلون. كرب مقتا عنــد هللاّ «ثم وثالثه تُثقل عىل آمره وناهيه املقت الكب�: 

                                                        
���� ��� ��ٔ�� �� ��رك ��� ���� ���  ��ل: ا��� ��ٔ�� ������وف و���� �� ا����� �� ���� ��� ���ث ���ل: ا����م ����). ا����ر �� ا�� ���� ا����� ١

 ا������). ١٠ج  ��١١:٤٠٣دل ���� ��ٔ�� ��دل ���� ���� ر��� ���� ��ٔ�� ر��� ���� ���� (

 
ا�� ���م �� ��� ا�� ��� و��   �وا����د �� ���� ا��ّ   ��ل: ��� �� ا����ء ا�� ا��ّ� ا����م ����  ). �� ا��ل ا����� �� ا�� ���و ا�����ي �� ا�� ��� ا��٢�ّ

�� و ���� ا��� ���  �� و�� وآ�� ����ل ا��ّ�  ���م �� إ��ّ �� ��ن ����، او �� ���ح ��� �� وَ�� ا��ّ� �� و�� وا��   و�� ��ن ��ا ��� ان ����ا ا�� ا��ّ� آ

�����   ��ّ �� ��ن ����، ��� َ�� او���؟ ��ل: �� ��م ���ا�� ا��ّ������ و�� ان ����� �� �����؟ ���ل: ذ�� ���م �� ��� ا�� ���، و�� ���م ���� ا

����� �� ا����ل وا����د ��� ا��������   ����� و�� �� ��� ����� ���ا�� ا��ّ�  �� ا����ل وا����د ��� ا�������� ��� ��ٔذون �� ا����ء ا�� ا��ّ�

���� �� ��ا�� ا����د ـ ا�� ان ��ل ـ و�� ��ن ��� ���ف ذ��   � �� ���� ��� أ�� ا��ّ���� ���  ���� ���ٔذون �� �� ا����د و�� ا����ء ا�� ا��ّ�

  ���ء ا�� ا��ّ���� ���� و��� �� ������� و��� ���ٔذون �� �� ا����ل و�� ������ �� ا����� وا���� ������وف ���� ��� ا���ً �� ذ�� و�� ��ٔذو�� �� ا�

�� ذ�� �� اذن �� �� ا����ء ا���  ا����م ������ �� اُ�� أن ���� �� و�� �َ��� �� ا����� �� �� اُ�� ان �ُ��� ���، �� ��ل ـ ا�� ان ��لـ  و�� ��ٔ�� ������وف 

���م ��� ���ه و���ه ر���� �� ����� ���ل: و���� ���� ا�� ـ ا��ٓ�� ـ �� ا��� �� ��ه ا��ٓ�� و�� �� وآ��� �� ذر�� ا��ا��� وا������ �� ���ن ا

��، ا���� و��� ��� ا����ة د��ة ا��ا��� وا������ �� ا�� ا����� ا���� ا��� ���� �� ����� ا�� اذ �� ���� ا����   ���وا ��� ا��ّ��� �

 و����� �����ا ـ ا�����.

 
 .١١:٨٨). ��رة ��د ٣
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»تقولوا ما ال تفعلون
١  

غ� اآلمر به، وتارك املنكر غ� الناهي عنه مع توفر رشوط األمر والنهي، أنه ممقوت عند فصحيح أن فاعل املعروف 
، وكذلك الذي ـ فقط ـ يرتك املعروف ويفعل املنكر، ولكن� املقت الكب� واإلفساد الكب� وخالف العقل إ�ا هو  هللاّ 

وينهى عن املعروف بذلك الجمع املفسد املزري  عىل من يجمع ب� األمر قوليا وتركه عمليا، فإنه بذلك يأمر باملنكر
  الضاري.

فهنا اآليات، وعىل ضوءها الروايات تأ� بحملة قارصة كب�ة عىل هؤآلء املفسدين الالعب� بالدين، الــذين يــامرون 
ملعروف ال يامر با«الناس بالرب وينسون انفسهم، او يخالفون الناس اىل ما ينهونهم عنه، ويقولون ما ال يفعلون، فـ 

حيث القصد من األمر والنهي هو اإلصــالح  ٢»من قد أمر أن يؤمر به وال ينهى عن املنكر من قد أمر أن ينهى عنه
ىل رغد أمن وراحة، إضافة إىل ما فيه من نبعــة فياضــة العقال� للمجتمع، خلقا لجوِّ الصالح والط�نينة ليعيشوا ع

ء من الخ� يرشح به بعلمه ولسانه، والنزيــه  للخ� من اآلمرين والناه�، فكل إناٍء إ�ا يرشح �ا فيه، واملسلم املىل
من الذا�  عن الرش يرشح كذلك نهيا عنه، واجبان: ذا� يتبنّي إصالح الفرد، وج�عي يتبنّي إصالح املجتمع، إبتداءً 

  وإنتهاًء إىل الج�عي.
 آلـه و عليـه هللا صـىلنرى خطباء من أمة االسالم يأمرون الناس بالرب وينسون انفسهم وهم عــىل حــّد مــا يــروى عــن الرســول 

يجاء بأحدهم يوم القيامة فيلقى يف النار فتذلق به أقتابه فيدور بهــا كــ� « ٣»تقرض شفاههم �قاريض من النار«
  ٤»لح�ر برحاه فيطيف به أهل الناريدور ا

وملّا يقال الحدهم:  ٥»مثل العا� الذي يعلِّم الناس الخ� وال يعمل به كمثل الرساج ييضء للناس ويحرق نفسه«فـ 
  ٦».يا ويله بم لقيت هذا إ�ا اهتدينا بك؟ قال: كنت اخالفكم اىل ما انهاكم عنه«

من دعا الناس اىل قول او : «آلـه و عليه هللا صىلفليكّف الذي ال يعمل عن أن يأمر، أو ليعمل ثم يامر وك� يروى عن الرسول 
فكفه عن األمر �ا تــرك يكــف  ٧»ا إليهحتى يكف او يعمل ما قال ودع  عمل و� يعمل هو به � يزل يف سخط هللاّ 

                                                        
 .٦١:٣). ��رة ا�ّ�� ١

 ) ��� ������ً ������ آ�� ا����.٣٠١ـ  ٢٨:٢٩٨را�� ا�����ن (

 
 ��� �� �� ا����ء إ�� ا����د. ا����م ����  ). ��ا �� ا����� ا����� ا����� �� ا�� ��� ا��٢�ّ

 
��� ���  ـ ا���� ����� �� ا�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١:٦٤). ا��ر ا�����ر ٣ �� و ���� ا را�� ���� ا��ي �� ر����ً ���ض ������ ����ر�� �� ��ر ����  آ

 ».���� ر��� ���� ������ �� ����ء؟ ��ل: ����ء �� ا��� ����ا ��ٔ��ون ا���س ����� و����ن ا����� و�� ����ن ا����ب ا��� �����ن

 
���ل: ���ء ���� ��م ا������ ����ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا���� ا��� وا����ري و���� �� أ���� �� ز�� ��ل ���� ر��ل ا��ّ� ١:٦٤). ا��ر ا�����ر ٤

��� وأ����� �� �� ا���ر... ������ن: �� ���ن! �� �� �� ا����؟ ا�� ��� ��ٔ���� ������وف و������ �� ا� ���� ����ل: ��� آ���� ������وف و�� آ

���  ».ا����� وآ

 
  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  �� ا��ّ�ـ ا���� ا����ا�� وا����� �� ا������ء وا�������� �� ا������ ���� ��� �� ���ب �� � ١:٦٥). ا��ر ا�����ر ٥

��� ��� �� و ���� ا  :...آ

 
� ا��ـ� �ـ��). ا����ر �� ���� �ـ� ا���ـ� ٦ � ا���ـ�  �ـ�ل: ا��ـ� �ـ�م �ـ� ا�ـ� ا���ـ� ��ـ� �ـ�م �ـ� ا�ـ� ا��ـ�ر ��ـ���ا: �ـ� آ�ـ� و ��ـ� �ر وا��ـ� د��ـ� د��ـ�� ا�ـ�

 ��������؟ ����ا: ا�� ��� ��ٔ���� و�� ����.

 
��� ���  ـ ا���� ا����ا�� �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١:٦٥). ا��ر ا�����ر ٧  :...آ�� و ���� ا
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، حيث املعنــي مــن  ـ مه� كان هو تاركا كسائر التارك� ـ ك� أن عمله �ا قال يكف عنه سخط ّهللا   عنه سخط هللاّ 
هو املقت الكب�، فلو ترك األمر بيشء وهو تاركه، كف عنه املقت الكب�، مه� بقــي عليــه السخط يف هذا املجال 

  مقت صغ�.
  من � ينسلخ من هواجسه، و� يتخلص من آفات نفسه وشهواتها، و� يهزم الشيطان، و� يــدخل يف كنــف هللاّ «فـ 

املنكر، ألنه إذا � يكن بهذه الصــفة فكلــ� تعاىل وتوحيده وأمان عصمته، ال يصلح له األمر باملعروف والنهي عن 
أظهر أمرا يكون حجة عليه، وال ينتفع الناس به ... ويقال له خائن! أتطالب خلقي �ا خنت به نفسك وأرخيت عنه 

  ١»عنانك؟!
أعظم الناس حرسة يوم «ك� يذبح غ�ه، مه� كان يهديه إن � يعرف نفاقه! فهو من  ٢»كالذابح نفسه«أجل وانه 

  ٤».وأشدهم عذابا« ٣»القيامة
ومن أجهل وأمقت وأفسد وأضلِّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما ترتك املعروف جهارا، او تفعل املنكر جهارا، 

  ثم تأمر �ا ترتك وتنهى ع� تفعل، وملاذا؟!
أمام خلقه، خالفا للعقل   من خلقه، فل�ذا تخونه أنت مجاهرا مستهرتا حرمات هللاّ   فتطالب حق ّهللا   أألنك تحب هللاّ 

الذي يرشدك إىل خالفه، فإ�ا عمالً �ا تأمر، او تركا لألمر، فل�ذا تأمر �ا تجاهر يف تركه، أو تنهــى عــ� تجــاهر يف 
  فعله؟.

الجهار ف� � تامر أنت التارك، او � تنه أنــت الفاعــل، او إصالحا للناس؟ وليس إالّ إفسادا لهم وتشجيعا للناس يف 
فالناس أمثالك يظلون ك� هم، أما إذا تخالفهم اىل ما تنهاهم عنه أو تامرهم به، فأنت أنت تفســدهم أكــ� مــ� 

  كانوا، وتفسد نفسك أك� م� كنت!
  أما نفسك فإنها حجة ظاهرة عليك: � تقول ما ال تعمل وأنت تعلم؟

، ووهنهم يف عقيدة اال�ان، إن كانت، او فسقا عــىل فســق، إذ  فقد يزدادهم جرأة يف هتكهم حرمات هللاّ وأما هم، 
، وإالّ ف�ذا يدفعك لألمر �ا أنت تاركه، أو النهي ع� أنت فاعله؟ فهو ـ إذا ـ يستجر  يرون أنك مستهزء برشيعة هللاّ 

اآلمرين باملعروف التارك� لــه والنــاه� عــن   لعن هللاّ «ـ فـ  اللعنة والنكبة إىل اآلمر الناهي ومن يامرهم وينهاهم
  ٦».فانهوا عن املنكر وتناهوا عنه فإ�ا أمرتم بالنهي بعد التناهي« ٥»املنكر العامل� به

                                                                                                                                                         
 
 .ا����م ������ ����ح ا������ �� ا����م ا���دق  ١:٧٥). ��ر ا������ ١

 
��ل: ��� �� ����: أ��ٔ��ون ا���س ����� و����ن أ�����، ��ل:  ا����م ����  ـ ا������ �� ����ب �� ���� �� ا�� ��� ا��ّ� ١:٩٣ا�����ن ). ����� ٢

 ���� ��ه ��� ����، ��ل: ����ا�� ����.

 
�م ا�����ـ� �ـ�  ا��ـ��م ���ـ�ـ �� ا��ل ا����� �����ده ا�� ����� ��ل ��ل �� ا�ـ� ���ـ�  ��١:٧٥ر ا������  ).٣ ا��ـ� �ـ����� ان ا��ـ� ا��ـ�س ��ـ�ة ـ�

 و�� ����ً �� ����� ا�� ���ه.

 
ا�� ��ل: إن ا�� ا���س ��ا�� �ـ�م ا�����ـ� �ـ� و�ـ�  ا��ـ��م ����  �� ا��ل ا����� �����ده ا�� ����� ا����� �� ا�� ��� ا��ّ� ١:٧٥). ��ر ا������ ٤

 ».����ً و��� ����ه

 
 .ا����م �������� �� ا����� ا���� �� ��� ا������ �� ���  ٩ح  ����٤٢٠  ١١). و���� ا����� ��� ٥

 
 .ا����م �������  ٨). ا����ر ح ٦
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هذه املظاهر املنافقة ـ وال سي� ممن يتظاهر بخالفها ـ إنها اآلفة التي تصيب النفوس بالشك والريبة، ال يف الدعاة 
وحدهم، بل ويف الدعوات ذواتها أيضا، ال سي� إذا كانت الدعاة من رجال الدين، حيث العرف األك�ي الساذج من 

فاقهم يف أقوالهم وأفعالهم يُحسب نفاقا يف الدين نفسه، فهي التي تبلبل قلوب الناس تعتربهم تجسيدا للدين، فن
الناس وأفكارهم، حيث يسمعون قوالً جميالً ويرون معه فعالً أو تركا قبيحا، فتمتلكهم الح�ة ب� هــذا وذاك، فــال 

  يعودون يثقون بالدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين.
رباقة، الخاوية عن واقع معناها، إنها تأخذ موقعهــا يف مســامع الســامع�، ولكنهــا تصــل فالكلمة الرنانة الطنانة ال

  هامدة إىل قلوبهم، مجتثة بقية اإل�ان لو كانت او تزيد يف رينها وفسقها إن � تكن.
ة بالعمل قبل اإلفصاح بها، إنها ترجمة حيــة عــن جــ�ل الوا قــع، يف ح� أن الكلمة التي تخرج من القلب، املفرسَّ

فالكالم إذا » وقل لهم يف انفسهم قوالً بليغا«فتصل اىل شغاف القلوب وضاَءة فّعالة، مه� � يكن لها طن� او بريق: 
  خرج من القلب دخل يف القلب واذا خرج من اللسان � يتجاوز اآلذان.

او حــال، وأجَمــل منــه وما أجمله جمعا بالغة الكالم وفصاحته، مع التفس� الّحي له من صــاحب الكــالم يف فعــل 
  ».مروا الناس باملعروف وإنهوهم عن املنكر بغ� ألسنتكم«االبتداء بالفعل ثم القول وك� يروى: 

هنا القرآن يوّجه بواجههم ويوّجه الناس اجمع� اىل رضورة املوافقة ب� القول والعمــل ورضاوة املنافقــة بيــنه�، 
يا ايهــا «ك� هناك يواجه املؤمن� بنفس النمط » تنسون انفسكم..أتامرون الناس بالرب و «بخطاب تنديد وتهديد: 

وما اريد أن اخالفكم اىل ما انهاكم «وهنالك ينقل عن العبد الصالح شعيب » الذين آمنوا � تقولون ما ال تفعلون
وإصــالحا  ومعها عرشات من الروايات، التي تربز رشط العمل كأبرز رشط للس�ح باألمر والنهي صالحا ذاتيــا» عنه

  ١للمجتمع. 
حيث كانوا قبل ظهور اإلسالم يامرون املرشك� باإل�ان �حمد الرسول اآل� وكانوا »: أتامرون بالرب وتنسون انفسكم«

وثم إذ ظهر اإلسالم كان البعض من أحبارهم يامرون أقاربهم » روا بهفل� جاءهم ما عرفوا كف«يستفتحون عليهم: 
من املسلم� بالثبات عىل ا�انهم وهم به كافرون، او كانوا يأمرون فقراءهم ويكتمون الحق عن أغنيائهم مخافة 

، ويامرون آله و عليه هللا صىلانقطاع رواتبهم أو عطياتهم، وكانوا يامرون الناس باتباع التوراة وهم يخالفونه يف تكذيب محمد 
  !آله و عليه هللا صىلوهم يعصونه يف محمد   الناس بطاعة هللاّ 

  ».أفال تعقلون«ومخالفة للعقل » وأنتم تتلون الكتاب«وهذه الشيمة الشنيعة مخالفة للكتاب 
ة عن األمر بيشٍء مع نسيان نفسك والناهي بصورة عام آله و عليه هللا صىلاآلمر بتصديق الرسول اآل� محمد   تخالف كتاب هللاّ 

فيه، وتخالف العقل حيث يستقبح النفاق، وال سي� هذا النفاق الذي يظهر يف األمر والنهي �ظهر اإلصالح الوفاق، 
  »!تامرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب«وإن هو إالّ إفسادا: ثالوث املخالفة للحق، يحمله أنكم 

ا محمدا يف صيغة واحدة قبل أن يا�، � يكن بذلك الخط� املضلِّل لضعفاء النفوس، حيث تكذيبهم ـ فلو أنهم كذبو 
  وهم أهل كتاب ـ بعد تصديقهم، يوكّد ملن سواهم أن محمدا � يأت ذكره يف الكتاب.

فاملقصود من األمر تقريع بعقولهم املعقولة املشدودة بأهوائهم يف ثالوث الالّ عقل من أمرهم، »: افال تعقلون«فـ 
والنهي إرشاد الغ� إىل ما يُصلحه واجتناب ما يُفسده، وإرشادالنفس واإلحسان إليها أوىل من الغ�، وتقديم الغــ� 
خالف العقل، وإن من يعظ الناس وال يتعظ يرغِّب الناس إىل العصيان أك� م� كان، سنادا إىل أنه لو كــان صــادقا 

هذا يناقض غرض األمر والنهي وهو اإلصالح، وأن عىل اآلمر الناهي ـ إذ يهدف اإلصالح ـ وصالحا ملا تركه إىل غ�ه، و 

                                                        
ـ ا��ج ا�� ��دو�� وا������ �� ��� ا�����ن وا�� ����� �� ا�� ���س ا�� ��ءه ر�� ���ل: �� �� ���س! ا�� ار�� ان  ١:٦٥). ا��ر ا�����ر ١

����ـ�، �ـ�ل: و�ـ�   �آ�� ������وف وا��� �� ا�����، ��ل: او ���� ذ��؟ ��ل: ار��، ��ل: ��ن �� ��� ان ����� ������ ا��ف �� ���ب ا��ّ 

�� �ـ� ��؟ ��ل: ���� �� و��: أ��ٔ��ون ا���س ����� و����ن ا�����، أ���� ��ه ا��ٓ��؟ ��ل: ��، �����ف ا�����؟ ��ل: ���� �����: �� �����ن 

�� ار�� ان «�ل ا���� ا����� ���� ان �����ا �� �� �����ن ـ ا���� ��ه ا��ٓ��؟ ��ل: �� ـ ��ل: �����ف ا�����؟ ��ل: �  �����ن ��� ���� ��� ا��ّ�

 ا������ ا�� �� ا����� ��� ـ أ���� ��ه ا��ٓ��؟ ��ل: �� ـ ��ل: ����أ �����.
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ع إىل العصيان، كان قد جمع ب� املتضادين    ؟»أفال تعقلون«أن يحاول يف تأث�ٍ أك� في� يزاول، فإذ يُقرنه �ا يشجِّ
مستطاع له وتاركا لكل رشٍّ كذلك رسا وعالنية، أن وهل يشرتط يف جواز األمر والنهي كون اآلمر الناهي فاعالً لكل برٍّ 

  يكون عدالً يف واقع أفعاله وتروكه ال يف ظاهر حاله فحسب؟
وأمــا املعــروف الــذي � » تامرون.. وتنسونه«ولكنها ال تعني إالّ ما » أتامرون«قد يُظن إطالق التنديد له يف آببتنا 

وما أريــد أن اخــالفكم إىل مــا أنهــاكم «لك التنديد يف آية النهي: وكذ ». تأمرون«تأمروا به وأنتم تاركوه فال تشمله 
يخص املنع عن النهي بخصوص ما � يتناه عنه، وآية املقت ال تشمل نصا غ� القول املنافق للفعل، أمــرا أو » عنه

  نهيا.
لكفايــة يف هــذه ثم لو اختص الس�ح باألمر والنهي بهذا املضيق يف العدالــة املطلقــة � تكــن يف هــوآلء العــدول ا

املكافحة، ألنهم قلة والفاسق� ك�ة، وواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو املكافحة الكافيــة، فقــد يكــون 
  ١».حسبك أن تامرهم �ا تأمر به نفسك وتنهاهم ع� تنهى نفسك«

  ال يامر باملعروف من قد أ مر أن يؤمر به وال ينهى عن املنكر من قد «ك� النهي يف
من دعى الناس «يخص التارك لخصوص ما أمر به والناهي عن حضوص ما اقرتفه، وك� يخصه  ٢»أمر أن يُنهى عنه

  ومعها أحاديث عدة. »حتى يكف أو يعمل ما قال ودعى إليه  إىل قول أو عمل و� يعمل هو به � يزل يف سخط ّهللا 
أتــأمرون النــاس بــالرب وتنســون «ك� وأن مورد آية الرب ال يتجاوزه، وال إطالق لها تخصــها بالعدالــة املطلقــة ـ فـــ 

  يف ذلك الرب... ال ويف بر � تأمروا به! وأقل ما هنا أن الرب املأمور به هو القدر املتيقن دون سواه.» أنفسكم
  به، أو الفاعل ملنكر خفية ينهى عنه؟ وهل التارك ملعروف خفيفة يأمر

قد يقال: نعم، إذ يُصلح املجتمع وال يُفسد حيث ال يعلمون كيــف هــو يف رسّه؟ مهــ� كــان كالــذابح نفســه، فــان 
املتجاهر  يذبح نفسه وغ�ه فعليه اللَّعن واملقت الكب� حيث يرض وال ينفع، وغ� املتجاهر إ�ا يذبح نفسه وينجي 

يه واجبان من الناحية الج�عية ومحرمان من الناحية الشخصية، فان ترك الواجب وترك األمر بــه غ�ه، فأمره ونه
فإ�ان، وإن أمر به فإثم واحد لرتكه، ومقت ّما ألمره مع تركه رغم أنه واجب، واجب أن يــامر بعــد مــا يــأ�ر رسا 

  فليأمر.
� قد يستوحى من بعض ما مّر من أحاديث، ولكــن� أو يقال: إن أمر التارك ونهي املقرتف ال يجبان وال يحرمان، ك

املستفاد من إطالقاتها كتصاريح وال سي� اآليات، أن امره ونهيه محرمان ما دام � يأ�ر أو � ينه وإن كانا هنا أخف 
  مقتا ممن يجاهر برتك املعروف وفعل املنكر، وه� واجبان يوجب اإلئت�ر واإلنتهاء.

ك املنكر، واجبان شخصيا، وواجبان ج�عيا، مه� كان االوّل عىل األعيان والثا� كفائيا، فمن فاِإلتيان باملعروف وتر 
يرتك واجبا ويفعل منكرا في� � يقم باألمر والنهي َمن فيه الكفاية فرتكه للولجب تَركان، وفعله املنكر محظــوران، 

�ا ترك هو كتارك األمر �ا ترك وأضل ســبيالً، كــ� مه� كان يف ظرف الكفاية تركا أو محظورا واحدا، فالتارك اآلمر 
الفاعل ملا ينهى، فانه رغم ما أمر ونهى، � يأمر و� ينَه ك� أُمر، وهكذا يصبح األمر باملعروف والنهي عــن املنكــر 

زدهر سياجا سلبا وإيجابا عىل الج�عة املؤمنة، أن يحاولوا دوما يف إصالح أنفسهم وإصالح مجتمعهم، ل� ينمو وي
  يف كافة األجواء واألرجاء.

وال عجب أن يجتمع األمر والنهي يف األمر والنهي، حيث النهي عنه� فعيل، واألمر به� شأ� يفرض عىل املكلفــ� 
  اإلئت�ر واإلنتهاء ثم األمر والنهي.

ء الناهي، وعساكر وإن تعجب فعجب قول جمعٍ من الفقهاء كيف � يشرتطوا يف وجوبها الفعيل ائت�ر اآلمر وانتها

                                                        
���� وا����� ��را.. ��� ر�� �� ا������� ���� و��ل: ���ـ� �� ا��� ا���� آ���ا ا�«��ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ��  ا��ـ��م ����  ). �� ا�� ��� ا��١�ّ

 �� ا�����). ����٤١٧  ����١١... (و���� ا����� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ا���، ���ل ر��ل ا��ّ�

 
�� و ���� ا��� ���  ـ ا���� ا����ا�� �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١:٦٥). ا��ر ا�����ر ٢  :..آ
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اآليات ويف ظاللها الروايات �نع عن فعلية األمر إالّ للمؤ�ر، وعن فعلية النهي إال للمنتهي؟! حيث تحثُّ عىل األمر 
  بعد اإليت�ر، وعىل النهي بعد اإلنتهاء.

  
  
  

  واجب التناهي عن املنكر
  لفاعيل املنكر إنهاًء وانتهاءً 

انُوا يَْعتَُدونَ لُِعَن الَِّذيَن كََفرُوا ِمْن بَ « اُووَد َوِعيَىس ابِْن َمْريََم ذَلَِك ِ�َا َعَصْوا وَكَ ائِيَل َعَىل لَِساِن دَ »ِني إِْرسَ
١  

 عليه�السالمورساالته، لعنة داُود وعيىس ابن مريم   هنا تربز ب� لعنات املرسل� اإلرسائيلي� عىل هؤآلء الذين كفروا باّ� 
  عىل رســاالت هللاّ » وكانوا يعتدون«ورسله   هللاّ » �ا عصوا«� نجدها يف زبور داود واإلنجيل، وذلك اللعن املعلن وك

  . وأنبياءه وعباد ّهللا 
نُوا يَْفَعلُونَ « ِبئَْس َما كَا »كَانُوا الَ يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَكٍر فََعلُوُه لَ

٢  
ر فرض وهو التفاعل يف حقل املنكر نهيا وانتهاًء من الجانب�، وتخصيص التناهي بالــذكر لتقــدم التناهي عن املنك

  السلب عىل اإليجاب، إضافة إىل أن ترك الواجب أيضا منكر كفعل الحرام.
فواجب املؤمن� خلق جو التآمر باملعروف والتناهي عن املنكــر بصــورة ج�عيــة حاســمة، فالتفاعــل اإليجــا� يف 

  وف والتفاعل السلبي يف املنكر، ه� فرضان ج�عيان عىل الجموع املؤمنة عىل أية حال ما فسح املجال.املعر 
  ورسله، حيث يُرتك برتكه� القرآن.  وال سي� التناهي ـ يستجر لعنة ّهللا  -إذا فرتكه�

وذلك يف  ٣»قتتالن ويتفرقاوإن رحى اإلسالم ستدور فحيث ما دار القرآن فدوروا به، يوشك السلطان والقرآن ي«ذلك 
  حية ال تدور حيث ما دار القرآن.يف سلطات زمينة أو رو   سلطان العصيان لرشعة ّهللا 

ما بال أقوام ال يعلِّمــون : «آله و عليه هللا صىلواألمر والنهي ه� عىل كاهل الرباني� الصالح� العارف�، فمن حديث الرسول 
هون ج�انهم وال يفقهونهم وال يفطِّنونهم وال يأمرونهم وال ينهونهم، وما بال أقوام ال يتعلمون من ج�انهم وال يتفق

إذا عظَّمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة اإلسالم، وإذا تركت األمر باملعروف والنهي عن املنكر «و  ٤»وال يتفطنون..

                                                        
 .٥:٧٨). ��رة ا�����ة ١

 
 .٥:٧٩). ��رة ا�����ة ٢

 
�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ��� �� ���� �� ���ذ �� ��� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ٣:٣٩٩). ا��ر ا�����ر ٣ : ��وا ا����ء �� ��ن ���ءً �ٕ�ذا ��ن ر��ة �� آ

�ٕ��� ����ن ����� ���ك �����ن د���� ��� ��ٔ��وا و�� �����ه ������ �� ذ�� ا���� وا������، إن ��� ��ٔ��ج �� ��ءوا وان ر�� ا�����م... 

��� ���  ��� ���� و��� ����ه ��ن ا������� ا����� وان �������� ������، ����ا�� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ���� ��� إن أدر��� ذ��؟ ��ل: �����ا  آ

ل � � ��ن ��� �� ��� ا��ا��� ا��� ����ا ��ٔ���ب ���� ���وا ��������� ور���ا ��� ا����، ��ت �� ���� ��� �� ���ة �� �����، ان أو�

  ���� ا��ّ���ٔ��ون ������وف و����ن �� ا����� ��� ا������ ���ن ا���� إذا ��� ����� ا��ي ��ن ���� ���� آ��� و��ر�� ��ٔ�� �� ��� ���� ���� ��

����� ��ار�� �� �����ن   � ا����� أو ������ ا��ّ���� ���ن داود وذ�� ��� ���ا و����ا ����ون وا��ي ���� ���ه ���ٔ��ون ������وف و����� �

���ب   ا��ّ� ���ر�� ��� �����ب ���، وا��ي ���� ���ه ���ٔ��ون ������وف و����� �� ا����� و���ٔ��ن ��� �� ا����� ����ٔ����� ���� أ��ا أو ������

.���� ����� 

 
) أ��ج ا�� را���� وا����ري �� ا����ا���ت وا�� ا���� وا�� ���ه وا���رودي �� ����� ا������ وا����ا�� وأ�� ���� وا�� ٣٠١). ا����ر (٤

��� ���  ��دود�� �� ا�� ا��ى �� أ��� ��ل: ��� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ا������� ��ٔ��� ����� ���ا �� ��ل: �� وا��� ���� �� ذ�� ��ا�� ��   ���� ا��ّ� آ

  �ب ر��ل ا��ّ���ل ا��ام... وا��ي ���� ���ه ������ ���ا�� أو ������� أو ������ أو ��ٔ������� �������� �� دار ا����� �� ��ل ���� ���� ���ل ا��
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  ١». ُحرِمت بركة الوحي وإذا تسابَّت أمتي سقطت من ع� هللاّ 
ذلك، فك� النهي عن املنكر فرض كذلك اإلنتهاء عنه وه� التناهي، وترى الناهي عن املنكر يُنهى عن نفس املنكر 

  أو منكر آخر ح� ينهاه اآل� �نكر؟.
الناهي عن املنكر عليه أال يكون فاعالً لنفس املنكر وال سي� جهارا، وكذلك اآلمر باملعروف، فأقل الواجب من رشط 

أتأمرون «مر والنهي أو الس�ح فيه� أالَّ يكون اآلمر والناهي متجاهرين يف ترك املعروف أو فعل املنكر: واجب األ 
»أنفسكم بالرب وتنسون

»أن تقولوا ما ال تفعلون  يا أيها الذين آمنوا � تقولون ما ال تفعلون. كرب مقتا عند هللاّ « ٢
٣  

فليس عىل تارك معروف أن يأمر به وال له ذلك، ك� ليس عىل فاعل منكر أن ينهــى عنــه وال لــه ذلــك مهــ� كانــا 
مسؤول� عن واجب األمر والنهي تقص�ا عن تحقيق رشطه�، فه� بالفعل مأموران باألمر والنهي تحقيقــا حقيقــا 

  جوب والحرمة بسوء اإلختيار.لرشط الوجوب، ومنهيان عنه� دون رشطه، فقد إجتمع عليه� الو 
فالتآمر باملعروف والتناهي عن املنكر ه� مفروضان رشَط رشوطه�، ولكن اإلئت�ر واإلنتهــاء ال يقيَّــدان بتحقيــق 
رشوط اآلمر والناهي، وكذلك األمر والنهي ال يقيَّدان بفعل اآلمر غ� ما يأمر به من معروف أو تركه غ� مــا ينهــى 

  الرشط أن يأمر �ا هو مؤ�ر به أو ينهى ع� هو منته عنه. عنه من منكر، فإ�ا
فح� يأمر �عروف هو فاعله عليه أن يأ�ر �ا هو تاركه، وكذلك يف حقل النهي واإلنتهاء، بل واإلئت�ر واإلنتهاء ه� 

  والنهي.أوسع نطاقا من األمر والنهي حيث ال يشرتط يف واجب اإلئت�ر واإلنتهاء ما يشرتط يف نفس األمر 
فالتنهاهي ك� التآمر ه� فرضان ج�عيان يفرضان الرقابة التامة ب� املؤمن�، أن يراقبــوا إخــوانهم كــ� يراقبــون 

»قوا أنفسكم وأهليكم نارا«أنفسهم ويقونها: 
٤  

»وتواصوا بالحق وتواصوا بالصرب«
٥  

                                                                                                                                                         
��� ��� �� و ���� ا �� أ�� ا����ه ���ة ����، ������ ����� �� ا��ٔ������ �����ا ��� ا���� �� ���� ���ا ا����م إ��� ا��ٔ������ ����ء ����ء و��� ���ان  آ

��� ��� �� و ���� ا �آ �� و ���� ا��� ���  ���ل: ذ��ت ��ا�� �� ا������� ���� وذ����� ��� ��� �����؟ ���ل ر��ل ا��ّ ������ ���ا��� و�������� و���ٔ����� و�������� آ

�� و ���� ا��� ���  ����، �����ا: �� ر��ل ا��ّ�أو ��ٔ������� �������� �� دار ا�   ��ٔ�� إذن ��ٔ����� ��� ��� ��� �� ����� و������ن ������� ��� �� ��أ ر��ل ا��ّ� آ

��� ��� �� و ���� ا ��� ����ه ���� : ��� ا���� ���وا �� ��� ا��ا��� ��� ���ن داود و���� �� ���� ذ�� ��� ���ا و����ا ����ون. ����ا �� ������ن �� �آ

��� ���  و��� �� ����� �� ا����ن �� ر��ل ا��ّ�» �� ����ا�����ن �� و ���� ا ��ل: وا��ي ���� ���ه ���ٔ��ون ������وف و����� �� ا����� أو ������ ان  آ

����� وا�� ���� �� ا�� ���� ا���ري ����� ����� �� ���ه �� ������� ��� ������ ���، و��� أ��ج ���� وأ��ا داود وا�����ي وا�  ���� ا��ّ�

��� ���  ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� : �� رأى ���� ����ا ������ه ���ه �ٕ�ن �� ����� ������� ��ٕن �� ��� ������ وذ�� ا��� ا�����ن، و��� أ��ج ا��� آ�� و ���� ا

��� ���  �� ��ي �� ����ة ���� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ب ا����� ���� ا����� ��� ��وا ا����� ��� ���ا���� و�� ��درون ��� أن �� ���  ���ل: ان ا��ّ� آ

�� و ���� ا��� ���ا����� وا������، و��� ا��ج ا����� �� رواة ���� �� ���� ا�� ���� �� ا��� �� ا����   ����وا ��� ����و�� �ٕ�ذا ����ا ذ�� ��ب ا��ّ�  آ

 �س �� ���ر�� �� ��رة ا���دة وا����ز�� دا���ا ا�� ا������ ����ا �� ����� و�� �������ن.��ل: وا��ي ��� ���� ���ه ������ �� ا��� ا�

 
  : و��� ا��ج ا����ا�� �� ا�� ���س �ـ�ل: ��ـ� �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�آ�ـ� و ���� ا��� ���  ا��ج ا�����ي �� ا�� ����ة ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�ـ  ٢:٣٠٢). ا����ر ١

.  و��؟ ��ل: ����و��� و������ �� ����� ا��ّ�  أ���� ا����� ���� ا������ن؟ ��ل: ���، ���� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� و���

 
 .٢:٤٤). ��رة ا����ة ٢

 
 .٦١:٣). ��رة ا�ّ�� ٣

 
 .٦٦:٦). ��رة ا��ّ���� ٤

 
 .١٠٣:٣). ��رة ا���� ٥
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ي ه� بعد معرفة املعروف واملنكر، فاملفروض قبله� التعريف به� للعارف والتعرف إليه� لغ� وألن التآمر والتناه
  العارف، حتى تعم املعرفة.

فقد ال يكفي األمر باملعروف والنهي عن املنكر برشط العدالــة املطلقــة يف اآلمــرين والنــاه�، إذ ال كفايــة فــيه� 
  ع االسالمي.لتحقيق املعروف وإزالة املنكر عن املجتم

إذا فاملفروض ـ اضافة إىل ذلك ـ التآمر باملعروف والتناهي عن املنكر، أن يأمر �ا هو فاعله ويأ�ر في� هو تاركه، 
  وينهى ع� هو تاركه وينتهي ع� هو مقرتفه وذلك هو التآمر والتناهي.

 عنه� بالتآمر والتنــاهي، حيــث فــيه� فواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،. وواجب االئت�ر واإلنتهاء، يعرب
  الكفاية لخلق جو الخ� يف الكتلة املؤمنة.

ذلك، واملنكرات دركات يجب التناهي عن أنكرها التي هي رأس الزاوية فيها، سواء أكانت ب� املؤمن� أو الكفــار، 
تنبع سائر املنكرات، وهو رفض األلوهية ، فاملنكر األكرب فيها هو الذي منه  فاملجتمعات التي ال تتحاكم إىل رشعة هللاّ 

  بتوحيدها، فال جدوى من ضياع الجهد يف مقاومة سائر املنكرات ما � يقاَوم رؤوس الزوايا فيها.
ثم يتقدم يف ذلك الدور املنكر الذي ينكره الكل دونه� إختالف حيث ال يعذر مقرتفه حتــى بــ� ســائر املقرتفــ�، 

األقدم األساس فيه�، ول� تتفرع عليه فروعه فعــالً للمعــروف وتركــا للمنكــر، تــوف�ا فل�اَع يف حقل األمر والنهي 
دة قوية صارمة، يف األوَّل فــاألوَّل مــن املنكــرات األساســية  للجهود املبع�ه هنا وهناك، وحشدا لها يف جبهات موحَّ

  إلقامة األسس التي عليها وحدة البنيان لرصح اإل�ان.
ه بيــده فــإن � « آلـه و عليه هللا صىلنكار املنكر بالقلب وك� يف حديث الرسول ذلك، واضعف اإل�ان ا من رأى منكــرا فليغــ�ِّ

وليس هذا موقفا سلبيا تجاه املنكر، فإنكار املنكر بالقلب ـ ح� ال يستطع » يستطع فبلسانه فإن � يستطع فبقلبه
ته تجاه املنكر، كاملاء املختزن يف خزانته ل�وي العطاش الناهي إنكاراً بيده أو لسانه ـ يعني إحتفاظ القلب بإيجابي

عند اإلمكانية واإلستطاعة، فالبد للمؤمن أن �أل خزانة قلبه من إنكار املنكر حتى إذا وجد سبيالً إلنكاره بيــده أو 
  لسانه انكره به� من فوره، أم وألقل تقدير ال يتأثر باملنكرات املفعولة.

هذه ـ اآليات املشرتطة بصورة طليقة واجب األمر والنهي بتحقيق املعــروف وتــرك املنكــر التناهي ـ  فقد تقيد آيه
ككل يف اآلمر والناهي، تقيِّدها باملعروف املرتوك لآلمر واملنكر املفعول للناهي، فليس الرشط العدالة الطليقة لآلمر 

إذا ينهى ع� ال يقرتفه من منكر، ثم يُنهى  فال يكفي العدول لتحقيق هذين الواجب�، ثم فأين التناهي ـ إذا ـ في�
ع� يقرتفه من منكر آخر، فجو التآمر والتناهي هو الجو الصالح اإل�ا� برقابة صالحة ب� املؤمن� حيــث املــؤمن 

  .»املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر«مرآت املؤمن و
، كذلك ـ وبــأحرى ـ التــاركون للتــآمر بــاملعروف  اعل للمنكر ملعون عىل ألسنة رسل هللاّ وك� التارك للمعروف والف

ـــ �ــا ۱: «١والتناهي عن املنكر، ك� لعن الذين كفروا من بنى ارسائيل عىل لسان داوود وعيىس ابن مريم بثالوث
ـ و ـ ۲عصوا   ٢وأقل التناهي متاركة فاعيل املنكر حتى يرتكوه» ـ كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه۳ـ وكانوا يعتدون 
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  محاولة لرتك املنكر حسب املستطاع.
  للتناهي. فعالً للمنكر أم تركا للنهي عن املنكر وتركا» لبئس ما كانوا يفعلون«فهم يف ذلك الثالوث املنحوس 

َمْت لَُهْم أَنُفُسُهْم أَْن َسِخَط ّهللا « َولَّْوَن الَِّذيَن كََفُروا لَِبئَْس َما قَدَّ »َعلَيِْهْم َوِيف الَْعَذاِب ُهْم َخالُِدونَ    تَرَى كَثِ�ا ِمنُْهْم يَتَ
١  

» الــذين كفــروا«رصة ومحبة أماهيه من شؤون الواليــة ن» يتولَّون«: أهل الكتاب وال سي� اليهود »ترى كث�ا منهم«
يقولون للذين كفروا هؤآلء أهدى مــن الــذين «وهم هنا املرشكون، ومن ذلك أنهم يفّضلونهم عىل املسلم� حيث 

»آمنوا سبيالً
ويف العذاب هم  عليهم  أن سخط هللاّ «من شتاب كفرهم وبالنتيجة » لبئس ما قدمت لهم أنفسهم«فـ  ٢

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة «عذاب يف األوىل يف ضنك املعيشة وآخر يف األخرى يف ضنٍك العذاب: » خالدون
»ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى

٣  
 آلـه و عليـه هللا صـىللرسول ولقد نرى أهل الكتاب وال سي� اليهود يتولون املرشك� وامللحدين نقمة عىل املسلم� منذ عهد ا

وحتى اآلن حيث يؤلبونهم عىل املسلم� بكافة املحاوالت، و� تقم دويلة العصابات اإلرسائيلية منذ زمن قريب إالَّ 
بالوالء الج�ه�ي ب� كُتَل الكفر رشقيا وغريبا، وقد كان لإللحاد الشيوعي الســوكيتي وأرضابــه نصــيب وفــ� مــن 

  دس وسائر فلسط�.اإلحتالل الصهيو� للق
  

  مسارعة يف االثم بديل التناهي عن املنكر
انُوا يَْعَملُونَ « ْحَت لَِبئَْس َما كَ »َوتََرى كَثِ�ا ِمنُْهْم يَُسارُِعوَن ِيف االِْءثِْم َوالُْعْدَواِن َوأَكْلِِهْم السُّ

٤  
أوآلء  »ترى كثــ�ا مــنهم«املخاطب بالقرآن أيا كنت من املسلم� وأيان  أنت» ترى«و  آلـه و عليه هللا صىلأنت الرسول » ترى«

لبــئس مــا كــانوا «ثالوث من العصيان الجــاهر املــائر  »يسارعون يف اإلثم والعدوان وأكلهم السحت«الناقم� منكم 
  .»يعملون

ة يف سد أبواب الثواب وفتح ُء عن الخ� والثواب، فاملسارعة فيه والسباق إليه سباق ومسارع فاإلثم هو كل ما يبطى
  أبواب التبات.

وللقرآن وما أنزل من قبل، مســارعة يف حــروبهم البــاردة   والعدوان هو العداء يف ثالوثه املنحوس ضد املسلم� ّ� 
  والحارة طول تاريخهم املنحوس املركوس.

  .»يعلمون لبئس ما كانوا«وأكلهم السحت والباطل من مختلف مجاريه ومؤتلَف مهاويه ومساويه 
وإنها صورة ترسم للتبشيع والتشنيع حيث النفوس ألبئيسة التعيسة يسترشي فيهــا الفســاد وتســقط الِقــيَم، مــن 
سائق� متسابق� يف األثم والعدوان وأكلهم السحت، وآخرين منســاق� يف تيّــاره، وهكــذا تكــون كــل املجتمعــات 

  عاليهم وسافلهم، ويف ذلك املوقف املرزي البئيس:الهابطة اىل دركات البهيمة النه�ء، حيث يشمل الفساد 
ْحَت لَِبئَْس َما كَانُوا يَ « يُّوَن َواْألَْحبَاُر َعْن قَْولِِهْم االِْءثَْم َوأَكْلِِهْم السُّ بَّانِ اُهْم الرَّ »ْصنَُعونَ لَْوالَ يَنْهَ

١  
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  فيض ملوقف املوجه إليهم.ه� �عنى التوبيخ والتحضيض والتخ» هال«و » لوال«
وذلك صوت قرآ� صارخ عىل مدار الزمن يف رسالته العاملية أن عىل العل�ء الرباني� تكفُّل األمر والنهي يف أوساط 

يف كل أمة هم ربانيّوها كرعيل أعىل من عل�ءها، ثم أحبارهــا حيــث املكانــة   األمة، فالبد من حافظ� لحدود هللاّ 
  التالية للرباني�.

فليس األمر والنهي فوىض جزاف يتكفله� أىٌّ كان، فرشط الربانية علميا وعمليا رشط أصيل �راتبها يف حقل األمر 
  والنهي، مع سائر الرشوط الفرعية املرسودة يف الكتاب والسنة.

ملحرمات إذا فسمة السكوت ملدراء الرشعة الربانية ع� يقع يف األمة من اثم وعدوان واكل السحت ـ وهي رؤوس ا
  يف أية رشعة ـ هي وصمة املجتمعات التي كسدت وفسدت آذنة باإلنهيار.

فاملجتمع الذي يسوده األمر باملعروف والنهي عن املنكر من قِبَل الصالح� هو املجتمع الراقي الحبيب، والذي ال 
  يسودإنه هو مجتمع الباغي الكئيب.

املتخلف� عن قولهم االثم وأكلهم السحت، إنه ســوط عــىل كافــة وهنا سوط الال�ة عىل الرباني� واألحبار لرتكهم 
العل�ء واملؤمن� الذين لهم ذلك املنصب، صوت النذير بذلك السوط لكلٍّ ودونه� اختصاص بالرباني� واألحبــار، 

مامها وهو أشد وآ� لربا� األمة اإلسالمية حيث الرشعة كل� نضجت وارتقت وأخلدت وتوسعت أك� فاملسؤوليات أ 
  ء هذه املسؤؤليات أعرس. لحملتها وسائر مترشعيها أك�، والخروج عن عب

يا ايها الناس إ�ا هلك من هلك قبلكم بركوبهم املعايص و� ينههم الربانيون واألحبار فل� �ادوا يف املعايص و� «فـ 
ر فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ينههم الربانيون واألحبار أخذتهم العقوبات فُمروا باملعروف وانهوا عن املنك

  ٢».ال يقطع رزقا وال يقرب أجالً
وقوارعه، وأيامه ووقائعه، فال تستبطؤوا وعيده جهــالً بأخــذه، وتهاونــا ببطشــه،   وإن عندكم األمثال من بأس هللاّ «

سبحانه � يلعن القرن املايض ب� أيديكم إالَّ لرتكهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر فلعن   ويأسا من بأسه، فان هللاّ 
  ٣».الحل�ء لرتك التناهيالسفهاء لركوب املعايص و   هللاّ 
خط وإ�ا عقر ناقة �ود رجل واحد فعمهم ّهللا «فيا  بالعذاب ملا عموه بالرضا   أيها الناس إ�ا يجمع الناس الرضا والسُّ

�ة يف األرض ف� كان إالَّ أن خارت أرضهم بالخسفة ُخواَر السكة الُمح» فعقروها فأصبحوا نادم�«فقال سبحانه: 
ارة   ٤».الخوَّ

  ٥».ال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيوىل عليكم رشاركم ثم تدعون فال يستجاب لكم«و 
ق�، فمن أمر والجهاد عىل أربع شعب: عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والصدق يف املواطن وشنآن الفاس«

باملعروف شد ظهور املؤمن�، ومن نهى عن املنكر أرغم أنوف الكافرين، ومن صدق يف املواطن قىض ما عليه، ومن 
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  ١»له وأرضاه يوم القيامة  غضب ّهللا   ء الفاسق� وغضب �ّ  شنى
املستكِمل لخصــال الخــ�، ومــنهم املنِكــر فمنهم املنِكر للمنَكر بيده ولسانه وقلبه فذلك «ذلك والناس عىل أقسام 

بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك بخصلت� من خصال الخ� ومضيِّع خصلة، ومنهم املنِكر بقلبــه والتــارك 
بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أرشف الخصلت� من الثالث و�سك بواحدة، ومنهم تارك إلنكار املنكر بلسانه وقلبه 

عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر إالَّ كنفثٍة   األحياء وما أع�ل الرب كلها والجهاد يف سبيل ّهللا ويده فذلك ميِّت 
بان من أجل وال ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله  يف بحر لجِّي، وإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يقرِّ

  ٢».كلمة عدل عند إمام جائر
اين تذهب بكــم املــذاهب «فـ   اجب ربَّاِ� األمة، وعليهم أن يصغوا إليهم ويعوا ما يصدرونه عن كتاب ّهللا ذلك و 

ويسرت بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب ومن اين تؤتَون وأ� تؤفكون ولكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب فاستمعوا 
  ٣».من ربانيكم وأحرضوه قلوبكم واستيقظوا أن يهتف بكم

لبئس ما كانوا «واأل�ون العادون اآلكلون للسحت » لبئس ما كانوا يصنعون«فالربانيون التاركون للنهي عن املنكر، 
نكر الواقع يف مجتمع لــه عامــل والصنع أركز وقيعة من العمل، حيث الصنع هو الذي يصنع العمل، فامل» يعملون

  هو عامله، وله صانع هو تارك النهي عنه.
ألنه غول يف توغل اإلثم من القائل وممن يسمعه متقبالً من » قول اإلثم«هنا بـ » اإلثم والعدوان«وقد عرب عن كال 

ـ وهو بطبيعة الحال املستضعف�، فقد يعمل باإلثم دون أن يحمل إشاعة له وتحريضا لآلخرين، ولكن القول اإلثم 
  مع فعل اإلثم ـ إنه إشاعة وتشجيع لإلثم.

  ٤».منه بعذاب  ما من قوم يكون ب� أظهرهم من يعمل من املعايص هم أعز منه وأمنع أن يغ�وا إالَّ أصابهم هللاّ «فـ 
  ذلك، ومن قولهم اإلثم الذي يتهدم به اال�ان من أصله:

يَْف يََشاُء َولَيَِزيَدنَّ كَ   َوقَالَْت الْيَُهودُ يَُد هللاّ « ِث�ا ِمنُْهْم َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أَيِْديِهْم َولُِعنُوا ِ�َا قَالُوا بَْل يََداُه َمبُْسوطَتَاِن يُنِفُق كَ
لََّ� َما أُنزَِل إِ  انا َوكُْفرا َوأَلَْقيْنَا بَيْنَُهْم الَْعَداَوَة َوالْبَْغَضاَء إَِىل يَْوِم الِْقيَاَمِة كُ  أَْوقَُدوا نَارا لِلَْحرِْب أَطَْفأََها لَيَْك ِمْن َربَِّك طُْغيَ

»الَ يُِحبُّ الُْمْفِسِدينَ    َويَْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض فََسادا َوّهللا    هللاّ 
٥  

هي قدرته ورحمته وعلمه، أم بصيغة واحدة كل قدراته رح�نية ورحمية عىل علمــه »  يد هللاّ «؟!.. »مغلولة  يد هللاّ «
الطليق، ك� أن قدرته طليقة، فهذه اليد املغلولة تعني تحديدها عن طالقتها، مغلولة �ا غلَّها هو نفسه بخالً، أم �ا 

ه، أم �ا كانت مغلولة منذ األول قصورا ذاتيا! والجمع هــو ثــالوث الغــل، يف تكــوين وتقــدير غلَّها غ�ه سلطة علي
  وهذا غل ليده يف الترشيع.  وترشيع، فقد كانوا يحيلون النسخ عىل هللاّ 

  مه� تشعبت اآلراء املعلولة املغلولة في� بينها.» مغلولة  يد ّهللا «وذلك الثالوث تشمله 
وعــلَّ املعنــي مــن » ال تجعل يدك مغلولة اىل عنقــك«تختص غلها بحقل اإلنفاق ك� يف  »ينفق كيف يشاء«وهنا 

ا فيها فله الخيار حسب الحكمة الربانية يف البسط واإلقتار، » يداه مبسوطتان« يد الرحمة والغضب، أنه ليس مس�َّ
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.   فال بسطه يف اإلنفاق دليل أنَّه ُمجَرب، وال إقتاره دليل الغل املس�َّ
كث� من القيالت الغيالت و� يسد أبوابها تسي�ا عن نفسه تعاىل وتقدس فكيف يسده عــن خلقــه   قيل يف هللاّ لقد 

إن يحيى بن زكريا سأل ربه فقال يا رب «اللّهم إالَّ فضحا ألصحابها بقيالتهم أنفسهم الويالت فإنه ال يفلح الظامل� 
ٌء � أستخلصه لنفيس كيف أفعله بك إقــرأ يف املحكــم  ى هذا ىشيا يحي  إجعلنى ممن ال يقع الناس فيه فأوحى هللاّ 

  ١».مغلولة وقالوا وقالوا  وقالوا يد هللاّ   وقالت النصارى املسيح ابن هللاّ   وقالت اليهود عزير ابن هللاّ «تجده: 
  

  ال يامر وال ينهى اال العامل او املتعامل
»أَْن تَُقولُوا َما الَ تَْفَعلُون   َمْقتا ِعنَْد هللاّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَِم تَُقولُوَن َما الَ تَْفَعلُوَن كَُربَ «

٢  
أ� ترا إىل الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فل� كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون «

وال أخرتنا إىل أجل قريب قل متاع الــدنيا قليــل أو أشد خشية وقالوا ربنا � كتبت علينا القتال ل  الناس كخشية هللاّ 
  ٣»واآلخرة خ� ملن اتقى وال تظلممون فتيالً. أين� تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة

»ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيَّت طائفة منهم غ� الذي تقول«
٤  

� توحي به التالية آلية املقت أيضا: آية البنيان املرصوص، ولكن� النصوص القرآنية أبعد مدى من الحوادث هذا وك
املفردة املاضية التي تنزل اآليات ملواجهتها، فعلينا أن نس� يف مس�ات مدلوالتها العامة واملرسلة، دون أن نختصها 

  الحياة الخالدة يجري كجري الشمس.�ناسبات نزولها فنمّوت القرآن �وتها وهو كتاب 
فآية املقت تعلمنا ضابطة عامة أن القول املنافق مقت كب�، ك� أن القول املوافق له واجــب كــل مــؤمن، فلــيكن 
املعني من القول هنا هو املطلوب فعله، سابقا أو الحقا و عىل أية حال، فمن األقوال ما يطلب تركهــا كــاملنكرات، 

  فليسا ه� داخل� يف نطاق اآلية التي تندد بالذين يقولون ما ال يفعلون. ومنها ما ال فعل لها،
ثم القول هنا يشمل الوعد الحسن فيجب الوفاء به، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيجب عىل اآلمر اإلئت�ر 

للحســنات، أو املخــرب بهــا، �ا يأمر به، وعىل الناهي اإلنتهاء ع� ينهى عنه، وكذلك سائر األقوال الحسنة الواصفة 
ق يف فعلها من قائلها، فإذا كان القول الحسن هناوهناك ال يجاوبه الواقع، فليرتك هــذا القــول فإنــه تقــوُّل  فلتُصدَّ

لو يوافق فعله، إذ ال قيمة لقول ال يسنده   إذ ينافق فعلَه، مه� كان حسنا عند هللاّ   انقلب سيئا ومقتا كب�ا عند هللاّ 
  له، فإما السكوت عن هكذا قول، أم ضم الفعل إليه ك� يستطاع.ويسانده فع

فخلف الوعد مقت ولو مع الكفار غ� الناقض� عهودهم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مقت ملن ال يأ�ر في� 
»أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون«يأمر أو ال ينتهي ع� ينهى: 

فهذا النفاق يف  ٥
ومــا أُريــد أن أُخــالفكم إىل مــا «: السـالم عليهاألمر والنهي إفساد، وإن كان القصد منه� اإلصالح، وك� يش� إليه شعيب 
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� ءٌ ���ءك ��� ���� ���� إن ��ن ��� ���ل ���� �����  ��ل: إذا ���� �� ا��� �� ������ا����م� ���� �� ا����� �� ���� �� ���� و��� أ��ج أ
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»أنهاكم عنه إن أُريد إال اإلصالح ما استطعت..
فاعل املنكر املنهي من قبل فتارك املعروف املأمور من قبل تاركه، و  ١

، ووهنا يف عقيدة اإل�ان إن كانت له�، وان ذلك يكشف عــن أن  فاعله، انه� يزدادان جرأة وهتكا يف حرمات هللاّ 
يحب هكذا مقاتل�، فإنه كذلك يبغض غ�هم، ممن ال يقاتل هكذا يف ظروفها املوجبة،   اآلمر الناهي كأنه وك� ّهللا 

، أو يقاتل يف سبيله منعــزالً عــن صــف  ، أو يف سبيل غ� ّهللا  الواجب، أو يقاتل يف غ� سبيل هللاّ  ب� من يرتك القتال
كبنيان مرصوص، كالهج�ت واملدافعات الفوىض، دون نظام وقيادة، اللهم يف الدفاع الفردي، دون الج�ه�ي، فمنذ 

وقبــل أن تقــوم دولــة  آله و عليه هللا صىلالرسول محمد  اليوم األول قام مجتمع إسالمى ذو قيادة مفرتضة الطاعة هي قيادة
اإلسالم يف املدينة املنورة، فتلك القيادة الجزئية الصغ�ة الحجم ظاهرا، كانت حجــر األســاس للدولــة اإلســالمية يف 

  املدينة وعىل طول الخط.
مؤمن� صادق� غ� منافق�، وأن تكــون  والقرآن ـ دا�ا يبني أوالً أفرادا، ك� ملسناه من اآليت� األولي�، أن يكونوا

، ثم يتبنى هؤآلء ـ كلبنات لبناء هيكل اإلسالم ـ يتبناهم ج�عة موحدة مسلمة رزينة رصينة  حياتهم تسبيحات �ّ 
مرتاصة، فطاملا الرش عارم، والباطل متبجح، والشيطان يقود، من ثم يتع� عىل َحملة اإل�ــان وحرّاســه أن يكونــوا 

وحده، في� ال سبيل للحراس عىل كيانهم إال القتــال   اء ليغلبوا عمالء الشيطان، ول� يقاتلوا يف سبيل هللاّ نبهاء أقوي
سبحانه وتعاىل ال يُشّهي املؤمن� ـ فيه، وإ�ا يفرضه في� يحتمه الواقع، ولــدافع مــدقع، حفاظــا عــىل   وحده، فا�ّ 

: »صفا كأنهم بنيــان مرصــوص  يقاتلون يف سبيل ّهللا «القتال، ممن  الكرامة، وحس� ملواد الفساد التي ال يحسمها إال
بنيان تتعاون لبناته، وتتضاٌم مت�سكة، تؤدي كل لبنة دورها وتسد ثغرتها، ول� يسدوا ثغور اإلسالم عن هجــ�ت 

  الكافرين.
  

  وجوبه� كفائيا عىل الصالح�
حق تقاته غ�   اآليات التي تتبنى قوة املؤمن�، فتقوى هللاّ  إن آية اإلعتصام هي القمة يف محاور األمر املؤكد يف هذه

ميسورة إالَّ بذلك اإلعتصام، وح� تتقلت أفراد من املؤمن� أو ج�عات عن ذلك اإلعتصام فهنا أمر وقا� للحفــاظ 
واالمر باملعروف  ، وقد تكفلته هنا آيتان فرضا ملثلث الدعوة اىل الخ� عىل ذلك اإلعتصام الذي يحتضن حق تقاة هللاّ 

  . والنهي عن املنكر بفصل آيات خمس فيها تنديدات شديدة باملسودَّة وجوههم املتخلف� عن حبل ّهللا 
َخْ�ِ َويَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعْن الُْمنَْكِر َوأُْولَِئَك « ٌة يَْدُعوَن إَِىل الْ »ُهْم الُْمْفلُِحونَ  َولْتَُكْن ِمنُْكْم أُمَّ

٢  
يف تكوين هذه األمة دليل الكفائية يف ذلك الفرض الج�ه�ي وقايًة لألمة ككلٍّ عن كل ترشد وتخلف، » منكم أمة«

وح�يًة لتحقيق الواجبات الفردية والج�عية، حيث التخلف هو طبيعة الحال يف أية أمة من األمم، فواجب الوقاية 
األركام داعــ� ومــدعوين » وأولئك«ن أمة داعية إىل الخ� آمرة باملعروف ناهية عن املنكر لهم يفرض عليهم تكوي

  ».هم املفلحون«
فعىل املــؤمن� ككــل تكــوين » منكم«هو موجه إىل كافة املؤمن�، دون خصوص الداع� ملكان » ولتكن«وخطاب 

نا لها قدر الكفايــة لواجــب الــدعوة واالمــر هذه األمة من أنفسهم، انتخابا لنخبة صالحة إن كانت كائنة، أم تكوي
  والنهي.

هنا التبي� إىل جانب التبعيض، تبعيضا بالنسبة للمسلم� انفسهم، وتبيينا بالنسبة لكافة املكلف�، » من«وقد تعني 
  أن يكون املؤمن� انفسهم ككلٍّ دعاَة الناس إىل الخ� ثم أمرا باملعروف ونهيا عن املنكر.

ألمر والنهي يف الوسط اإلسالمى كفا�، ويف الوسط العاملي عينٌي إذ ال كفاية يف دعوة البعض، وال فواجب الدعوة وا
  أقل من أن يكونوا دعاة الناس بغ� ألسنتهم، وأمثوالت الحق بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم.
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ا يــدعو  هم لــذلك الصــالح وواجب التكوين ذو بعدين اثن� أن يصنع كلٌّ نفسه لصالح الدعوة ويصنع آخــرين لهــ
  الج�ه�ي، تواصيا بينهم بذلك الحق الحقيق بالتوايص كرأس الزاوية يف التوايص اإل�ا� السامي.

جميعــا دون تفــرق،   املدعو إليه هنا هو الخ� اال�ا� والتقوى واإلسالم املتبنية خ� اإلعتصام بحبــل هللاّ » الخ�«و 
ون جميعــا د  الذي يتوحد يف اإلعتصام بحبل هللاّ  ١»إتباع القرآن وسنتي« آله و عليه هللا صىلوالجامع لها عىل حد قول الرسول 

  هو الخ�.  ك� أن حبل هللاّ   واحد يف اصله، كذلك الخ�، فأصل الخ� هو حبل هللاّ   تفرق، فك� حبل هللاّ 
، ومختتم باإليجاب وهو نفس اإلعتصام، وهكذا  ثم الخ� هنا مبتدٌء بالسلب وهو ترك ما يناحر اإلعتصام بحبل هللاّ 

  ». ال إله إال هللاّ «ب وااليجاب: يكون كل خ� ك� ومبدء كل خ� هو املركب من السل
تعم خ�ا ثقافيا ـ عقيديا ـ ُخلُقيا ـ وعمليا، ايجابا للواجبات وسلبا للمحرمات، وهذا هو رأس الزاوية » الخ�«إذا فـ 

ثم يأ� دور األمر والنهي برشوطه� املرسودة يف الكتاب والسنة، فال أمر وال نهــي قبــل »  الحافظ� لحدود ّهللا «يف 
أدع إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو «عوة الصالحة إىل الخ�، فـ الد

»أعلم �ن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين
٢  

دون  ٣»وف أوينهون عن املنكرومن تابعهم يدعون إىل الخ� ويأمرون باملعر  آله و عليه هللا صىلهذه آلل محمد «إن   وأيم هللاّ 
  هؤآلء الذين يجب أن يُدَعوا اىل الخ� ويأمروا ويُنهوا.

� تقولون «و » أتأمرون الناس بالرب«ولقد أمضينا القول الفصل حول هذين الع�دين اإلسالم� عىل ضوء قوله تعاىل 
  ٤وارضابه� فال نعيد.» ما ال تفعلون

والجدير بالذكر هنا رضورة الطاقة القوية الصامدة يف هذه األمة الداعية اآلمرة الناهية، وال سي� األخريان، حيث إن 
  ة الصالحة لتنفيذه� قدر املقدور.القضية الطبيعية لألمر والنهي هي السلط

ال أقول إنها هي السلطة الزمينة، فقليل هؤآلء املرسلون والذين معهم لهم تلك السلطة، وواجــب الــدعوة واألمــر 
  والنهي كان عليهم لزاما أوليا.

  ي من وراءها.إ�ا أقول، هي الطاقة النفسية والثقافية أماهيه من طاقات تسمح لتلك الدعوة الصارمة واالمر والنه
لة عىل تلك األمة ليست باليس�ة الهينة، حيث تصطدم بطبيعة الحــال بشــهوات النــاس  فهذه الزوايا الثالث املحمَّ
ونزواتهم ومصلحياتهم، بغرورهم وكربيائهم ونخوتهم، وفيهم جبارون غاشمون، والهابطون الكارهون لكل صــعود 

لكل جدٍّ واشتداد، فلتتــزود تلــك األمــة بكــل قــوة وســداد، وهــزم  روحي او عميل، وفيهم املسرتخي املُهِمل الكاره
  ».أولئك هم املفلحون«واجتهاد واستعداد ملواجهة املكاره املُْضِنية واملعارك الدموية 

وتعقيبة اآلية هذه الواصفة لهذه االمة الداعية باإلفالح، هي من عساكر الدالئل عىل اشرتاط املعرفة بالخ� وفعل 
ك املنكر للداعي اآلمر الناهي، فان فاقدها أم فاقد أحدها ليس من املفلح�، بــل هــو مــن الفــالج� املعروف وتر 

  املفلج�!.
لَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم الْبَيِّنَاُت َوأُوْلَِئَك لَهُْم َعَذاٌب َعظِ «   ٥»يمٌ َوالَ تَُكونُوا كَالَِّذيَن تََفرَّقُوا َواْختَ

                                                        
��� ���  ��ل: ��أ ر��ل ا��ّ� ا����م ����ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���� ا�����  ٢:٦٢). ا��ر ا�����ر ١ �� ��ل: » و���� ���� ا�� ����ن ا�� ا����..«آ�� و ���� ا

 ا���� ا���ع ا���آن و����.

 
 .١٦:٢٥). ��رة ا��ّ�� ٢
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في� بينهم عن جميعة اإلعتصام، » واختلفوا«، وعن االجت�ع يف االعتصام به  عن حبل ّهللا » ال تكونوا كالذين تفرقوا«
من بعد ما جاءهم «اعتصاما بحبل وتركا آلخر، ام تبعيضا يف كل حبل كتابا وسنة، وذلك السقوط الجارف الخارف 

املعتَصم به   ج�ه�ية، وأية بيّنة أب� من بينة الوحي الصارم وهو حبل هللاّ الداعية إىل الوحدة اإل�انية ال» البيِّنات
  ملن أراد اإلعتصام.

يف األوىل واألخرى، إذ يعيشــون شــفا حفــرة مــن النــار... أجــل وإن » لهم عذاب عظيم«الح�قى البعاد » واولئك«
كلٌّ لنفسه وذويه مذهبا يعتربه كأنه اإلسالم  ، أن يتخذ اإلختالف يف املذاهب هو نتيجة طبيعية للتفرق عن حبل هللاّ 

كله وما سواه كفر، وك� ابتليت األمة اإلسالمية كالذين ِمن قبلهم بذلك فاختلفوا بعد ما تفرقوا أيادي سبا، وفصلت 
بينهم شتى املذاهب واستعبدتهم السلطات اإلستع�رية، فأصبحت اإلمة اإلسالمية عىل سعتها وسيادتها شذر مذر 

إنباءه عن افرتاق األمة اإلسالمية إىل ثالث وسبع� فرقة واحدة منها ناجية آله و عليه هللا صىلي سبا! وقد تواتر عن الرسول أياد
جميعا، دون أية ج�عة فان كل فرقة ج�عة ال محالة، فالفرقة املعتصمة   تعني املعتصم� بحبل ّهللا  ١وهي الج�عة

ليس بأمانيكم وال «يف ثقليه هي الفرقة الناجية، وغ�ها من الفرق غ� ناجية!مه� كانت سنة او شيعة، فـ   بحبل ّهللا 
»وليا وال نص�ا  ال يجد له من دون هللاّ أما� الكتاب من يَعمل سوًء يجز به و 

٢  
  السامية بحذاف�ها.وهم الذين معه يف حمل هذه الرسالة  ٣ويف أخرى أن الواحدة ما أنا عليه اليوم وأصحا�

وترى التفرق واإلختالف يف الفروع األحكامية الختالٍف يف تفهم البينات، والن املجتهدين ليسوا �عصوين، هل هــو 
  داخل يف تهديد العذاب األليم؟.

د صــالح واإلختالف فيه أو عنه بعد البينة عل� وعتوا وتقص�ا، وأما القصــور بعــ  كالَّ، وإ�ا هو التفرق عن حبل هللاّ 
الجهد واالجتهاد ـ جمعا ب� جمعية اإلعتصام التي تضمن شورى بينهم ـ فال، بل هــو مشــكور محبــور مهــ� كــان 

  ء غ� املقرص أجر واحد وللمصيب أجران. للمخطى
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ا الَِّذيَن اْســَودَّْت ُوُجــوُهُهْم أَكََفــرْتُْم بَْعــَد « ــتُْم يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّ ــا كُنْ إِ�َــانُِكْم فـَـُذوقُوا الَْعــَذاَب ِ�َ
  ١» تَْكُفُرونَ 

هنا اسوداد خاص للوجوه الخصوص، هؤآلء الذين كفروا بعد ا�انهم اهَل كتاب او مسلم� حيث تفرقوا واختلفوا 
اب أن كل مذهب يذهب اىل أن غ�ه من من بعد ما جاءتهم البيِّنات، وهي ضمن سائر الوجوه الكافرة، ومن الُعج

تفرقا يف ذلك اختالفا بعد مــا جــاءتهم البينــات، وإن املســودة  ٢املسودة وجوهم باختالق روايات وتكلف تأويالت
 السالم عليهجميعا، ومن املجمع عليه رضوريا ب� كافة املسلم� أن عليا   م بحبل هللاّ وجوههم هم املتخلفون عن اإلعتصا

من املبيضة وجوههم، فالذين معه هم من هؤآلء الوجوه الن�ة، فسواهم ســواهم، وعــىل الجملــة فهــذه الوجــوه 
»وجوههم مسودة  ويوم القيامة ترى الذين كذبوا عىل ّهللا «املسودة هي من ضمن سائر الوجوه الكالحة: 

وجــوه « ٣
»يومئذ عليها غربة. ترهقها قرتة

٤
»وجوه يومئٍذ بارسة. تظن ان يفعل بها فاقرة«

٥  
يذوق العذاب يعم خالده وسواه، فان الضال� من املسلم� ليسوا عىل سواٍء، فمنهم من » فذوقوا العذاب«ثم هنا 

ثم ينجو، ويف ذوق العذاب دون دخوله تلميح مليح أنهم ال يستحقون دخول النار وال خلــوده، إال مــن يســتحقه 
  بارتداد وسواه من شاكلة الكفر بعد اإل�ان.

ْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة هللاّ « ا الَِّذيَن ابْيَضَّ   ٦»ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ    َوأَمَّ
  هو األبدية الالنهائية فإنها عطاٌء غ� مجذوذ قضيَة الفضل يف رايعة الرحمة، وذوق عذاب هللاّ   فالخلود يف رحمة هللاّ 

ر اإلستحقاق فإنه جزاٌء وفاق قضيَة العدل فإنه مضيق، والالّنهائية يف العذاب ظلم فانها جزاٌء غ� وفاق.   مقدَّ
والكفار يف دار القرار، معروضة عليهم يف دار الفرار، نبهة لهم   املعتصم� بحبل هللاّ هكذا ينبض املشهد بحوار مع 

  عن غفوتهم، وادركا بعد سهوتهم و:
»يُِريُد ظُلْ� لِلْعالَِم�َ    نَتْلُوَها َعلَيَْك بِالَْحقِّ َوَما هللاّ    تِلَْك آيَاُت هللاّ «

٧  

                                                        
 .٣:١٠٦). ��رة آل ���ان ١
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آيات بالحق ـ نتلوهــا «ـ » نتلوها عليك بالحق«رسولية ورسالية »  آيات هللاّ «دى، القريبة الهدى البعيدة امل» تلك«
يريد   وما هللاّ «بيانا للحق،  -لغاية الحق -مصاحبة للحق  -بسبب الحق ومصدره -بالحق ـ عليك حالكونك بالحق 

  ١»حوا عيل ال ألربح عليهمخلقتهم ل�ب«بل هم انفسهم يظلمون، وك� يف حديث قديس » ظل� للعباد
دون ما »  آيات ّهللا «هي » تلك«املساير واملصاير، تلك الحقائق البينة الصادرة من رب العزة غ� السادرة، » تلك«فـ 

الثابت الحقيق » بالحق«يا حامل الرسالة األخ�ة » نتلوها عليك«والصدور، سواها، دالة بأنفسها انها ربانية املصدر 
وهو القوي العزيز، فإ�ا يحتاج إىل الظلــم » يريد ظل� للعامل�  وما هللاّ «بالبقاء دون نسخ وال تجديف او تحريف 

  الضعيف!.
َمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض َوإَِىل ّهللا     َو�ّ «   ٢»َجُع اْألُُمورُ تُْر    َما ِيف السَّ

، وهي يف علمه وسلطانه، غ� خارجة عنه� ما ُوجدت؟ إنه تعاىل ملَّكنا يف دار  وترى ماذا يعني رجوع االمور إىل ّهللا 
ذه التكليف واإلمتحان أمورا نحن فيها مستخلَفون ليبلونا أينا أحسن عمالً، ثم عند تقّيض هذه الــدار وانتقــال هــ

ة علينا، وك� كنا أجنة يف بطون أمهاتنا دون حول وال قوة إالَّ با�ّ   الحال ترجع أمورنا املخ�ة لنا اىل ّهللا    . مس�َّ
ة هي راجعة اىل هللاّ    ، فا�ا االمور املخ�ة هي الراجعة اىل هللاّ  عىل أية حال حيث ال فاعل لها إال ّهللا   إن االمور املس�َّ

يحاسبها ويجازى عليها، وقد كان قبُل يعلم مصادرها ومســايرها ومصــائرها، واىل مــا تــرجح   ، حيث هللاّ  يف يوم ّهللا 
  ، فاتقوه أن توافوه �عاصيكم ومآسيكم. أوائلها وأواخرها، فقد رجعت اآلن إىل ما كان يعلم ّهللا 

هم أم ولســواهم نفعــا أو رضا دون ك� وأن ناسا يف هذه األد� ر�ا يخيل إليهم زورا وغرورا أنهــم �لكــون ألنفســ
إىل أنفسهم، خلعا لبعض صفاته عنه اىل خلقه، فإذا انحرس قنــاع   أو �ويل، إضافة للمخصوص با�ّ   تخويل من ّهللا 

الشك، وانكشف غطاء الرأس، واضطر الناس اىل معارف وانقطع التكليف وتقوضت الدنيا بحذاف�ها، علم الجميع 
  عىل أية حال يف األوىل واألخرى مه� اختلفتا تخي�ا وتسي�ا.» ترجع االمور  وإىل ّهللا «   هللاّ أالَّ مؤثر يف الكون أالّ

  فهنا الرجوع ليس إالّ بالنسبة ملعرفة الغافل�، وليس حقيقَة الرجوع ألنها كائنة عىل أية حال.
اما او بعضا، وإ�ا اإلنعطاف بعــد ٍء، ال أنه كان عندك ففارقك � ذلك! وأصل الرجوع هو اإلنعطاف واإلنقالب بىش

وكــ�   إذا ما يشاءون إال أن يشــاء ّهللا   اإلنحراف، واإلنقالب بعد االنغالب، فالسابقون هم راجعون بأمورهم إىل ّهللا 
  : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.السالم عليهيروى عن عيل 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُرونَ « اِب لََكاَن َخْ�ا    بِالَْمْعُروِف َوتَنْهَْوَن َعْن الُْمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّ�  كُنْتُْم َخْ�َ أُمَّ ْو آَمَن أَْهُل الِْكتَ وَلَ
  ٣»لَُهْم ِمنُْهْم الُْمْؤِمنُوَن َوأَكَْ�ُُهْم الَْفاِسُقونَ 

لهــم ومــنهم ـ وهــم اكــ�هم ـ فســقة يُــدَعون إىل الخــ� ؟ أهم أمة االسالم ك»كنتم«أترى َمن هم املعنيون هنا بـ 
ويُؤَمرون ويُنَهون وقد ال يأ�رون أو ينتهون! ثم وال تختص الفريضتان بهــذه األمــة، بــل تحلِّفــان عــىل كــل األمــم 

ام هم األمة اآلمرة الناهية، وهــم عــدول » ومن قوم موىس امة يهدون بالحق وبه يعدلون«الرسالية حفاظا عليها: 
ولــتكن «مة اإلسالمية وربانيُّوها، املتوفرة فيهم رشوطات األمر والنهي، حيث الخطاب يخص السابق ذكــرهم يف األ 

  ؟ فكذلك األمر يف األمرين وهو أممية ذلك الفرض الرسايل دون اختصاص بالدعاة املسلم�!.»منكم امة
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السالم هعليفهم األمة الوسط ب� الرسول واألمة، التي وجبت لها دعوة ابراهيم 
ربنا واجعلنا مسلم� لك ومن ذريتنــا «: ١

»امة مسلمة لك
٢  

ذلك! مه� شملت هذه األمة يف ذيلها ربَّاَ� االمة االسالمية، فه� ـ ب� كل االمم الداعية يف التاريخ الرســايل ـ خــ� 
املسلمون األّولون إذا كانوا خ� أمة آمرة ناهية مؤمنة؟ ومتــى امة اخرجت للناس، وهم كل املرسل إليهم، أم هم 

كانوا هم كلهم كذلك ثم تحوَّلوا عن ذلك! أيف العهد امل�؟ و� يكن هناك أي مجــال ألمــر او نهــي أللّهــم إالّ أمــر 
ت أحســن مــن الحفاظ عىل أنفسهم وعقائدهم! أم يف العهد املد�؟ واآلية نازلة فيه! أم يف بدايتــه؟ والنهايــة كانــ

  البداية وقد �ركزت دولة اإلسالم!.
ثم وهم بدايًة ونهايًة يف ذلك العهد � يكن اآلمرون منهم والناهون إالّ األقل�، وكــ� الحالــة نفــس الحالــة يف كــل 

  األدوار اإلسالمية!.
عىل مدار  ٣خ الدعواتهم األمة اآلمرة الناهية، فاآلمرون الناهون من املسلم� هم خ� الدعات يف تاري» أمة«هنا 

عليه�السالمون الزمن الرسايل، ال سي� �ن فيهم من السدة العليا لرسولية والرسالية محمد وعرتته املعصوم
٤  

صحيح أن األمة اإلسالمية هي خ� األمم رسوليا ورساليا إلسالمها السليم، ولكنهم ليسوا ـ ككلٍّ ـ خ� األمم، وا�ا هم 
  .عليه�السالمالدعاة املعصومون 

ثم  يف هذه األمة، واملعصومون منهم هم رأس الزاوية، ثم الربانيون، ومن  فالخطاب هنا يشمل مثلث الدعاة إىل هللاّ 
  سائر اآلمرين ـ من االمة ـ والناه�.

إىل يوم الدين، فهم أوآلء الثالثة هــم  آله و عليه هللا صىلإذا فهو خطاب يحلِّق عىل كل األدوار الرسالية اإلسالمية منذ الرسول 
  آمرة ناهية عىل مدار الزمن الرسايل بكل خيوطه وخطوطه.» خ� أمة«
  كل الناس، فهم كل من سواهم من سائر املكلف� مسلم� وكتابي� وسواهم.» للنَّاس«اصطفاءً ب� الكل » أخرجت«

الطليقة عن اي زمان خاص، أن امليزة البارزة يف دعاة هذه األمة ماضية يف  ٥»انتم«املاضية، دون » كنتم«وقد تلمح 
وه بأع�لكم ليكون آكد ، فال تخالفوه، وحقِّق ك� هي ماضية يف علم هللاّ  ٦بشارات من كتابات الوحي، وك� نراها فيها

                                                        
��ل: ���� ا��ٔ�� ا��� و��� » ���� ��� ا��: « �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ����� ا������ �� ا�� ���و ا�����ي �� ا�� ��� ا��ّ� ١:٣٨٢). ��ر ا������ ١
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) �� ا����ر ������. ر�ّ��ا ���ب ������ ����ا، ا����ا ������ �� ٩ـ  ٦و ��١٤٩:١ د��ة ��ه ا��ٔ�� ��������ء، ��� �� ����ر ( ا����م ����و���� داود 

�� ا��ا��� و��ٔ����� ��� ذو ����. �� ��اء ا������م ��� ا����   �����. ����� ا��ّ����� ا�ٕ�����ء، ����� ا��ٔ����ء �� ا���� �����ن ��� أ 

وا���ٔد�� ��� ا����ب. �� ���ق ا����ك ������د و������� ����ل �� ���� �����ا ����� ا����ء ا�����ب. ��ا ��� ���ن ����� ا��ٔ����ء 
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  لحجتكم عىل اعداءِكم تحقيقا حقيقا لتلكم البشارات، وإال فقد يجد الطاعن منهم فيكم مطعنا والغامز مغمزا.
ثم » خ� أمة«هنا إال الَعليَّة من هذه األمة دون الدنية او الوسيطة البسيطة، أنهم كانوا قبلئٍذ » كنتم«إذا فال تعني 

  غ�وا منذ الخطاب!.
حتــى القيامــة   والذين معهم طول الــزمن دعــاًة إىل ّهللا  السـالم علـيهموعرتته الطاهرة  آله و عليه هللا صىلا فهي ماضية يف الرسول إذ

  الكربى.
» تأمرون وتنهون«وم� يربهن بقاء الكينونة املرشفة املاضية واقع الداعية اإلسالمية من ربا� األمة مه� قلوا، ك� و 

ماض بعيد مستمر مع الــزمن الرســايل االســالمي » كنتم.. تامرون..«ل استمرارية هذه الخ�ية، فـ يف مضارعتها دلي
  دو�ا انقطاع مه� � تكن فيهم الكفائَة بتقص� من قّرص.

تعنــي خــ� االمــم الداعيــة اآلمــرة » خ� أمة«ولكن لفظ اآلية  ١هم خ� ا�ة السـالم عليهوصحيح ان الدعات املعصوم� 
  كقادة لهؤالء األكارم.» خ� أ�ة«ويف التأويل » خ� أمة«الناهية، فهم يف التنزيل 

نهم تراهم ركعــا ســجدا والذين معه أشداء عىل الكفار رح�ء بي«... ولقد تكفي آية الفتح بيانا لهم وتعريفا بهم: 
ورضوانا سي�هم يف وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف االنجيل كزرع   يبتغون فضالً من ّهللا 

الذين آمنوا منهم وعملوا   اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى عىل سوقه يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار وعد هللاّ 
  ٢»الصالحات مغفرة واجرا عظي�

لــيس إالَّ لســوء » كنــتم«داللًة عىل ثبوت هذه املواصفة لهم دون تقٍض قضيَة امليض يف » أنتم خ� امة«فـ اختالق 
  الفهم وقلة الحزم.

وهــم «بتدر باختالق امثال هذه املختلقــات الــزور، تزييفــا ملوقــف القــرآن وما اجهله يف تفهم معا� القرآن من ي
  »!.يحسبون انهم يحسنون صنعا

إىل   هو اإلخراج التصفوي من كل الناس املرسل اليهم عىل مدار الــزمن الرســايل، أخــرجهم ّهللا » أخرجت للناس«فـ 
السامية األخ�ة، فعليهم ـ اذا ـ دعــوة النــاس الوجود يف آخر الزمن ب� َمن هم من الدعاة عىل ضوء هذه الرسالة 

جميعا إىل الخ�، سواء ناس اإلسالم وَمن سواهم من الناس، َحمالً لِحمل الرسالة اإلسالمية بكل أعباءها الثقيلة إىل 
تها شاملة كاملة. تها وُعدَّ   مشارق األرض ومغاربها كافضل ما يرام، حيث الدعوة يف مادتها ومدتها، يف ِعدَّ

عليهم أجمع� الذي به    أدوارها املحلِّقة عىل كافة املكلف� هو دور القائم املهدي من آل محمد صلوات ّهللا وخ�
االرض قسطا وعدالً بعد ما ملئت ظل� وجورا، وعىل االُمة اإلسالمية عــىل مــدار الــزمن وقبــل آخــر الــزمن   �أل هللاّ 

                                                                                                                                                         
����َ��َ.« 
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ية، تخليصا ألنفسهم عــن حكــم الطواغيــت وتعبيــدا لطريــق تحقيق هذه الفضيلة الكربى قدر املستطاع واإلمكان
  تعاىل فرجه الرشيف.  املهدي عجل هللاّ 

يف كونهم خ� أمة، تقيض أنهم يف »  تأمرون باملعروف ـ وتنهون عن املنكر ـ وتؤمنون بللّه«واملواصفات الثالث لهم: 
ترضــب اىل اعــ�ق » كنــتم تــامرون«، وكــ� أن القمة املرموقة من هذه الثالث، فان أصولها مشرتكة ب� األمم كلها

املايض الرسايل بشارة، كذلك استمرارية استقبالته واقعا مه� تخلف عن واجبهم متخلفــون، فــانهم ال يُعنــون مــن 
  ».تأمرون«وال » كنتم«

 وك� ان الدعاة املعصوم� من هذه األمة هم خ� أمة أخرجت للناس، فليكن كــذلك مــن يخلفهــم مــن الربــاني�
  املسلم�، ثم املسلمون ككل.

وانتصابا للقمة العليا وهم املعصومون يف الرسل » ولتكن«مجهولة لتشمل اإلخراج الربا� أمرا منه يف » اخرجت«و 
  والرساالت، وانتخابا من األمة هذه األمة الصالحة للدعوة واالمر والنهي.

ية الكربى التي هي استمرارية للرساالت حيــث تعنــيهم ـ ف� البد منه كافة األمم الرسالية إخراج أمة لهذه املسئول
  ».حسيبا  وكفى باّ�   ويخشونه وال يخشون أحدا إال هللاّ   الذين يبلغون رساالت هللاّ «في� تعني ـ 

ا، وّهللا  هــو املكِّــون لهــم   فك� الرسل واال�ة املعصومون هم األمة العليا يف حمل مسئوليات الرساالت كأصول فيهــ
، اآلمرين الناه�، يجب تكوينهم يف كل أمة، وذلك عىل عواتق األمــم  تصب إياهم، كذلك سائر الدعات اىل هللاّ واملن

  كلهم، أن يكونوا هؤآلء الدعاة الذين هم خلفاء الرسل وربانيوا األمم.
مة الداعية اآلمرة توحيدا لأل » خ� امة اخرجت للناس«تعني دعاة االسالم اآلمرين الناه�، انهم » كنتم خ� امة«فـ 

الناهية عىل مدار الرساالت، ك� الرسل واحدة واممهم امة واحدة يف الدعوة مصدرا ومس�ا ومص�ا مه� اختلــف 
  شكليات من فروع لهم رشعية.

الدعوة بعد الرسل، وك� أن خاتم الرســل » أمة«عىل وحدتهم، كذلك » تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعض«فك� 
تامرون باملعروف وتنهــون «يف » خ� امة اخرجت للناس«هم   كذلك الدعاة ـ معه وبعده ـ اىل هللاّ  هو خ� الرسل،

  حيث الدعوة درجات �ادتها وشكليتها وحملتها.» عن املنكر
تعاىل قمة القيادة لهذه األمة البارعة، لتقود الناس ككــل اىل كــل مصــالح الــدين والــدنيا عــىل ضــوء   فقد اراد ّهللا 

  حق تقاته.  جميعا وتقوى هللاّ   م بحبل هللاّ االعتصا
فال مجاملة هنا وال محاباة او مصادفة، إ�ا هو أمر قاصد هادف أن تكون اإلمامة العليا لهذه األمة، فك� أن رسولها 

  هو رسول الرسل ووليهم، كذلك ا�تها وسائر األمة.
فا�ا هــو » واحباءه  نحن ابناء ّهللا «اهل الكتاب  ليس توزيع اإلختصاصات والكرامات هنا ك� كان وال يزال يزعمه

، بكل ما يتطلَّبه هذه التكاليف من متاعب،  العمل اإليجا� الجاد لحفظ الحياة اال�انية الج�ه�ية عىل رعاية هللاّ 
كة امللتويــة قضيَة األمر والنهي الصارم اللذين يتبناه� اإل�ان الصارم مه� كلف األمر اإلمر يف هذه السبيل الشــائ

جميعا دون تفرق، بتقوى   ، اعتصاما بحبل ّهللا  املليئة باألشواك والعقبات، فإن زادهم يف هذه السبيل هو اإل�ان با�ّ 
حق تقاته، ل� �ضوا يف طريقهم الشاقة الطويلة قُُدما، احت�الً لكل تكاليفها وهم يواجهون الطغات البغــات   هللاّ 

  تها.بكل عرامتها وشقوتها وشد
منهم «إذ يصبحون ـ إذا ـ من خ� امة اخرجت للناس، ولكن » لكان خ�ا لهم«ككل » ولو آمن اهل الكتاب«ذلك! 

فاال�ان خ� لهم فهنا يستعصمون به من الفرقة والهلهلة املحلِّفة عىل كــل حيــاتهم » املؤمنون واك�هم الفاسقون
  ورضوانه.  اله ـ وزيادة، وهناك يف األخرى رحمة ّهللا وحيوياتهم، ويكسبون السودد ـ الذي ـ يخافون عىل زو 

معرَّف� تاش�ا اىل املعلوم من أحوالهم لدى املتفرســ� مــن املــؤمن�، ولــيس يخــتص » املؤمنون والفاسقون«وهنا 
بل هم من ال يفسق عن اال�ان مقرصا، وأمــا » اهل الكتاب«هنا �ن آمن منهم بالفعل إذ ال يشملهم » املؤمنون«
  قصور عن اال�ان بالرسالة األخ�ة مع الحفاظ عىل أصل اال�ان، فهو يُدخل القارصين يف املؤمن�.ال

  وترى بإمكان الفاسق� منهم أن يرضوا خ� أمة اخرجت للناس، املتوفرة فيها املواصفات السابغة السابقة؟ كال!:
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  ١»وكُْم اْألَْدبَاَر ثُمَّ الَ يُنَْرصُونلَْن يَُرضُّوكُْم إِالَّ أَذًى َوإِْن يَُقاتِلُوكُْم يَُولُّ «
األذى هي دون الرضر او الرضر األدون وإالَّ لتناقض املستثنى منه إال بانقطاعة منه، وعلَّ القصد منها مــا يقولونــه 

  بألسنتهم تعريضا بكم وتعب�ا لكم، دون واقع اإلصطدام بايقاع الغليظ املكروه الشديد.
أم وأذى الجراح والقراح والقتل بدنيا إن يقاتلوكم، دون رضر الغلبة بحجة أم ســلطة عســكرية أماهيــه، فحســن 

حيث إن تلك األذى هي بالنسبة لذالك االرضار كأنها ال ترض إذا ال تؤثر عميقا وال » لن يرضوكم«من » أذىً «استثناء 
  ».لن يرضوكم إال رضرا قليالً«تُجحف، فحاصل املعنى 

ورســوله   إن الذين يؤذون هللاّ « تذكر األذى يف سائر القرآن إالّ يف قليل الرضر اللّهم إال إذا أفردت بذكر، فعامته و�
  ».لعنوا يف الدنيا واآلخرة

ذلك! ومتى بلغ األمر اىل املدافعة واملقاتلة وانتهى الوعيد إىل املواقعة كان املؤمنون أقوى ظهورا وأشدا استظهارا، 
نقض ظهورا وأضعف ع�دا وأك�ا استدبارا، وذلك من مالحم الغيب ودالئل صحة هــذه النبــوة الســامية والكفار أ 

وك� رأينا يف مايض تاريخنا املجيد أن اليهود � يقاتلوا املسلم� إال منحوهم أكتــافهم وأجــزروهم لحــومهم كبنــي 
لهــا دور اإلحالــة ملــدخولها وهــو هنــا » لــن«قريظة وبني قينقاع، ويهود خيرب وبني النض� وكم لهم من نظ� ف 

هــؤآلء بحــذاف�هم أي رضٍّ بأنفســكم » لــن يرضــوكم«وهم فســقة اهــل الكتــاب وافســقهم اليهــود و » يرضوكم«
ار ثــم ال ينرصــون«وهو دون رضٍّ » إال أذى«وعقائدكم وكل كيانكم اإلسالمي السامي  » وإن يقاتلوكم يولوكم األدبــ

  عليكم.
  لة تعم كافة املسلم� وهو خالف الواقع امللموس طول القرون اإلسالمية حتى اآلن؟.أترى بعُد أن تلك اإلحا

  ـ حيــث تــتىل علــيهم آيــات هللاّ   كالَّ، فإنها خاصة �ن خوطبوا من ذي قبل بتحقيق رشوط السيادة: إعتصاما بــا�ّ 
ـ وبتقوى هللاّ  جميعا وال   ، وأن يعتصموا بحبل هللاّ  حق تقاته، وأن يعيشوا عىل طول الخط مسلم� �ّ   وفيهم رسوله 

أنتم » لن يرضوكم«يتفرقوا، وتكن منهم أمة داعية آمرة ناهية، وأخ�ا يصبحوا من خ� أمة أخرجت للناس، إذا ف 
لــن يرضــوكم إالّ أذًى وإن يقــاتلوكم يولــوكم األدبــار ثــم ال «املخاطَبون بهذه األوامــر، املحققــون لهــا كــ� أمــرتم 

  »!.ينرصون
األذى هي دون الرضر فاإلستثناء ـ إذا ـ منقطع، أو هو الرضر القليل الضئيل فمتصل، وعىل أية حــال فــالنص فألن 

  يبرش باستحالة الرضر من فسقة اهل الكتاب عىل هؤآلء املؤمن� القا�� برشائط اإل�ان، املرسودة من ذي قبل.
ون مسلم� ليست إال من خلفيات اإلنهزامات اإل�انية فاإلنهزامات العقيدية والثقافية والعسكريه أماهيه ملن يسمَّ 

  ».وان ليس لإلنسان إالّ ما سعى«
إنه ليست صيغة اإلسالم واإل�ان هي العاصمة لحامليها عــن الرشــ والرضــ، الكافلــة للخــ�، وال أن صــيغة التهــود 

ليس بأمانيكم وال أما� أهل الكتاب «والتنرص هي القاضية عىل حامليها، إ�ا الكافل هو اإل�ان الصامد ايا كان ف: 
  ».وليا وال نص�ا  من يعمل سوء يجز به وال يجد له دون ّهللا 

  
  العاملون الصالحات  الدعاة اىل هللاّ 

  هم 
  أحسن قوالً ممن سواهم

  اَخذا بالعفو واعراضا عن الجاهل�
ْن َدَعا إَِىل هللاّ «   ٢»َوقَاَل إِنَِّني ِمْن الُْمْسلِِم�َ  َوَعِمَل َصالِحا   َوَمْن أَْحَسُن قَوْالً ِممَّ
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للحال فتعني حال أنه عمل صالحا وقال إنني من املسلم�، فمن أحسن قوالً منه؟ فـــ » عمل وقال«عّل الواو قبل 
فل� استكملوا يف » عمل صالحا«فهم ممن » استقاموا«وملّا » إنني من املسلم�«هم القائلون »  الذين قالوا ربنا ّهللا «

فهو األحســن قــوالً ممــن ســواه، وال »  ممن دعا إىل ّهللا «تبنِّي حق اإلسالم ألنفسهم، من ثَمَّ لهم وعليهم أن يكونوا 
  أحسن منه قوالً فيمن سواه.

وقــال إننــي مــن «وك� أصلح به نفســه   يف سبيل الدعوة إىل هللاّ » عمل صالحا«ووجه آخر أن الواوين للعطف، فـ 
، وهذه هي الدعوة الحقة  الحقيقي� جهارا دون تقية وال ستار، فإسالمه جاهر قوالً وعمالً فدعوًة إىل ّهللا » سلم�امل

  التي ما لها من فواق.
واملعنيان علّه� معنَّيان ويقتضيه� أدب اللفظ و حرب املعنى، فهناك عمل صالح وإنني من املسلم� قبل الدعوة 

د الرسول محمد وه� زاد الدعوة يف سبي   أفضــل مــن غــ�ه مــن الــدعاة إىل هللاّ  آله و عليه هللا صىللها الشاق الطويل، وقد ُزوِّ
  وأحسن، بقول وعمل صالح قبل الدعوة ومنذ ترعرع ومع الدعوة حتى القى ربه، فمن أحسن قوالً منه.

صعدها، ومــع اإلستســالم الــذي إن كلمة الحق حينئٍذ أحسن كلمة تقال، لكنها مع العمل الصالح الذي يصدقها وي
، ليس فيها للداعية شأن  تتوارى معه الذات والذاتيات واإلنيات وحب الظهور وكل يشء، فتصبح الدعوة خالصة ّ� 

  إالّ الدعوة.
والنهوض بتلك الدعوة البارعة يف مواجهات إلتواءات النفوس البرشية واستكباراتها، إنه أمــر عظــيم، وأعظــم منــه 

  . ، تناسيا لنفسه ورغباته وكل يشء آءالّ هللاّ  ال يهدف يف دعوته إالّ هللاّ الداعية الذي 
إنه يعارض السيآت ليزيلها، وال تستوي الحسنات وال السيآت، فقد يقتيض صالح أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة 

  دون مجابهة �ثل ك� يفعلها غ� الصالح�.
يِّ « َحَسنَُة َوالَ السَّ اْدفَْع بِالَّتِي « ١»ئَُة اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه َوِىلٌّ َحِميمٌ َوالَ تَْستَِوي الْ

يِّئََة نَْحُن أَْعلَُم ِ�َا يَِصُفونَ    ٢»ِهَي أَْحَسُن السَّ
ب� الحسنة والسيئة؟ فهل إنها مزيدة لتأكيد النفي حيث األستواء ال يكتفــي �فــرد، ولهــا » وال« ترى ما هو موقع

»وال الظل�ت وال النور«نظائر 
ا أنــت �ســمع مــن يف   وما يستوي االحياء وال االموات إن هللاّ « ٣ يسمع من يشــاء ومــ

»القبور
٤  

ها للنفي، نفيا الستواء جنس الحسنة بأفرادها وجنس السيئة بأفرادها؟ فهو بأحرى نفيــا لإلســتواء بــ� قبيــل أم إن
ال يســتوي أصــحاب النــار «فل�ذا � تزد في� هــو أوىل: » ال«الحسنة والسيئة! ولو أن تأكيد النفي يربر الزيادة يف 

»وأصحاب الجنة
»لخبيث والطيبقل ال يستوي ا« ٥

وما يســتوي «وال سي� أن كمثال واقعٌة ب� املمثل أو مثال أوىل  ٦
هو ب� األحيــاء  »ما يستوي األحياء وال األموات«وهو أحرى بتأكيد النفي، وعّل اإلستواء املنفي يف  »األعمى والبص�
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  ي اإلستواء بينه� بطريق أوىل.انفسهم وب� واالموات، وب� الحسنة والسيئة هو نف
  أم إنها لتأكيد النفي ب� الحسنة والسيئة وللنفي ب� مصاديق الحسنة ومصاديق السيئة؟

والجمع أوىل فإنه أجمع وأحىل! فإذ ال تستوي الحسنة » ال«فولة الزيادة زيادة من القول، والنفي ثابت إذ تقتضيه 
نحرص دفع السيئة بسيئة أخرى، فقد تكــون ســيئة ال تـُـدفع إالّ بســيئة فــال يف أفرادها، وال السيئة يف أفرادها، فال ي

، الذي ال يرجى هداه، وال تُصد هواه، ال تُدفع سيئة بحسنة، بل  مجال إذا لدفعها بحسنة، فاملعاند املكذب بآيات هللاّ 
انترص بعــد ظلمــه فأولئــك مــا إنه ال يحب الظامل�. وملن   جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فاجره عىل ّهللا «

»عليهم من سبيل
١  

»يدرءون بالحسنة السيئة«فالعفو يف موضع اإلصالح دفع للسيئة بالحسنة ودرٌء لها 
والعفو في� ال يُصلح بل ويفسد  ٢

يف مواردها، وكذلك السيئة التي تُدفع بحسنة، والتي تدرء بأية » ال تستوي الحسنة«هو سيئة بدل كونها حسنة، ف 
ال تعــم مواردهــا، الخــتالف الحســنات، » جزاء سيئة سيئة مثلها«كذلك يف مواردها، فـ » ال تستوي السيئة«حسنة 

فـــ » ال تســتوي الحســنة وال الســيئة«والسيئة التي تُدفع بحسنة خ� من حسنة ال تَدفع سيئة بل وتزيدها، فألنه 
  »!جزاء سيئة سيئة مثلها«ما أمكن الدفع، وإالّ فـ » ادفع بالتي هي أحسن«

ثم الدفع بالتي هي أحسن ليس إالّ عن موضع القدرة، فلنئ أحس العدو موضع الضعف إخرتم و� يحــرتم، ونفــس 
ف عىل أية حــال، الدفع يلمح إىل رشيطة القدرة، حيث العاجز ال يدفع، ال بالتي هي أسوء وال االحسن، فإنه ضعي

  ».ادفع.... فاذا الذي بينك عداوة كأنه ويل حميم«
كأنه «إ�ا » انه ويل حميم«هنالك دفع للسيئَة وهو واقع بالتي هي أحسن وإن بقي العدو عىل عداِءة كامنا، وليس 

رجات ك� فاإلصالح د» ويل حميم«يندفع عن ظاهر عداءه وايذاءه كويل حميم، وقد يدفعه إىل مرحلة » ويل حميم
اإلفساد دركات، إذا دفعت باألحسن بالفعل، ينقلب الهياج والغضب إىل وداعة وسكينة، والتّبجح إىل حياٍء ولينــة، 
وأنت ما دفعت إالّ بكلمة طيبة، ونربة هادئة، وبسمة حانية أّماهيه من التي هي أحسن حسب ما يقتضيه عــالج 

السوء بها، وقليل هؤآلء األعداء الذين يظلون عــىل عــدائهم وجــاه  الواقعة، طريقة ُمثىل وحكمة ُعليا تُدفَع واقعة
تــه عــىل أيــة حــال،  تلكم الواجهة الوجيهة والُخلُق العظيم، اللّهم إال عداًء عريقا عميقا ممن ال يرجى واليته وحمَّ

ة،  والهدف الرئييس من التي هي أحسن دفع السيئة، وإن بقيت العداء يف باطنها، ثم إزالة العداء، ثم اجتالب الِحمَّ
  وأما إذا دفعت سيئة بسيئة أم زاد يزداد عدوك هياجا، فيخلع حياَءه نهائيا إذا يتفلت زمامه فأخذته العزة باإلثم.

إن تلك الس�حة مع القدرة عىل انحصارها يف حاالت اإلصالح وهي يف األغلبية الساحقة شخصية، إنها بحاجــة إىل 
اَها إِالَّ ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ تصربُّ ومعرفة وعطوفة ودراية زا اَها إِالَّ الَِّذيَن َصَربُوا َوَما يُلَقَّ   ٣ئدة وتلقية إلهية: ـ َوَما يُلَقَّ

خــ�   وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب هللاّ «ه� جناحان لذلك الدفع العظيم:   وحٌظ عظيم من هللاّ   صٌرب من هللاّ 
اها إالّ الصابرونملن آمن وعمل ص »الحا وال يُلَقَّ

٤  
»وإنك لتُلَّقى القرآن من لدن حكيم عليم«: آله و عليه هللا صىلومن أعظمهم الرسول األعظم 

٥  

                                                        
 .٤٢:٤١). ��رة ا���رى ١

 
 .٢٨:٥٤. ��رة ا���� ١٣:٢٢). ��رة ا�ّ��� ٢

 
 .٤١:٣٥). ��رة �ّ��� ٣

 
 .٢٨:٨٠ا����  ). ��ره٤

 
 .٢٧:٦). ��رة ا��ّ�� ٥
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اه ّهللا  األعداء بكل حنان مــا  واملحمدي� من آله الطاهرين الصرب العظيم والحظ العظيم، فكانوا يواجهون  ولقد لقَّ
  أمكن ومن ثم غضب الحليم.

توحي بعظمــٍة ذات أبعــاد: صــٍرب وحــظ ذي بعــدين مــن » الذين صربوا«يف تنك� التعظيم بعد » حظ عظيم«هنا 
اه من عند هللاّ  العظمة، وما أعظمه العظيم يف ميزان هللاّ  ، ويف الحق هم القلة القليلة من سابق�  ، وما أكرمه من يُلَقَّ

  ».من النبي� والصديق� والشهداء الصالح� وحسن أولئك رفيقا«صحاب اليم�: وأ 
وقد يتبناه علم عظيم ومعرفة واسعة وس�حة » وإنك لعىل خلق عظيم«ومن أعظم الحظ العظيم الخلق العظيم 

  فاسحة وتصربُّ عظيم.
ٌغ فَاْستَِعْذ بِا�ّ « يْطَاِن نَْز ا يَنزََغنََّك ِمْن الشَّ   ١»إِنَُّه َسِميٌع َعلِيمٌ    َوإِمَّ
»وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا«

والنــزغ هــو  ٢
للشيطان ليجعــل  الدخول يف أمر إلفساده، فإذا قلت التي هي أحسن دفعا للسيئة بالحسنى � يكن هناك مدخٌل 

حــ� يفلــت منــك فالــت، وهكــذا يكــون دور » وإما ينزغنك من الشيطان نــزغ«السوء سوآ� أم يبقي عىل سوء، 
إســتعاذتك ونــدائك » إنــه هــو الســميع«من نزغه »  فاستعذ باّ� «الشيطان أن يدخل يف األمور إلفسادها، فهنالك 

  حاجتك واستدعائك.» العليم«
 صاحبه عىل إساَءة، أماذا من نَزغات يف مختلف الحاالت مه� كنت صبورا حلي� إالّ من الغضب قد ينزغ فال يتصربَّ 

الســميع   أســتعيذ بــا�ّ «وصيغة اإلستعاذة هنــا » إنه هو السميع العليم  فاستعذ با�ّ «، فإذا نزغك نزغ  عصمه ّهللا 
  ».العليم من الشيطان الرجيم

ْمِس َوالَ لِلَْقَمِر َواْسُجُدوا �ّ  َوِمْن آيَاتِِه اللَّيُْل َوالنََّهارُ « ْمُس َوالَْقَمُر الَ تَْسُجُدوا لِلشَّ يَّــاُه     َوالشَّ تُْم إِ الَِّذي َخلََقُهنَّ إِْن كُنْ
  ٣»تَْعبُُدونَ 

د لــه هــو الشــمس وإنحسارا ع� سواه، سواء أكان املسجو   نهي مؤكد انحصارا للمسجود له يف ّهللا » ال تسجدوا..«
والقمر ك� هنا، والخطاب موجه اىل الساجدين له�، ام سواه� من أصنام وطواغيت أم أولياء ومالئكة كرام، وألن 

إشارة إىل سبب املنــع وســعة املمنــوع بــدليل » الذي خلقهن«وهو ضالل مب�، و   تسوية له باّ�   السجود لغ� هللاّ 
   من خليقته.الشمس والقمر وسواه�» خلقهن«الجمع 

ترمي » إن كنتم اياه..«، وال سي�  ليس ليعبد خلق هللاّ   تعليق عىل عبادتهن، فالعابد �ّ » إن كنتم إياه تعبدون«ثم و 
  ينايف التوحيد.  إىل التوحيد، والسجود لغ� ّهللا 

  ٤»ُخْذ الَْعْفَو َوأُْمْر بِالُْعرِْف َوأَْعرِْض َعْن الَْجاِهلِ�َ « 
وهو معصوم عن نزغ الشيطان فإنه » وإما ينزغنك من الشيطان نزغ«هنا ال تختص برسول الهدى وال سي� » خذ«

»قال فبعزتك ألغوينهم أجمع�. إالَّ عبادك منهم املَخلص�«من أفضِل املَخلص� وقد 
ونزُغ الشيطان إغــواٌء تســمو  ٥

  دسية.عنه ساحة الرسالة الق
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  وعرتته الطاهرون عن نزغ الشيطان. آله و عليه هللا صىلهي ألقل تقدير تعم كافة املكلف�، ثم يستثنى الرسول » خذ«إذا فـ 
الذي يؤمر هنا بأخذه؟ أهو ـ فقط ـ العفو عمن ظلمك؟ وصيغته الخاصة: أعف عمن ظلمك، » العفو«وترى ما هو 

أم دون متعلَّق، وهي هنا طليقة عــن أي تعلــق، فالقصــد منهــا هنــا كــل وألن العفو تُستعمل �ختلف املتَعلَّقات 
تعني قصده متناوالً ما عنده، وعفت الريُح الداَر قصدتها متناولة آثارها، وعفوت » عفاه«معانيها املناسبة لألخذ: فـ 

»يسألونك ماذا ينفقون قل العفو«عنه قصدت إزالة ذنبه، والعفو هو الزيادة ك� يف 
أي الزائد عن الحاجة، ومــن  ١

»خذ من أموالهم صدقة«قد تعم أخذ العفو من األموال، فـ » خذ العفو«العفو الوسط، إذا فـ 
قد تقيدها بــالزكوة  ٢

األمــوال وهــو  تعني أخذ الزائد عن الحاجة مــن» خذ العفو«املفروضة املقررة بأنصبتها كرضيبة مستقيمة، ولكن 
  رضيبة غ� مستقيمة، ك� وتعني أخذ هذه الطريقة لنفسه أن ينفق الزائد من ماله للمحاويج.

األمور هو الوسط فيها دون إفراط وال تفــريط. وكــ� والعفو يف  ٣عن الناس، أن تعفو عمن ظلمك» خذ العفو«ثم 
إذ قــد تعنــي بــ�  ٤»أنه قال ملا نزلت هذه اآلية: أمرت أن آخذ العفو من أخــالق النــاس آلـه و عليـه هللا صىليروى عن النبي 

  اإلفراط والتفريط.
األمر عرفا ك� األمر بالعرف، فليكن األمر عرفــا دون نكــر، عرفــا ىف مــادة األمــر  قد تعني نفس» وأمر بالعرف«ثم 

وكيفيته، وعرفا من اآلمر أن يكون هو نفسه مؤ�را به ثم ليكن أمرا بالعرف، فالباء يف األوىل للمصاحبة ويف الثانية 
  للتعدية وه� معا معنيَّان.

القاحل، وإعراضا عن إتباعهم مسايرَة جهلهــم، فالجهــل يف  إعراضا عن مالحقتهم لجهلهم» وأعرض عن الجاهل�«
مثلث التعامل ترتكز عليه نقطة اإلعراض، إبرازا للفاصلة ب� غ� الجاهل� والجاهل�، ونهيا جاهرا عن منكر الجهل 

  الجهالة.
ا� الذي يزداده وهنا األخذ بالعفوِ اإلغ�ض، هو كأصل ما � يعارض مالبسات تفرض عدم العفو، كأن يعفى عن الظ

العفو عتوا عىل املظلوم ونفورا عن العدل، سواٌء أكان املظلوم هو العايف فهو ظا� مرت�، أم املطِّلع عىل ظلم أخيه 
  فهو ظا� مرة.

ك� وأن اإلعراض عن الجاهل� ال تعنى ـ في� تعنيه ـ اإلعراض عن تعليم وتأديب الجهال الذين هم يف تحّري العلم 
ر فإنه واملعرفة،  أم هم غافلون عن جهلهم أو واجب تعلمهم، فعىل العا� أن يُظهر علمه اللّهم إالَّ في� يهَدر أو يهدِّ

  ـ إذا ـ ظلم بالعلم ورعيله.
ومن الرتتيب الرتبوي ب� هذه الثالثة أن األصل األّول هو األخذ بالعفو ماالً وحاالً وأع�الً يف نفسك وذويك وسائر 

أمــر «يف الدعوة هو الوسط ب� اإلفراط والتفريط، فإذا تخلف متخلف بعــد بلــوغ الحجــة فـــ  الناس، ومن العفو
  ».وأعرض عن الجاهل�«ثم جهل جاهل إرصارا عىل جهله » بالعرف

                                                        
 .٢:٢١٩ا����ة  ). ��رة١
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�ل: �� أ�� ، أ��ج ا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� ���� و�� �� ���� �� أ��� ��ل: ��� ����� ��� ا���� إذ ��ء ر�� ��٣:١٥٥). ا��ر ا�����ر ٣
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  ١ليس يف القرآن آية أجمع ملكارم األخالق من هذه اآلية.«انه  السالم عليهوهكذا يصدق املروي عن اإلمام الصادق 
فهنا يف ختام السورة يؤمر صاحب الدعوة �ن معه ـ وهم بعُد مكة ـ أن يواجهوا تلك الجاهلية العريقة الحميقة 
، ورفضا لكل معرسَّ إالّ األمر ك� يف حقل النهي واألمر، تغاضيا ع� يقبل يف  بكل س�حة ويرس، أخذا بالعفو امليرسَّ

  من ِرشعته حيث ال تقبل التنازل ك� ليس فيها تعاضل.  عرشة الناس، دو�ا تنازل ع� قرره هللاّ 
ذلــك واجــب الداعيــة، فالتعامــل مــع مختلــف  فاإلغضاء عن الضعف البرشي، والعطُف عليه، والس�ُح معه، كــل

  . النفوس البرشية بُغية هداها يقتيض رحابة صدر وس�حة طبع، يف غ� تهاون وال تفريط يف رشعة هللاّ 
، والعرف املأمور به هو املعروف لدى الفطرة والعقلية اإلنسانية  ثم األمر بالعرف هو عرف ذلك األمر يف رشعة هللاّ 

معروفا ال ينكر وال يُتنكر، وهذه هي الخطوة األوىل يف حقل األمر، ومن ثم خطــوات أخــرى إىل  والرشعة الربانية،
  أعراف أخرى تلحقها.

ثم اإلعراض عن الجاهل� يف حقيل األخذ بالعفو واألمر بالعرف، ومن اإلعراض عنهم هو اإلعراض عن عفــوهم إىل 
  مجازاتهم، واإلعراض عن أمرهم إىل إلزامهم.

ه و عليه هللا صىلفا بالجاهلية عن لسان النبي ذلك، وتعري الناس معــادن، خيــارهم يف الجاهليــة خيــارهم يف اإلســالم إذا : «آـل
كل َديــن يف «و  ٤»كل ربا يف الجاهلية موضوع«و  ٣»كل دم ومال كان يف الجاهلية تحت قدمي هات�«و  ٢»فَِقهوا

  ٦».دعوى الجاهلية حرام«و  ٥»الجاهلية موضوع
مثل املؤمن مثل السنبلة �يل أحيانا وتستقيم أحيانا ويف ذلك تكرب فإذا صدها «قوله:  آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن النبي 

  ٧صاحبها حمد أمره ك� حمد صاحب السنبلة بره ثم قرء هذه اآلية.
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عنها وحذركموها يف كتابه الصادق بالبيان الناطق فال   احذروا أيها الناس من الذنوب واملعايص ما قد نهاكم هللاّ «فـ 
  وتحذيره عند ما يدعوكم الشيطان اللع� إليه من عاجل الشهوات واللذات يف هذه الدنيا فــإن هللاّ   تأمنوا مكر ّهللا 

خوف فأشعروا قلوبكم » إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبرصون«عزَّ وجّل يقول: 
  ١»يف مرجعكم إليه من حسن ثوابه ك� قد خوفكم من شديد العقاب  وتذكروا ما قد وعدكم هللاّ   هللاّ 

  يف عظة له: السالم عليهذلك! ومن الجاهل� املاحل� الذين يحسبونهم عارف� فالح� من يصفهم اإلمام عيل أم� املؤمن� 
ول األمل، يقول يف الدنيا بقــول الزاهــدين، ويعمــل فيهــا ء التوبة بط ال تكن ممن يرجوااآلخرة بغ� عمل، ويُرِجى«

بعمل الراغب�، إن أعطي منها � يشبع، وإن ُمنع منها � يقنع، يَعجر عن شكر ما أو�، ويبتغي الزيادة في� بقــي، 
ملــوت يُنهى وال ينتهي، ويأمر �ا ال يأ�، يحب الصالح� وال يعمل عملهم، ويُبغض املذنب� وهــو أحــدهم، يكــره ا

لك�ة ذنوبه، ويقيم ما يكره املوَت له، إن َسِقم ظل نادما، وإن صح اَِمن الهيا، يُعجب بنفسه إذا عويف، ويقنط إذا 
أبتيل، إن أصابه بالٌء َدعى مضطرا، وإن ناله رجاء أعرض مغرتَّا، تغلبه نفسه عىل ما يظن، وال يغلبها عىل ما يستيقن، 

رجو لنفسه بأك� من عمله، إن استغنى بَِطر وفُِ�، وإن إفتقر قنط ووهن، يُقرصِّ يخاف عىل غ�ه بأد� من ذنبه، وي
إذا عمل، ويبالغ إذا َسأل، إن عرضت له شهوة أسلف املعصية، وسوَّف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عــن رشائــط 

، و  ، يناِفس فــي� يفنــى، امللة، يصف الِعربة وال يعترب، ويبالغ يف املوعظة وال يتعظ، فهو بالقول ُمِدلٌّ من العمل ُمقلٌّ
ويسامح في� يبقى، يرى الُغنم مغرما والُغرم مغن�، يخىش املوت وال يبادر الفوت، يستعظم من معصية غــ�ه مــا 
يستقل أك� منه من نفسه، ويستك� من طاعته ما يحقره من طاعة غ�ه، فهو عىل الناس طاعن، ولنفسه مداهن، 

إليه من الذكر مع الفقهاء، يحكم عىل غ�ه لنفسه، وال يحكــم عليهــا لغــ�ه، ويُرشــد غــ�َه  اللغو مع األغنياء أحب
  ٢».ويُغوي نفسه، فهو يُطاع ويَعيص، ويستويف وال يويف، ويخىش الخلق يف غ� ربه، وال يخىش ربه يف خلقه

؟ غضبي عليهم لعنادهم وغضبهم عيل حيــث أدعــوهم »ضبكيف يا رب والغ: «آلـه و عليه هللا صىلوهنا يقول رسول الهدى 
  وآمرهم وأنهاهم خالف أهواِءهم، فيجاب:

ٌغ فَاْستَِعْذ بِا�ّ « يْطَاِن نَْز ا يَنزََغنََّك ِمْن الشَّ   ٣»إِنَُّه َسِميٌع َعلِيمٌ    َوإِمَّ
له يف هــذه املكــارم  النزغ هو دخول يف أمر إلفساده، وهكذا يتدخل الشيطان يف صالح أمورنا إلفسادها، ومنه تدخُّ

ليعيذك من نزغ الشيطان، والبد فيها من قاٍل مع حاٍل »  فاستعذ با�ّ «األخالقية والعالج بعد كَلِّ القدرات املقاومة 
ة، ك� هو حاالتهم وفعاالتهم املستعيذ» عليم«لقاالت املستعيذين، » سميع«فهو » إنه سميع عليم«وأع�ٍل ملكان 

  . قاالت وفعاالت املتخلف� عن رشعة هللاّ » سميع عليم«
ونَ « يْطَاِن تََذكَُّروا فَإِذَا ُهْم ُمبِْرصُ ُهْم طَائٌِف ِمْن الشَّ ا َمسَّ   ٤»إِنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا إِذَ

هم مبرصون، واملــس هنــا مــس للمصــدر  مسُّ طائف من الشيطان يعمي عىل املمسوس طريقه، فإذا تذكروا فإذا
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فالقلب وما قبله� من الفطرة والعقيلة وما بعده� من اللب والفؤاد، حيث الشياط� يطوفون عىل كــل مواضــع 
»إنه ليس له سلطان عىل الذين آمنوا وعىل ربهم يتوكلون«اليقظة تعميًة لها، إالّ 

  ٢إستعاذة وسواها. ١
  
  
  
  

  قولة منافقة نهى عن املعروف وامر 
  باملنكر و قولة مؤمنة امر باملعروف ونهى عن املنكر

اِفُقوَن أَْن تُنَزََّل َعلَيِْهْم ُسورٌَة تُنَبِّئُُهْم ِ�َا ِيف قُلُوبِِهْم قُْل اْستَهْزِئُ «   ٣»ُمْخِرٌج َما تَْحَذُرونَ    وا إِنَّ هللاّ يَْحَذُر الُْمنَ
هنا تعني إىل سورة املنافق� الخاصة بفضحهم، هذه السورَة التي ثلثا أياتها أم تزيد نازلة بشأنهم الشائن، » سورة«

م، وهكــذا ســائر الســور التــي ليس ليذرهم يفتنون املؤمن� عن دينه  فقد جربوا ـ خالل أع�لهم املنافقة ـ أن ّهللا 
جموع آيات، سواًء أكانت سورة مصطلحة أم أية سورة هي من السور » سورة«تتحدث عنهم يف آيات، وقد تشمل 

املحيطة �ا تحيط، فإن آيات املنافق� بارزة الداللة، ظاهرة املدلول، مهــ� تفرقــت بــ� ســائر اآليــات، فضــالً عــ� 
  ٤آيةاجتمعت ك� هنا يف �ان وأربع� 

ما يضمرون من عداٍء عارم ضد املؤمن�، ولقد سميت التوبة تتوارد عىل فضحهم �ا يقولون، أو ينوون وما يفعلون و 
ـ في� سميت ـ بـ  حيث تحمل فْضحهم أك� من كل سورة يف القرآن، فلذلك ال حرج هنا وال حذر » الفاضحة«الرباَءة 

  ٥».مخرج ما تحذرون  قل استهزءوا إن هللاّ «عىل املؤمن�، فليكيدوا هم كيدهم و�يدوا ميدهم، فـ 
ال تعني التي تختص بهم، وإ�ا ما تحمل فْضحهم بكث� أو قليل، إذا فكل السور التي تتحــدث » سورة تنبئهم«ثم 

  ».سورة تنبئهم«عنهم هي معنية بـ 
لــيس   فضــحا وارضارا بهــم، ولقــد جربــوا أن ّهللا » عىل«عني ال تعني نزول سورة وحيا إليهم، وإ�ا ت» عليهم«وهنا 

هو نفسه يعرفهم يف  آله و عليه هللا صىلليخفي عىل رسوله مكائدهم الظاهرة بينهم ضد املؤمن�، واملبطنة عندهم، فالرسول 
  .٦»ميعلم أع�لك  ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسي�هم ولتعرفنهم يف لحن القول وّهللا «لحن القول: 
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وهم ال يؤمنــون بــالوحي » يحذر املنافقون«ذلك، فال يرد عىل اآلية ما خيِّل إىل الناس بسطاء أم شياط� أن كيف 
  وهي ال تنزل إالّ عىل رسول الوحي؟.» أن تنزل عليهم سورة«فضالً 

  قانهم بحق الوحي يجحدونه ظــامل�، وهللاّ فهم عىل إستي» جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل� وعلوا«هذا ألنهم 
ورسوله واملؤمن�   يخرب عن طويتهم أنهم يحذرون �ا هم يعرفون الوحي وماهم مجربون، حيث تكرر إنباءات هللاّ 

  عن نياتهم وطوياتهم، وعن قاالتهم سابقة وال حقة.
ه، واألمر الظاهر الذي �كن الحصول عليه يعني إخراجه عن مخبِئه، فإحراجا لُمخبئ» مخرج ما تحذرون  وهللاّ «وهنا 

بتحبسس وتحسس ليس ليُخرج، إ�ا يُخرج املكتوم غ� املعلوم، ولقد بلغ حذرهم أن تنزل عليهم سورة تنبئهم أنهم 
  ١.»يحسبون كل صيحة عليهم«

حت�ل، فهب إن هؤآلء املنافق� � يكونوا عىل ذلك، ثم الحذر ال يالزم العلم باملحذور املحظور، فقد يكفيه مجرد إ 
يق� بصدق الوحي، ولكن إحت�له عىل أية حال وارد، إذ ال �لكون برهانا عىل كذبه، وساطعة الرباه� عىل صدقه 

  ظاهرة باهرة.
» قلوبهم« راجع إىل املؤمن� ويف» عليهم ـ تنبئهم«وقد يحتمل ـ إضافًة إىل ما قدمناه ـ أن ضم� الجمع الغائب يف 

  إليهم أنفسهم، واألول أرجح والجمع أنجح.
قد يوجه بأنهم عائشون خالل املؤمن�، فاآليات التي تعنيهم كأنها منزلة عليهم، وقد » عليهم«ومن ناحية أخرى يف 

  ٢.»عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به  واذكروا نعمة هللاّ «يقربه 
  ٣».نزوالً بشأنهم دون أن يوحى إليهم تنزيالً لوحي الكتاب ـ دون وسيط الرسول ـ عليهم» عىل«حيث تعني 

  »قل استهزءوا..«ووجه آخر يف ذلك الحذر أنه كان عىل سبيل اإلستهزاء ك� يؤيده 
  ذلك حذرهم يف أنفسهم فحظرهم في� ينزل عليهم ثم هم يتساءلون:

اّ� « ا نَُخوُض َونَلَْعُب قُْل أَبِ َا كُنَّ   ٤»تِِه َورَُسولِِه كُنتُْم تَْستَْهزِئُونَ وَآيَا   َولَِنئْ َسأَلْتَُهْم لَيَُقولُنَّ إِ�َّ
وهذا أخبار » ليقولن..«والذين معه، وما يف قلوبهم من طويات خبيثة  آله و عليه هللا صىلعن هزءهم بالرسول » لنئ  سألتهم«

إ�ا كنا نخوض «عنهم   � قال هللاّ بغيب مستقبل، وكان أال يقولوه ملَّا سمعوا الوحي هكذا يفضحهم، ولكنهم قالوه ك
  قــل أبــا�ّ «ورسوله يربره أي مربر، وذلك استهزاء رصيــخ رصيــح:   واللعب با�ّ   وهل الخوض يف آيات هللاّ » ونلعب
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  ١لهم كا قال. آله و عليه هللا صىل؟ وقد قال »وآياته ورسوله كنتم تستهزءون
ـ إىل كل من يستهزء بالدين مه� كان مسل� مؤمنا، » تستهزءون«وهنا  تعمم حكم اإلستهزاء ـ وهو الكفر واالرتداد 

بل هو شديد النكران، فمن منكر ساكت ال يستهزء، وأما  فضالً عن املنافق�، إذ ال يعني اإلستهزاء ـ فقط ـ النكران،
  املستهزء فهو منكر ماقت.

ٍء، حيث الحق ال يتحمــل  وكيف يخاض يف الدين ويُلعب به إالَّ بنكران هازى» نخوض ونلعب«ويا له عذرا غادرا: 
  الخوض واللعب إالّ بذلك النكران البعيد والكفر الشديد!.

أَنَّهُْم كَانُوا ُمْجرِِم�َ الَ تَْعتَِذرُوا قَْد كَفَ « ْب طَائَِفًة بِ َفٍة ِمنْكُْم نَُعذِّ ائِ �َانُِكْم إِْن نَْعُف َعْن طَ   ٢»رْتُْم بَْعَد إِ
د و » ال تعتذروا« وهنا تَقابل اإل�ان بــالكفر دليــل عــىل » قد كفرتم بعد إ�انكم«حيث ال عاذرة عن الكفر املعتمَّ

منافق� وبسطاء مضلَّل�، فكُفر طائفة منهم بعد إ�انهم هو جاهر الكفر بعد ظاهر اإل�ــان فــال يعفــى  أنهم ب�
» إن نعف عن طائفة منكم«عنهم، وكفر طائفة أخرى هو واقع الكفر بعد واقع اإل�ان، فلذلك يصح هنا التقسيم 

ق يف قلــوبهم،  »بأنهم كانوا مجرم�«أخرى » نعذب طائفة«وهم املضلون ح� يتوبون.  حيث تعرَّق اإلجرام وتعمَّ
فهٍم رؤوساء الضاللة وحملة مشاغل املتاهة والغواية حيث عاشوا ردحا بعيدا من الزمٍن ذلك اإلجرام فكيف يعفى 

»عذابا ألي� يف الدنيا واآلخرة..  فإن يتوبوا يك خ�ا لهم وان يتولوا يعذبهم هللاّ «عنهٍم فهم ـ إذا ـ ال يتوبون 
، خالف ٣

  ٤األول� الذين كان كفرهم بسيطا دون تعنُّد وتعمق.
واحت�ل ثان أن يختص العفو بحارض العذاب دون مسقبله الختالف دركات نفاقهم شدًة وضعفا، ولكن الظاهر هو 

  إذ ال يتوبون، أم وتوبتهم توبة نفاق غ� وفاق.» نعذب«إذ يتوبون، و » نعف«األول فـ 

                                                        
�� ��� ��ل ��ل ر�� �� ��وة ���ك �� ����   �� ���� وأ�� ا���� وا�� ��دود�� �� ��� ا��ّ�ـ أ��ج ا�� ���� وا�� أ  ٢٥٤: ٣). ا��ر ا�����ر ١

�ـ�ل ����: �� رأ��� ��� ��آ��� ����ء �� أر�� ����� و�� أ��ب أ���� و�� أ��� ��� ا����ء ���ل ر�� �� ا����� ���� و���� ����� ��ٔ���ن ر

��� ������ ���� ���� ر��ل ا��ّ� و��ل ا���آن ��ل ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ����� ذ�� ر��ل  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ� ـ� �ـ��  : ��ٔ�� رأ وا���ـ�رة ����ـ� و�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��

����ّ� آ�� و ���� ا��� ���إ��� ��� ���ض و���� وا����   ���ل �� ر��ل ا��ّ� دة �� ا��ٓ�� ��ل ����� ر��ل وآ���� ور���� ���� �����ءون، و��� �� ���  ���ل: أ

�� ��و�� إ�� ���ك و��� ���� أ��س �� ������� �����ا: أ���� ��ا ا���� أن ���� �� ���ر ا���م و������ ����ت ���ـ�ت �ـ�ٔ���  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

ـ� و ���� ا��� ���  ��� ذ�� ���ل ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �������   ا��ّ� إ��ـ� ��ـ�   ����ء ا���ـ� ��ٔ�ـ��� ��ـ�ل: ��ـ�� �ـ�ا ��ـ�� �ـ�ا؟ �ـ���ا �ـ� ��ـ� ا��ّـ� إ����ا ��� آ�

ـ� �ـ������ �� �����ن، و��� �� ���� �� ���� ��ل: ����� ا����   ���ض و���� ��ٔ��ل ا��ّ� ـ� ا�� ـ� و ��� ����� ��ـ��ون أ���ـ�  آ� �ـ� ��ـ��ه وأ�ـ�س �ـ� ا��ـ�

 ����� �� ����ا ��ٔر�� إ���� �� ���� �����ن �����ا: إ��� ��� ���ض و����.  ا����� ��ٔ��ل ا��ّ� �����ا: إن ��ن �� ���ل ���� ��� ����� �� ��

 
٢ ��  .٩:٦٦). ��رة ا��ّ�

 
٣� .( ��  .�٩:٧٦رة ا��ّ�

 
�ـ�ل: ���ـ�ء �ـ�م �ـ���ا �ـ����� » �ـ� ���ـ�روا..«�ـ� ���ـ�:  ا��ـ��م ���ـ��� ����� ا���� �� روا�� أ�� ا���رود �� أ�� ����  ٢:٢٣٨). ��ر ا������ ٤

��ن أ�� ا��ٔر��� ���� �� ا����� �����ف و��ب » أن ��� �� ����� ����«أر��� ���، و����: ��د��� ار����ا و���ا و�����ا ��� إ������ و����ا 

�� و ���� ا��� ���  و��ل �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� ���  أ����� إ��� ����ه ر��ل ا��ّ� آ �� ��� ا����� ���ل: �� رب ا����� ���� ا��� �� ���� أ��   ��� ا��ّ� آ

�� ���� ��م �� ��� ��� ا��ي ��� ا��ّ� أ�� أ ���. أ��ل: �� ��� ��ا ا��ا�� ����� ���� ��ٔن ���ول ا��ٓ�� و�� ���� �� �� ����   ا������ و�� ���� أ

 ����� ��ٔ����� ��� ��ار ا����، و��� ا������ ا��ٔ��ى �� ���� ا��ٓ���� ��ٔ������.

��� أ��� �� ��وة ���ك و��� ���� ����� ر�� آ�� و ���� ا��� ���  ا���� �� ا����� أن ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ��� ا��زاق وا�� ا����ر وأ��  ٣:٢٥٥و�� ا��ر ا�����ر 

إن ��� �� ����� «و������ و�����آن، ��ل ��ن ر�� ���� �� ������� �� ا����� ���� ������ ��� ���ل �� ���� �� ود��� �����   ا����ءوا ����ّ�

 ر�� وا��. ���� ���ب �����، ��ل: ا������ 
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وبساطة، إىل هؤآلء الذين أسلموا منافق�، لتشمل الذين آمنوا ثم كفروا ونافقوا عن جهل » بعد إ�انكم«هنا يذكر 
ولقد قالوا كلمة الكفــر وكفــروا بعــد «ثم ازدادوا كفرا ونفاقا، ولذلك ملا يفرد اآلخرون يبدل اإل�ان فيهم باإلسالم: 

  ».إسالمهم
ظائف عامــة ووجه ثالث أن اإل�ان يعم اإل�ان باللسان إىل اإل�ان بالجنان واألركان، وك� يخاطَب الذين آمنوا بو 

  فتشمل كل من أقر باإل�ان.
ا، وك� لـــ  ا فانســلخ منهــا فأتْبعــه «ووجه رابع أنه صحيح اإل�ان وخفيفه الذي يزول يعارٍض مَّ الــذي آتينــاه آياتنــ

»الشيطان فكان من الغاوين
»الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا«وهكذا  ١

٢  
والقول أال مالزمة لعذاب طائفة بالعفو عن طائفة، خاٍو دون تأمل، حيث العذاب هنا شامل قضيَة الحال، فمعنى 

ملصلحة ملزمة أو راجحة، فال يستلزم أن نعف عن طائفة أخرى دون » إن نعف عن طائفة منكم«الرشطية ـ إذا ـ 
  أية مصلحة.

  ؟»ال تعتذروا«م يعفى عنهم فهم إذا معذورون، فكيف يخاطَبون مع غ� املعفو عنهم بـ وترى إذ كان طائفة منه
إنهم ككل غ� معذورين عن كفرهم بعد إ�انهم وكذبهم أنهم � يقولوا كلمة الكفر، وإ�ا العفــو ملــن تــاب توبــة 

  صالحة و� يكن كفره عن ضالل وإجرام عريق.
كجزاء لذلك الرشط، إشعارا بأن العفو عن طائفة » نعذب طائفة«حقل كرشط يف ال» إن نعف عن طائفة منكم«فـ 

  مضلِّل� � يعيشوا اإلجرام.» بأنهم كانوا مجرم�«ال يخلِّف العفو عن أخرى الختالفه� يف املغزي: 
  فمجال العفو واسع فاسح ما � يتعمق الكفر يف النفوس فكانت التوبة إذا نَصوحا دون أي غدر ونفاق َمسوح.

َكِر َويَنَْهــْوَن َعــْن الَْمْعــُروِف َويَْقِبُضــونَ ا«     أَيـْـِديَُهْم نَُســوا هللاّ لُْمنَاِفُقوَن َوالُْمنَاِفَقاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالُْمنْ
  ٣»فَنَِسيَُهْم إِنَّ الُْمنَاِفِقَ� ُهْم الَْفاِسُقونَ 

يــأمرون « مباضعة اإل�ان املوافقة، تشكل منارضة يف حقل النفاق، ومن قضاياها الرزايــا: مباعضة لعينة منافقة يف
عن كل خ� مادي أو معنــوي لقبيــل » ويقبضون أيديهم«بكل طاقاتهم وإمكاناتهم » باملنكر وينهون عن املعروف

د معنَّد »  نسوا ّهللا «اإل�ان، وذلك ألنهم  يف كل حقول الرحمة والعناية، حيث » فنسيهم«نسيان تجاهل وتغافل معمَّ
يف كافة الرح�ت الرحيمية الخاصة باملؤمن� واملتحرين عن » فنسيهم«عاملهم معاملة النايس التارك ملا هو كافله، 

  ».وال يُظلمون فتيالً«اإل�ان، نسيانا جزاَء نسيان، وفاقا لذلك العصيان 
كأن ال فاســق ســواهم، حيــث تعمــق فــيهم الفســوق » اسقونإن املنافق� هم الف«و »  نسوا هللاّ «حيث » نسيهم«

  ».يف الدرك األسفل من النار«وتحّمق ألسفل دركاته، فألنهم يف الدرك األسفل من فسوق الكفر، لذلك فهم 
وما كان ربك «ال يسهو وال ينىس، وإ�ا ينىس ويسهو املخلوق واملحَدث، أال تسمعه عزَّ وجّل يقول:   إن ّهللا «أجل و 

فاليوم «وقال عزَّ وجّل: » أولئك هم الفاسقون«وإ�ا يجازي من نسيه ونيس لقاَء يومه بأن يُنسيهم أنفسهم » نسيا
  ٤أي: نرتكهم ك� تركوا اإلستعداد للقاء يومهم هذا.» ننساهم ك� نسوا لقاء يومهم هذا

                                                        
 .٧:١٧٦). ��رة ا����اف ١

 
 .٤:١٣٧). ��رة ا��ّ��ء ٢
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  تركا جزاَء ترك يف األوىل واآلخرة. ١فرتكهم»: فنسيهم«  إذ تركوا طاعة هللاّ »  نسوا ّهللا «فقد 
نتلمح أن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل معاكسة األمر بينه�، وإىل قبض اليد عن الرحمة، كل ذلك  وهنا

  وعصيانه.  من نسيان هللاّ 
تحليق لنفاقهم عىل قبييل الذكور واألناث، فإن لهــن دورا دائــرا مــائرا يف » املنافق�«هنا إىل » املنافقات«ويف ضم 

إىل كيدهن العظيم يف حقل النفاق، ك� واملعروف املنهي عنه واملنكر املأمور به يع�ن كل عمليات النفاق، إضافة 
حقول املعروف واملنكر، عقيديا وعلميا وعمليا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وحربيا، دركات سبع من جحيم املباعضة 

  املنافقة يف املباضغة عن املوافقة.
ة وطينة واحدة، سوء الطويــة ولــؤم الرســيرة، وكــل همــز وملــز ودسَّ طبيعة واحد» بعضهم من بعض«إنهم ككل 

وغمز، وضعف عن رصيح املواجهة ورصيخ العقيدة، وكل ذلك ينعكس يف كل سلوكهم ومسالكهم، معاكســ� كــل 
  خ� إىل رش، وكل رش إىل خ�، ركسة ونكسة محلِّقة عىل كل كيانهم.

يف ألوهيتــه وربوبيتــه وعلمــه »  نســوا هللاّ «العملية أماهيه، هــو وهنا أسس البالء املنعكس عىل العقيدة والخلق و 
  ولذلك:» فأوردهم النار. بئس الورد املورود«وقدرته وواجب معرفته وعبوديته وطاعته، ونشأة حسابه وجزاِءه 

اَر نَاَر َجَهنََّم َخالِِديَن ِفيَها    َوَعَد هللاّ «   ٢»وَلَُهْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ    ِهَي َحْسبُُهْم َولََعنَُهْم هللاّ الُْمنَاِفِقَ� َوالُْمنَاِفَقاِت َوالْكُفَّ
، ثــم »يف الــدرك األســفل مــن النــار«تعميم بعد تخصيص، تأخ�ا لهم عن املنافق� تدليالً عىل أنهم » والكفار«هنا 

، خلودا يف النــار قــدر خلــودهم يف يف قسطاس العدل» هي حسبهم«هو الخلود ما دامت النار و » خالدين فيها«
يف النار ما داموا هم » لهم عذاب مقيم«بواعث النار، فك� كانوا مقيم� عىل نفاقهم وكفرهم حتى املوت، كذلك 

ومــا » وجزاء سيئة سيئة مثلهــا«ودامت النار، بل ليست النار إالَّ حصيلة نفاقهم وكفرهم املحدود يف أصله وفصله 
رد له سائر ب� الرباه� أن للنار والخالــدين فيهــا نهايــة بنهايــة العــذاب املســتَحق ملــن ال أشبه برهان قاطع ال م

  وقسطه.  يستحقون ثوابا، قضيَة عدل هللاّ 
كمقــيم اإلســتحقاق » مقــيم«فال يعني مقيم العذاب إقامته معهم إىل غ� نهاية، فإنها ظلم إىل غــ� نهايــة، وإ�ــا 

تحقاق ظلم مه� كانت محدودة، فضالً عــن كونهــا غــ� محــدودة كــ� يهرفــه وقدره، حيث الزيادة عىل قدر اإلس
  العدل الرحيم.  هارفون ويخرفه خارفون أم قارصون عن إدراك الحق بحق ّهللا 

»وما هم بخارج� من النار ولهم عــذاب مقــيم«ونقمته ـ   قضيَة عدل هللاّ » عذاب مقيم«هنا ألهل النار الخالدين 
٣ 

مقيم ما قامت النار دون خروج عنها، وليس فناء من يف النار مع النار خروجا عنها، واإلقامة الالَّنهائية ألهل النار يف 
  . النار خروج عن العدل والنصفة وعوذا باّ� 

فله نهايــة،   ورحمته، فأين مقيم من مقيم، مقيم يقيمه عدل ّهللا   قضيَة فضل هللاّ » نعيم مقيم«وهناك ألهل الجنة 
يبرشهم ربهم برحمة منه ورضــوان «حيث:  ٤»عطاء غ� مجذوذ«فليست له نهاية، بل هو   ومقيم يقيمة فضل هللاّ 

                                                        
 ». ���ا ا��ّ�« ا����م ����). ا����ر �� ����� ا������ �� ���� أ�� ���� ١
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 .٥:٣٧). ��رة ا���ٓ��ة ٣

 
ء ��  إ�� ����� و������ وا���  ��ل: إذا ��ر أ�� ا���� �� ا���� ود�� و�� ا��ّ� ������ا����م). �� ����� ا������ �� ���� �� ��� �� ا����� ٤

و����ت ���� ا����ن و��ت �� ����� ا��ٔ���ر و���� �� ا��را�� وو��� �� ا����رق وأ��� ���� ��� أر���� ���� ��ا�� و����� ���� ا����ر 

، �� إن ا����ر ���ف �����  ا���ام ��� ��ءت ��اه �� ��� أن ���ٔ��� ذ��، ��ل: و���ج ���� ا���ر ا���� �� ا����ن ������ن ���� �� ��ء ا��ّ�

� ��اري أ�� �� أ����� ���� �� أ��� ���؟ ������ن: ر��� وأي ��ء ��� ��� ��� ��� ���� ا���� ����ل ���: أو����� وأ�� ����� و���ن ���� �

�� ���: ر��ي أ����� و��ت أ����� �� ا���� �� ��ار ا�����؟ ـ ��ل: ����د ����� ا���ل ������ن ر��� ��� ��ٔ��� ���� ��� ��� ��� ����ل ���رك و���
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  ١.»وجنات لهم فيها نعيم مقيم
  ؟»م عذاب مقيمنار جهنم ـ خالدين فيها ـ وله«وترى ما هو الفارق ب� ثالوث: 
ولكن ليس لزامه خلودهم فيها، فبعض الداخل� فيها هم غ� خالدين، » نار جهنم«هنا قوس تصاعدي أن لهم أوالً: 

  كبعض العصات من املوحدين، حيث يخرجون عن النار دون خلود فيها هو البقاء مدة طويلة.
أبدي » لهم عذاب مقيم«ب مقيم، ثم ثالثا مدة طويلة هي منقسمة ب� عذاب مؤقت وعذا» خالدين فيها«فثانيا: 

ما داموا هم ودامت النار، فال يخرجون عن النار، وال تخمد النار وهم أحياء، بل ه� متقارنان، يقيمون مع مقيم 
  العذاب، ك� أن مقيم العذاب معهم ما داموا أحياء، فهم:

ةً « انُوا أََشدَّ ِمنُْكْم قُوَّ َوأَكَْ�َ أَْمَواالً َوأَْوالَدا فَاْستَْمتَُعوا بَِخالَقِِهْم فَاْستَْمتَْعتُْم بَِخالَقُِكْم كََ� اْســتَْمتََع  كَالَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم كَ
نْيَا َواالْخِ  لُِكْم بَِخالَقِِهْم َوُخْضتُْم كَالَِّذي َخاُضوا أُْولَِئَك َحِبطَْت أَْعَ�لُُهْم ِيف الدُّ ونَ رَِة َوأُْولَئِ الَِّذيَن ِمْن قَبْ   ٢»َك ُهْم الَْخاِرسُ

كانوا أشد منكم قوة وأك� «منافق� وكافرين تشابهت قلوبكم وهم » كالذين من قبلكم«هؤالء األنكاد البعاد هم 
  ».أمواالً وأوالدا

النصــيب وهــو » فاســتمعوا بخالقهــم«وقضية هذه املشابهة اللعينة أنهم عــىل كــ�ة قــوتهم وأمــوالهم وأوالدهــم 
املكتَسب صالحا أو طالحا حسب مختلف الُخلُق، وهو ما خلق لإلنسان يف الحياة الدنيا ذريعة لألخرى، فــالخالق 
الصالح هو نصيب صالح يف األخرى، وك� الخالق الطالح هو نصيب طالح فيها، وال يعني سلب الخالق يوم األخرى 

فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة من «إالّ سلب صالحه املرتقب حيث أتلف خالقه يف األوىل 
»خالق

  ٤.»ولقد علموا ملن إشرتاه ما له يف اآلخرة من خالق« ٣
، وهو  ذلك، والخالق: النصيب املكتسب، هو املخلوق يف أصله لكل مكلف، وهو يكلَّف بالتذرع به إىل مرضات ّهللا 

  إيانا لنكون له من الشاكرين.  الفطرة والعقلية الصالحة وكافة الطاقات األنفسية ظاهرية وباطنية، التي هباها هللاّ 
من كان يريد الدنيا وزينتها نوف إليهم أع�لهم فيها وهم فيها ال «ذلك الخالق قد يستمع بها متعة الحياة الدنيا ل 

  ٥.»خرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملونتبجسون. أولئك ليس لهم يف اآل 
فاســتمتعتم «متعــة الحيــاة الــدنيا، » اســتمتعوا بخالقهــم«فقد نسوا نصيبهم من الدنيا ذريعة لآلخرة، ذلك ألنهم 

يف الخالق، خالق الحياة الدنيا إستمتاعا متشابها ب� َسلَف وَخلَف » بخالقكم ك� استمتع الذين من قبلكم بخالقهم
لصالحنا، ولكنها اختلف عن صالح مغزاها بيسء الُخلق إبصارا إليها فأعمتهم، دون إبصار   بحذاف�ها، التي خلقها هللاّ 

هم.   بها حتى تبرصِّ

                                                                                                                                                         
 ������ا����مأ��� ���، ��ل: ������ن ��� �� ر��� ر��ك ��� و����� ��� ��� أ��� ��ٔ����� �� ��ء ��� �� ا�����  ���� و����� ��� ��� وا��� ���

��� ���  و�� ا��ر ا�����ر أ��ج ا�� ��دود�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�» ا�������..  و�� ا��ّ�«��ه ا��ٓ��  :  �: إذا د�� أ�� ا���� ا���� ��ل ا��ّ آ�� و ���� ا
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وخلفا سلفا » أولئك حبطت أع�لهم«ك� خاضوا، فـ »: كالذي خاضوا«ناكرين مستهزئ�   يف آيات هللاّ » وخضتم«ك� 
  كأن ال خارس سواهم.» وأولئك هم الخارسون«

هنا هي الحسنة يف نفس الذات، حيث السيئات هي حابطات دون إحباط، فأع�لهم الحسنة التي قد » أع�لهم«و 
فهي حابطة يف اآلخرة ليس لهم بهــا فيهــا » من املتق�  إ�ا يتقبل ّهللا «تفلتت من ذات أيديهم حابطة غ� ثابتة إذ 

، ثم أع�لهم التي يعملونها يف الدنيا إلزهاق الحق وفــتِّ ســاعده وكرســ عضــده، هــي حابطــة فيهــا إذ ال من أجر
  بها شيئا، فإ�ا النافع لهم منها يف هذه األد� ُمتعة الحياة الدنيا ليس إالّ.  يقدرون أن يرضوا ّهللا 
 أدب القرآن لهؤآلء الذين ليس لهــم حتى يصبح َممسكا عىل» الذي«غ� راجع إىل » خاضوا«وهنا ضم� الجمع يف 

هو عبارة أخــرى عــن » الذي«و » الذين من قبلكم«البينات، ضدعا بل هو راجع إىل   أدب إالَّ الخوض يف آيات هللاّ 
» ما«هنا بديالً عن » الذي«وألن زيادة املبا� تدل عىل زيادة املعا�، فقد تعني  ١».ك� خاضوا«أصل الخوض، تعني 

فأنتم األوغاد األنكاد تتابعونهم يف: كم خاضوا وكيف خاضوا، املعني� » الذين من قبلكم«عمق الخوض وحمقه من 
  ك� وكيفا.» الذي خاضوا«بـ 

أحــذركم أن تحــدثوا حــدثا يف : «آلـه و عليـه هللا صـىلسالم وك� يروى عن النبــي يشمل كل حدث يف اإل   والخوض يف آيات هللاّ 
  ٢».فاستمتعوا بخالقهم: « اإلسالم وعلم أنه سيفعل ذلك أقوام من هذه األمة فقال هللاّ 

دث من أحكام وأع�ل وسنن ال توافق الكتاب والسنة، إنها ككلٍّ أحداث يف اإلسالم بإحداث ما ليس منــه فك� يح
  فيه.

أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا عىل سبيل   إعلموا عباد هللاّ » «كانوا أشد منكم قوًة وأك� أمواالً وأوالدا«ذلك فقد 
ر ديارا، وأبعد آثارا، أصبحت أصواتهم هامدة، ورياحهم راكدة، من مىض قبلكم، ممن كان أطول منكم أع�را، وأعم

وأجسادهم بالية، وديارهم خالية، وآثارهم عافية، فاستبدلوا بالقصور املشيَّدة، والن�رق املمهَّدة، الصخوَر والجباَل 
هــا، فمحلُهــا مقــرتِب، وســاكنها املسنَّدة، والقبور الالطئة امللَحدة، التي قد بُني بالخراب فناُءها، وُشيد بالرتاب بناءُ 

مغرتِب، ب� أهل محلة ُموِحش�، وأهل فراغ متشاغل�، ال يستأنسون باألوطان، وال يتواصلون تواصل الج�ان.. وكأن 
كم ذلك املستوَدع، فكيف بكم لو تناهــت بكــم األمــور،  قد رصتم إىل ما صاروا إليه، وأرتهنكم ذلك املضجع. وضمِّ

  ٣وبع�ت القبور.
أُ الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم قَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوَ�ُوَد َوقَْوِم إِبْرَاِهيَم َوأَْصــَحاِب َمــْديََن « َوالُْمْؤتَِفَكــاِت أَتـَـتُْهْم رُُســلُهُْم أَلَْم يَأْتِِهْم نَبَ

  ٤»هُْم يَظْلُِمونَ لِيَظْلَِمُهْم َولَِكْن كَانُوا أَنُفسَ    بِالبَيِّنَاِت فََ� كَاَن هللاّ 
وقد أتاهم بألسنة الوحي منافق� وكتابي�، بل ومرشك� وملحدين، حيث األنباء متناقلة متداولــة بــ� » أ� يأتهم«

كل األمم مه� قلَّت أو ك�ت، ومن أهم هذه األنباء نبأ قوم نوح غرقا، وعاد وهم قوم هــود حيــث أهلكــوا بــريح 
ية، و�ود وهم قوم صالح حيث أخذتهم الرجفة، وقوم إبراهيم �ا فعلوا به حرقا زعَمهم فُغلبوا هنالــك رصرص عات

وانقلبوا ضاغرين، ثم أهلك ملكهم �رود وسلب عنهم النعمة، وأصحاب مدين أهلكوا بعذاب يوم الظلة بكل مهانة 
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أعاليها أسافلها كقوم لوط، فقد عم عذاب  وهي املنقلبات بقراها حيث جعلت» واملؤتفكات«وِذلَة، وبصورة عامة 
  ١اإلستئصال �ختلف صوره أمثال هؤآلء الطغات الغاوين البغات فأصبحوا مثالً لآلخرين.

وما أتاهم من عــذابات تكــذيبا » بالبينات أتتهم رسلهم«وألن النبأ هو خرب ذو فائدة عظيمة، فهو هنا منقسم إىل 
تكذيبا للبينات وإبتالًء بــاملَثُالت » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون«هنا وهناك » ليظلمهم  ف� كان هللاّ «لهذه البينات 

  واملؤتفكات.
� ورد وعىل الحق، ومه  إنهم ظلموا إنتقاصا أنفسهم النجسة النحيسة، حيث اإلنتقاص بظلمهم ليس ل�د عىل هللاّ 

عىل أهل الحق يف حيوية مادية ـ وليست روحية ـ فخلْفيتها األصلية هي واردة عليهم أنفسهم، إذ ال تذرهم ما هم 
  أحياء يف مثلث النشآت.
»فجعلناهم سلفا ومثالً لآلخرين«فمن نبأِ هؤالء األنكاد: 

سبيل  ثم أولئك اآلخرون يستمتعون غ� شاعرين، سائرين ٢
الهل� متغافل�، فقوم نوح يغمرهم الطوفان ويطويهم إليهم يف تيّار الفناء املرهوب، وأمثالهم من هؤالء املذكورين 

  وسواهم.
ات، حيث تُبطرها الِنعمة فتحوَّل نَعمــة ونِقمــة، وال تنتفــع بعظــات  وهكذا تكون النفس املنحرفة املنجرفة إىل ُهوَّ

التي ال تتحول، فال تُبرص مهاوي ومصارع األقوياء األغويــاء   ح بصائرهم إلدراك سنة هللاّ الغابرين وال تعترب، وال تنفت
  قبلها.

ة اإل�انية: ة املنافقة والكافرة، ومن ثم الضفَّ   هذه هي الضفَّ
اَة َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَنْهَْوَن « كَ الََة َويُْؤتُوَن الزَّ َعْن الُْمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ

  »٣َعِزيٌز َحِكيمٌ    إِنَّ هللاّ    َورَُسولَُه أُْولَِئَك َسَ�َْحُمُهْم هللاّ    َويُِطيُعوَن هللاّ 
لبعض، أن ييل كلٌّ أمر اآلخر يف خطوات هذه الوالية هي والية املحبة والرقابة والنرصة التامة الطامة عىل بعضهم ا

بالحكمة واملوعظة الحسنة، دون الوالية الرشعية الخاصة �دراِء الرشيعة، ويف نهاية املطــاف   الدعوة إىل سبيل هللاّ 
يــأمرون «وعند ك�ل الدعوة ومعرفة كاملة باملعروف واملنكر، ورشوط أخرى مفروضة التحصــيل قــدر املســتطاع، 

فكل فاعٍل منهم ملعروف وتارك ملنكر يأمر تارك هذا املعروف وينهــى مقــرتف هــذا » ن عن املنكرباملعروف وينهو 
املنكر، وك� يأ�ر في� هو تاركُه بفاِعله وينتهي في� هو فاعله بتاركه، تآمرا باملعروف وتناهيا عن املنكر، فيكــون 

ل لعوامــل الفرقــة بــ� كلٌّ مرآتا لآلخر يرى صالحه ف�يه إياه أمرا به، ويرى طالحه فُ�  يه إياه نهيا عنه، دون تدخُّ
صفوفهم، فحيث� وجدت فرقة يف هذه الج�عة املؤمنة فثمة تدخُّل عنرص غريــب عــن طبيعتهــا وعقيــدتها، و�ــة 

  غرض أو مرض �نع السمة األوىل التي قررها العليم الخب�.
  املنكــر وإقــام الصــالة وإيتــاء الزكــوة وطاعــة هللاّ وهذه الصفات الخمس يف املؤمن�: األمر باملعروف والنهي عــن 

  . وقبض األيدي، وعصيان هللاّ   ورسوله، هذه تُقابل صفاٍت للمنافق�: األمر باملنكر والنهي عن املعروف ونسيان ّهللا 
:  هللاّ  وتلك الوالية هي قمة الواليات اإل�انية املحكمة املتحكمة بــ� املــؤمن�، كخطــوة أوىل يف الــدعوة وكــ� قــال

»عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم«
ة، وألن  ٤ ك� «هنا » املؤمنون واملؤمنات«يف وجه من وجوهه الِعدَّ
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هناك جمعان يحلِّقان عىل كل كَم يحمل إ�انا أو نفاقا، فقد يعني الجمع فيه� جمــع كــل » املنافقون واملنافقات
سلسلة موصولة مع بعضها البعض، يتابع كلُّ َخلٍَف َسلَفه، ك� يتابع بعضهم بعضا يف كــل ســلف  َخلَف إىل سلفه،

تهم إ�انا أو نفاقا، مباعضة شاملة تخطِّيا عن فواصــل الزمــان واملكــان  تهم عن ُعدَّ وكل َخلَف، دون انفصام يف ِعدَّ
  واألوارص حيث يجمع كّال عقيدته الخاصة به يف حقل اإل�ان.

ية اإل�انية هي إمتداد ب� أهلها طوَل الزمان وعرَض املكان، وهكذا الوالية الكافرة نفاقا وسواه، طاملا الوالية فالوال 
وأولئــك األركــام » بعضهم مــن بعــض«اإل�انية عريقة ال تنفصم، والوالية الكافرة هي يف انفصام دائم، فلذلك هم 

  ».بعضهم أولياء بعض«
  نَجدة وشجاعة جادَّة، وإىل تعاون صارم وتكاليف قا�ة وليست هكذا والية النفاق. فالوالية الصادقة بحاجة إىل

هنا محذوف املتعلَّق فقد يشمالن إىل التآمر والتناهي في� بينهم التعاون الصــالح يف أمــر » يأمرون وينهون«وألن 
  اآلخرين ونهيهم بعد كامل الدعوة العاذرة البينة.

أصالً يف الطاعة، متمثلة »  ويطيعون ّهللا «  بأمر ّهللا   صلًة بعباد هللاّ » ويؤتون الزكوة«  ا�ّ صلًة ب» ويقيمون الصالة«ذلك 
وألن هذه الثالثة هي من ميزات  آله و عليه هللا صىل  ، متمثلة يف سنة رسول هللاّ  فرعا فيها رسالة عن هللاّ » ورسوله«  يف كتاب هللاّ 

  انية فلتكن يف رقابة ج�ه�ية أن يقيموا الصالة ويؤتــوا الزكــوة ويطيعــوا هللاّ اإل�ان معدودة يف عديد الوالية اإل�
ورسوله يف حقل الوالية وبصورة جمعية متضامنه، فك� أن تطبيق املعروف وترك املنكر شخصيا ال يكفي، بل ويليها 

رحمــَة عاليــة »  يــرحمهم هللاّ «ك ورسوله، فعند ذل  واجب األمر والنهي، كذلك إقام الصالة وإيتاء الزكوة وطاعة هللاّ 
عىل ضوء هذه الحياة اإل�انية التضــامنيه، » لن يرضوكم إال أذى«تشملهم، حيث تجعلهم أقوياء أمام األغوياء، فـ 
فـــ ». لــن يرضــوكم«إىل » حق تقاته..  يا أيها الذين آمنوا اتقوا ّهللا «وك� هي مذكورة يف آل عمران من قوله تعاىل: 

إن » «إنا لننرص رسلنا الذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقوم األشــهاد«يف الدنيا واآلخرة فـ »  هللاّ  أولئك س�حمهم«
  ».عزيز حكيم  هللاّ 

  إىل عذابه.  إذا فالخارجون عن هذه الخ�سيه املجيدة خارجون عن رحمة هللاّ 
مل مؤمنة مؤمنا بأمان إ�ان وظل ظليل ذلك، وهل إن من قضايا تلك الوالية اإل�انية أن يحمل مؤمن مؤمنة أو تح

ولكن يف غ� ما هو مخصوص باملحارم الرسمي� أقرباء وأنسباء، حيث إن  ١»فإن املؤمن محرم املؤمنة..«ربا�؟ أجل 
  م البعض.الوالية الطليقة الصالحة تقتيض ذلك الحمل رعاية لصالح بعضه

مداراة   رأس العقل بعد اإل�ان باّ� «و   والوالية ّ�   يتحابون بجالل هللاّ   إلخاءهم يف هللاّ » املؤمنون واملؤمنات«ذلك فـ 
الناس ولن يهلك رجل بعد مشورة وأهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة وأهل املنكر يف الدنيا أهل املنكر 

  ٢».يف اآلخرة
املؤمنات أن يحصلوا عىل جــدارة هــذه وألن هذه الوالية الج�ه�ية هي من لزامات اإل�ان، فعىل كافة املؤمن� و 

                                                                                                                                                         
 
��ٔ�� وأ�� ��ٔ���� ا���أة ا������ �� ������ �����  ا����م ����  �� ����� ا������ �� ���ان ا����ل ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ٢:٢٤٠). ��ر ا������ ١

و��� ��� ���م؟ ��ل: �ٕ�ذا ����� ا���أة ا������ ������� �ٕ�ن ا����� ���م ا������ و��� ��ه ا��ٓ�� و������ �������� و���� إ���� وو������ ��� 

 ».وا������ن وا������ت ����� أو���ء ���«

 
:.. أ��ل وذ�� ا����� �ـ�وي آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� أ�� ���� وا�� أ�� ا����� �� ���� �� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �٣:٢٥٦ر ا�����ر ). ا�٢

�ـ�� و�ـّ� �ـ�   إ�ـ� ا��ّـ�  � ���د ا��ّـ�: إن أ�آ�� و ���� ا��� ���  ���ق ����ة وأ���ظ ��ة و���� �� �� أ�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������ 

��� �����وف و���� �� ���� و��� إ���� ����ـ� وو�ـ�   : إن ا��ّ�آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��� إ��� ا����وف و��� إ��� �����، و��� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

��ـ� ����ـ�وف أ�ـ�اًء �ـ� ���ـ�   و���� �� أ���� وإن ا��ّـ� ���ب ا����وف إ���� و��� ����� إ���َءه ��� ��� ا���� إ�� ا��ٔرض ا����� �������

 أ���.  ��� إ���� ا����وف و��� إ���� ����� و��� ����� إ���ءه ��� ���� ا���� �� ا��ٔرض ا����� ������� و���� ��� أ���� و�� ���� ا��ّ�
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الوالية، تقد�ا لكل طاقاتهم وإمكانياتهم يف هذه السبيل �قدماتها، كالدعوة بالحكمة واملوعظة الحسنة، فليكن كٌل 
  واعظا آمرا ناهيا غ�ه ك� يعظ ويأمر وينهى نفسه، بادئا بنفسه حتى يصلح واعظا لغ�ه.

 جو الدعوة والعظة واألمر والنهي برشوطها، فقد يسلم ذلــك الجــو الطــاهر، وح� يصبح الجو يف املجتمع اإل�ا�
  القاهر عىل التخلفات عن كافة النكبات، ول� ير� العائش� فيه من غ� املؤمن� فضالً عن املؤمن� أنفسهم.

أو منكــر ذلك، فكل فاعل ملنكر أو تارك ملعروف عليه مســؤولية مضــاعفة مــا دام يف ذلــك الجــو معــروف مــرتوك 
، وثانيتها التخلــف عــن جــدارة الواليــة بالنســبة ألمثالــه مــن  مفعول، أواله� هي التخلف الشخيص عن رشعة هللاّ 

  املتخلف�.
حيث اقتسموا إىل بعض� اثن�، قد يُعنى من الــبعض األول الجــامعون لرشــوط » بعضهم أولياء بعض«ذلك وهنا 

لجامعون لرشوط الوالية يف بعض األمور، ثم املوّىل عليهم هم املقرصون، ٍء، ومعهم ا الوالية ككل، كالعدول يف كل ىش
  فهناك والية من طرف واحد، ثم مواالة ب� بعض وبعض حسب مختلف التخلفات فيه�.

إذا فهم ب� آمرين وناه� من جانب ومأمورين ومنهي� من جانب آخر، وآخر متآمرين ومتناه� في� إذا اشرتكوا 
  إقرتاف محرم.يف ترك واجب و 

وقد تعني األمة اآلمرة الناهية وهم خ� أمة أخرجت للناس األّول�، ثم يليهم اآلخرون املتآمرون املتناهون، فوالية 
  األول� يف حقل األمر والنهي طليقة، وهي لآلخرين محدودة �ا هم فيه غ� مقرصين.

  � هم فاعلوه من معروف أو تاركوه من منكر.ثم ال والية لتار� املعروف و فاعل املنكر إال ـ علّها ـ في
فاملقرص املطلق ال والية له عىل أحد يف هذا الحقل، والعادل املطلق له الوالية املطلقة فيه، والعوان بينه� له والية 

  نسيبة في� ال يقرص فيه.
ا لواجــب األمــر والنهــي، ذلك، وألن العدالة املطلقة قل� توجد ب� املسلم�، وال كفاية يف هذه القلة القليل ة قيامــ

ونصوص آيات وعىل ضوءها روايات ال �نع إالّ عن األمر �عروف آمره تاركه، وعن النهي عن منكر ناهيه فاعله، ثم 
وآيات واجب األمر والنهي بوجه الكفاية طليقة أو عامة يكتفى بتخصيصها فواجب األمر والنهي غ� ســاقط عــن 

  غ� ما يأمرون به وينهون عنه. الباق� مه� كانوا باغ� يف
، ومنقصة أو معاكسة  وترى املجاهر بالفسق له أو عليه أن ينهى عن فسق آخر؟ ويف أمره ونهيه مزرءة برشعة هللاّ 

  يف التأث�!.
قد �نع عن اآلمر بالرب النايس نفسه فيه، ولكنها محدودة بنفس الرب الذي » أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم«

أن   � تقولون ما ال تفعلون. كرب مقتا عند هللاّ «ٍء، ثم  مرون، وإال رجعت مشكلة عدم كفاءة العدول يف كل ىشبه يأ 
  تحدد املحرم املاقت يف القول أمرا وسواه �ا ال يفعله نفسه.» تقولوا ما ال تفعلون

ف ـ عــدم التــأث�، إذ ال حجــة صحيح أن يف األمر والنهي من غ� العادل منقصة يف التأث� ولكنه ليس ـ مــع الوصــ
  لل�مور واملنهي يف عدم ائت�ره وانتهاءه بأن اآلمر تارك ملا يأمر، أو الناهي فاعل ملا ينهى.

ثم آية التناهي نص يف واجب النهي واإلنتهاء، ولو كنت العدالة الطليقة رشطا لوجوب ـ فضالً عــن جــواز ـ األمــر 
  لتناهي تعاون عىل الرب والتقوى وهو فرض ج�عي ب� الج�عة املؤمنة.والنهي فال دور إذا للتناهي، ك� وأن ا

فك� يجب عىل املكلف� فعل الواجبات وترك املحرمات فرضا شخصيا عىل أشخاصهم، كذلك يجب التآمر والتناهي 
  وليس إالّ يف غ� العدل املطلق.

قة، ثم وقاية اآلخرين، وح� يفســق املكلــف إذا فالواجب األول عىل كل املكلف� وقاية أنفسهم بصورة عادلة طلي
أحيانا ويعدل أخرى، فهو حالَة عدله مفروض عليه أن يكلف التارك� له أن يحققوه، أمرا �عروف هو فاعله، ونهيا 

  عن منكر هو تاركه، دو�ا تِعِد طورَه أن يأمر �رتوكه وينهى عن مفعوله، مه� كان خفية فضالً عن كونه جهرا.
تارك للصوم والصائم التارك للصالة، يجب عليه� التآمر بأن يأمر األول الثا� بالصالة، ويآمر الثا� األول فاملصيل ال

  بالصوم، وهكذا التناهي.
  ٍء. ولوال جو التآمر والتناهي ألظلم الجوَّ بصورة واسعة شاسعة إذ ال كفاءة يف العدول الطليق� يف ىش

ثم تخصص » ولتكن منكم أمة«هذه اآلية هي أعم اآليات فيه�، ثم تخصص بـ فهنا ـ يف حقل واجب األمر والنهي ـ 
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» ما أريد أن أخالفكم إىل ما أنهاكم عنــه«و » � تقولون ما ال تفعلون«و » أتأمرون الناس بالرب..«آية األمة هذه بـ 
  ».كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه«وهذه الثالث تنضبط دالليا بـ 

 رضورة استمرارية لسان األمر والنهي ب� املؤمن�، متجنب� عن ســوء التــأث� إن � يكــن لهــ� واملهم يف هذا الب�
  حسن التأث�.

ففاعل املنكر وتارك املعروف جهارا، محرم عليه األمر والنهي في� ال يفعله من معروف أو ال يرتكه من منكر، قطعا، 
  ق يف هذه اآليات الثالث.ثم يتلوه غ� الجاهر في� يأمر وينهى، ملكان اإلطال 

  ومن ثم الجاهر بغ� ما يأمر أو ينهى، فاألشبه وجوبه� عليه إال إذا أثر سوًء يف املأمور واملنهى.
  ثم غ� الجاهر بغ� ما يأمر وينهى، فإنه مع العدل املطلق من القدر املتيقن للوجوب.

الفعل، بل وإن أثرا يف املستقبل أم بتكرار األمر والنهي، ذلك، وال يعني جواز التأث� يف حقل األمر والنهي أن يؤثرا ب
»عذرا أو نذرا«أم وألقل تقدير كانا حجة عىل املتخلف� أم مزيد حجة عليهم، حيث الدعوة الربانية �حور 

كيف ال؟  ١
إذ قالــت أمــة «سوء يف مزرءة الســبت: وقد عذب الذين تركوا النهي عن السوء ـ في� � يؤثر ـ إىل جانب فاعيل ال

مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون. فل� نسوا ما ذكروا   منهم � تعظون قوما هللاّ 
به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس �ا كانوا يفسقون. فل� عتوا عن ما نهوا عنه 

  ٢.»ونوا قردة خاسئ�قلنا لهم ك
و� يكن ليؤثر النهي ك� � » بعذاب بئيس �ا كانوا يفسقون«فقد دخل التاركون النهي عن املنكر هنا يف الظامل� 

  يؤثر!.
، بل يكفى كونها حجة عىل املتخل   ف�.فال يشرتط يف وجوب األمر والنهي التأث� وال جوازه بالفعل وال مستقبالً

وأمر باملعروف وانَْه عن املنكر واصرب «وهكذا رشط األمن من الرضر إال إذا فاق رضَر ترك املعروف وفعِل املنكر، فـ 
»عىل ما أصابك إن ذلك من عزم األمور

  وليست اإلصابة هنا إال من مخلفات األمر والنهي. ٣
 ْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجرِي ِمْن تَْحتَِها اْألَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساكَِن طَيِّبًَة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضَوانٌ الُْمْؤِمِنَ� َوالْمُ    َوَعَد هللاّ «

  »٤أَكَْربُ ذَلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ    ِمْن هللاّ 
لَنعيم «فـ » األنهار خالدين فيها ومساكن طيبة يف جنات عدنجنات تجري من تحتها «من » اكرب  ورضوان من ّهللا «

  ٥».عنهم أفضل من نعيمهم �ا يف الجنان  أهل الجنة برضوان هللاّ 
وزلفى، من حظوة جسدية يف جناتها؟ مع كل مواصــفاتها  معرفيًة وعبوديهً »  رضوان من ّهللا «فأين َحظوة روحية بـ 

                                                        
 .٧٧:٦). ��رة ا������ت ١

 
 .٧:١٦٦). ��رة ا��ٔ��اف ٢

 
 .٣١:١٧). ��رة ����ن ٣

 
٤ ��  .٩:٧٢). ��رة ا��ّ�

 
�آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� أ�� ��� ا���� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣:٢٥٧). ا��ر ا�����ر ٥ ل :.. و��� �� أ�� ���� ا���ري ��ل �

��� ���ـ�ل: �ـ� ر�ـ���؟ �����ـ�ن ر��ـ�   : إن ا��ّ�آ�ـ� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ���ل ��ٔ�� ا���� �� أ�� ا���� ������ن ���� �� ر��� و����� وا���� �� ـ�

� ذ��؟ ��ل: أ�� و����� �� ���� و�� ا������ �� �� ���� أ��ا �� ���� ����ل: أ�� أ����� أ��� �� ذ��؟ ����ا: �� رب وأي ��ء أ��� �

 ����� ر��ا�� ��� أ��� ����� ���ه أ��ا.
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  ١.آله و عليه هللا صىلعىل لسان الرسول 
ذلك هــو الفــوز «أك�ه، فقليل الرضوان أكرب من كث� الجنان و تنك� قاصد ألقل رضوان إىل كث�ه و » رضوانٌ «وهنا 

  ».فبأى آالء ربك� تكذبان«جمعا ب� رضوان وهذه الجنان » العظيم
لون مرضات ّهللا   وك� أن السالك� إىل هللاّ  عىل مرضات أنفســهم، كــذلك يــوم األخــرى، ففــي هــذه   يوم الدنيا يفضِّ

»عنهم ورضوا عنــه ذلــك الفــوز العظــيم  ريض ّهللا «؟ وقد » رضوان من هللاّ «الجنات رضواٌن ألنفسهم، وأين هي من 
٢ 

» عنهم ورضوا عنه أولئك حزب هللاّ   ريض هللاّ «
»عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خيش ربه  ريض هللاّ « ٣

٤  
  ».ذلك هو الفوز العظيم«يف الدنيا واآلخرة و   م فهم املرضيون عند هللاّ يخشون ربه  فحزب ّهللا 

  هو أقىص الغايات وأنهى النهايات.»  ورضوان من هللاّ «أجل 
وا ب� رضوان من ّهللا   ، الها�� إياه، ولو أن أهل ّهللا  للسالك� إىل هللاّ  يف عذاب أليم جســيم، وبــ� غــ� رضــوان   ُخ�ِّ
والزلفى من   نوا يقدمون رضوانه عىل سائر نعيمه، وإ�ا يفضلون الجنات ألنها محالُّ أهل كرامة هللاّ ونعيم مقيم، لكا

  . هللاّ 
هنا هم املوصوفون �خمس من صفات اإل�ان يف اآلية السالفة، دون من يحمل مجــرد » املؤمنون واملؤمنات«ثم 

  اإل�ان عقيديا وإن ألدناها.
، ثم سائر املؤمن� واملؤمنات هم  دون حساب، هي من مواعيدهم عند ّهللا » األنهارجنات تجري من تحتها «إذا فـ 

  ».جنات تجري تحتها األنهار«محاَسبون برتكهم صفات اإل�ان الخمس، وقد يدخلون النار دون قرار ثم يخرجون إىل 
من التارك� لرشوط   رحمهم هللاّ ذلك ملن ي» إضافة إىل جنات تجري من تحتها األنهار» أكرب  رضوان من هللاّ «ترى  أم

  اإل�ان األصلية؟!.
  

  مرحلة اخ�ة يف االمر والنهي الدفاع = الجهاد = القتال
  عند املكنة  ىف سبيل هللاّ 

اٍن كَُفورٍ    يَُداِفُع َعْن الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ّهللا    إِنَّ هللاّ «   »٥الَ يُِحبُّ كُلَّ َخوَّ
  ان ّهللا «صارخ يف هذه االذاعة القرآنية يُطَمِنئ الذين آمنوا يف حياة املعارضة الدائبة ب� كتلتي الكفر واال�ان  إعالم

فليدافعوا هم عن ا�انهم صامدين، دون تزعزع وال تلكُّع يف تلكــم العقبــات والعقوبــات » يدافع عن الذين آمنوا
دافع عنهم ما ال يستطيعون، وهو القائم بامرهم ما ال يقدرون، رشَط أن هو ال  ودوائر السوء املرتبصة بهم، حيث هللاّ 

موا أرشاطه جاهرين متجارسين أمام الكفر الطاغي أيا كان  ال يحب كل خوان   ان هللاّ «يوفوا برشائط اال�ان، ويقدِّ
  وال تحس� ّهللا «سهم وهو ال يدافع إالّ عمن يحب، ثم يذر من ال يحب يف طغيانهم يعمهون، ويكلهم إىل انف» كفور

  ».غافالً ع� يعمل الظاملون

                                                        
�� ����ة ��� �� ر��ل ا��ّ  ١٦:١٣٢). ����� ا���� ا��ازي ١ ����� �� ا���� �� ���ُء��؟ ���ل: ���ـ� �ـ� ذ�ـ� و���ـ� �ـ� ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ��� أ
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فهو الذي يدافع عنها، واملؤمنون   هي ّ�   وليست هذه املدافعة الربانية ـ فقط ـ ك� يزعمه البطّالون أن رشعة هللاّ 
  ، فهو الذي يدافع عنهم، دون أن تكون منهم دفاع! هم أهل ّهللا   با�ّ 

ويف البقرة ...» الناس بعضهم ببعض   ولوال دفع هللاّ « يستطيعون ك� هنا بفاصل آية إنها دفاع ربا� بعد دفاعهم ك�
»ذو فضل عىل العامل�  الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللاّ   ولوال دفع هللاّ «

١  
ل أمانة اال�ــان، عليــه أن تاييد ثالث بالتزام رشيطة اإل�ان الدفاع، فاملؤم» كل خوان كفور«ثم ونفُس  ن الذي ُحمِّ

قــدر حفــظ امانتــه » يدافع«يؤديها سليمة فال يخون، وأن يحوطه شاكرا لنعمته بنفسه فال يكفر به كفرانا، إذا فـ 
موىل الذين آمنــوا   ذلك بان ّهللا «قدر الخيانة والكفران، من اٍي كان مه� يدعي اال�ان و » ال يحب«والشكر له، و 

»رين ال موىل لهموأن الكاف
٢  
دون ان يــأتوا   الربكة، دون بطالة لال�ان وُعطالة ألهــل اال�ــان، متكلــ� كليــا عــىل هللاّ   إذا فعليك الحركة وعىل ّهللا 

  تقــى الجمعــان فبــاذن هللاّ ... وما أصــابكم يــوم ال«برشائط اال�ان، وبالصمود والحركة الالئقة يف مجاالت االمتحان:
او ادفعوا قالوا لو نعلم قتــاالً التبعنــاكم   وليعلم املؤمنون وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا يف سبيل هللاّ 

أعلــم �ــا يكتمــون. الــذين قــالوا   هم للكفر يومئٍذ اقرب منهم لال�ان يقولون بافواههم ما لــيس يف قلــوبهم وهللاّ 
  ٣.»دوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأواعن انفسكم املوت إن كنتم صادق�إلخوانهم وقع

ألهل اال�ان يف هذه املعركة الصاخبة املستمرة ب� قــوى الخــ� واال�ــان، وقــوى الرشــ   اجل وهذه قضية أمان هللاّ 
 متورِّع، ويسانده كل الطاقات الرشيرة داخلية والطغيان، فالرش جامح مسلح، وهو يبطش غ� متحرِّج، ويرضب غ�

وخارجية، فالبد ـ إذَْن ـ لال�ان من قوة تدفعه من بطشه، و�نعه عــن طيشــه، وقايــًة لال�ــان مــن فتنــة الــدوائر، 
  وحراسة له من األشواك يف كل املحاور.

اعلم �ا يف النفوس   ت�ل أمد، وّهللا وليست قوة اال�ان يف نفوس ـ فقط ـ لتكفي مكافأة ومكافاة، فللصرب حٌد ولإلح
من أصالة الضعف والطموس، فلذلك يعدهم ـ إن قاموا برشائط اال�ان ـ أن يدافع عنهم قــدر مــا يــدافعون، وأن 

  ».ينرصكم ويثبت اقدامكم  إن تنرصوا ّهللا «ينرصهم ك� ينرصون: 
فكــان  ٤يهدر بََددا، لحد غــىل مرجــل اصــطبارهم ولقد صرب املؤمنون طيلة العهد امل� وقايًة لكيانهم الجديد كيال

الدفاع الجاهر يف العهد املد� يجدد لهم وعد أنه هو نارصهم وسوف ينرصهم، واآلن وقد حان ح�   يُطَمِئنُهم هللاّ 
أُِذَن لِلَّــِذيَن «املدافعة، ثم يأذن لهم يف الدفاع ألّول مرة، وهم يف استعداد الئق للقيــام برشــوطات الــدفاع، اذا فـــ 

  »٥َعَىل نَْرصِِهْم لََقِديرٌ    يَُقاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ظُلُِموا َوإِنَّ ّهللا 
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فهــي أول آيــة نزلــت يف  ١بقتال وال اُِذن فيه حتى نزل جربئيل بهذه اآلية.. وقلده سيفا آلـه و عليه هللا صىل  � يؤمر رسول هللاّ «
فها وبواعثها، حيث يجمعها الدفاع والقتال، وكل حروب االسالم مصبوغة بصبغة الدفاع مه� اختلف صورها وظرو 

حــ� هــم قلــة قليلــة، » عــىل نرصــهم لقــدير  وان هللاّ «طيلة العهد امل�، ومن ثم يف العهد املد�، » بأنهم ظُلموا«
حينئٍذ بالــدفاع ـ فعــالً ـ دون الهجــوم » اُذن لهم«ولكنهم وهم خارجون عن مكة، قا�ون عىل سوقهم يف املدينة، 

  ح� ظُلموا وقوتلوا. البدا� وإن � يُظلموا بل
ذلك هو الذي يربِّر خوضهم للمعركة حيث هم منتدبون ملهمة انسانية كربى، يعــود خ�هــا اليهــا كلهــا، وال ســي� 
الكتلة املؤمنة املظلومة ب� الُكتَل، ض�نا لحرية األنفس واألعراض والعقائد والعبــادات اإلســالمية حيــث ظُلمــت 

  حتى الدفاع الصارم.واُهينت يف بداية عهدها، مستمرة 
ــعيا  فليس الدفاع اإلسالمي رصاعا عىل َعرَض من أعراض هــذه األرض املتشــجرة فيهــا األطــ�ع، دفاعــا وحربــا توسُّ

  ملكسب اك� ُمتعًة يف هذه األد�، وإ�ا هي ِعرض اإلنسانية املؤمنة املظلوم يف جو الظالمات.
ا دون إفراط املتوسع� املهاجم�، وال تفريط التنابلة الُكساىل دفاعا إذا ظُلموا وقوتلو » اذن للذين يقاتلون«هكذا 

القاعدين أويل الرضر باسرتخاٍء، نَِظرَة أن ينزل عليهم النرص والرخاء سهالً هينا بال عناٍء، ملجرد أنهم يقيمون الصالة 
وح�يتهــا   مــل دعــوة ّهللا ويؤتون الزكاة ويرتلون القرآن ترتيالً، فإنها عىل فرضها ورجاحتها ال تــؤهلهم وحــدها لح

  وحياطتها.
، ك� ينمو الالا�ان يف ثناياها وهي يف سبيل اللهو وزخرفة  ذلك، وقد ينمو اال�ان يف ثنايا املعركة وهي يف سبيل هللاّ 

ون يف سبيله، فعليهم الحركة وعىل ّهللا » عىل نرصهم لقدير  وأن هللاّ «هذه األذ�  ن الربكة وهم منترصو   إذا هم مضحُّ
  قاتل� ومقتول�.

اذا فاملدافعة الربانية عن الذين آمنوا ا�ا تتم عن طريقهم هم أنفسهم، دون لُقية تهبط عليهم من الس�ء بال عناٍء 
  إالّ الدعاء.

هي العليا   من قاتل لتكون كلمة ّهللا «إنها ح� تذوب الغايات والحميات وإبداء الشجاعات، ثم لكيانهم الدفاعي إال 
  ٢» سبيل هللاّ فهو يف 

  فاملقاتلون املظلومون هم:
َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع    وَلَْوالَ َدفُْع هللاّ    َحقٍّ إِالَّ أَْن يَُقولُوا َربُّنَا هللاّ الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْ�ِ « النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهدِّ

  »٣ِزيزٌ لََقِوىٌّ عَ    َمْن يَنُرصُُه إِنَّ هللاّ    كَِث�ا. َولَيَنُرصَنَّ ّهللا    َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَُر ِفيَها اْسُم هللاّ 
ذلك تصوير لغاية الظلم، وهم قبل اإلخراج كانوا يف العهد امل� يف كل إحراج وارتجاج يف » اخرجوا من ديارهم«فـ 

  كل متطلبات الحياة، فقد أحرجوهم حتى أخرجوهم مرة اىل الحبشة وأخرى إىل املدينة املنورة.
ثم ظُلموا من بعد أن قوتلوا، اُذن لهم بدفاع صارم، حيث الصرب عىل الظلم  فاآلن وقد ظُلموا من قبل حتى اُخرجوا

مع امكانية الدفاع، هو ضيٌم وظلم عىل ظلم، ظلم بالعقيدة وظلم باملعتقدين وظلم باآلخرين حيث يعبَّد عليهم 
ؤمنــا وال يكــون ال يكون مأذونا له يف القتال حتى يكون مظلوما وال يكون مظلوما حتى يكــون م«طريق الظلم فـ 

  تعاىل عىل املؤمن� واملجاهدين فاذا تكاملت فيه رشائط هللاّ   مؤمنا حتى يكون قا�ا برشائط اال�ان التي اشرتاط ّهللا 
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  ١».تعاىل كان مؤمنا واذا كان مؤمنا كان مظلوما واذا كان مظلوما كان مأذونا له يف الجهاد

                                                        
وا���ـ�د   ��ل ��� �� ا����� �ـ� ا�ـ���ء ا�ـ� ا��ّـ� ا��ـ��م ����  ا�� ��� ا�����ي �� ا�� ��� ا��ّ� �� ا����� �� ا����� �� ٣:٥٠٢). ��ر ا������ ١

�ح ��ـ� �ـ� و�ـ� ا��ّـ� ـ� �ـ���ـ� و�ـ� وآ�ـ� ���ـ���   �� ����� ا�� ���م �� ��� ا�� ��� و�� ���م �� ا�� �� ��ن ����، ام �� �ـ� و�ـ� �ـ�ن  آ�ـ� و ���ـ� ا��

: ذ�� ���م �� ��� ا�� ��� و�� ���م ���� ا�� �� �ـ�ن ا����م ����؟ ���ل  �� و�� وا�� ����� وان ����� �� ���� ا��ّ�  ����� ��� ان ���� ا�� ا��ّ 

�� و�� �� ا����ل   ����� �� ا����ل وا����د ��� ا�������� ��� ا���ٔذون �� �� ا����ء ا�� ا��ّ�  ����، ���: �� او���؟ ��ل: �� ��م ���ا�� ا��ّ�

�� ا����د ��� ا�������� ���� ���ذون ��   �� و�� و�� �� ��� ����� ���ا�� ا��ّ�  ���د ��� ا�������� ��� ا���ٔذون �� �� ا����ء ا�� ا��ّ�وا�

و�� ا��� �� ����� ��   . ���ل: ان ا��ّ� ���� �� ��ا�� ا����د ���� �� ����� ا��ّ�  ��� ���� �� ���� ��� ا�� ا��ّ�  �� ا����د وا����ء ا�� ا��ّ�

�� ا��� ���رك و����� ا����م ����ا����ء ا��� وو�� ا����ة ا��� ���� ذ�� ��� در��ت ���ف ����� ���� و����ل ����� ��� ��� ـ ا�� ان ��ل ـ 

����� �����. ا���� ا����ا ��  ���  ا�� �� ���� ������ل ا�� ا���ب ��ه ا���وط، ���ل ������ و�����: اذن ����� ������ن ����� ����ا وان ا��ّ�

�� و�� و������ و�������� �� ا������� �� ا�� ��ه ا��ـ��   وذ�� ان ���� �� ��� ا����ء وا��ٔرض ��ّ�»  د��ر�� ���� �� ا�� ان �����ا ر��� ا��ّ�

وا������ �� ������� ��� ��ن �� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��ن �� ا����� �� ا��ي ا������� وا����ر وا����� وا����ر �� ا�� ا����ف ����ل ا��ّ�

����� ورده ا���� وا��� ���� ا���ء ���� ��ر   ��� ر���� ��� ���� ا��ء ا��ّ�  ����ا ��� ا������� �� ا�� ��ه ا����ت و������ ���� ��� ا��ء ا��ّ�

��ـ�ر   �ـ� و�ـ�: �ـ�ن �ـ�ؤا �ـ�ن ا��ّـ�  �� ��ل او ��� ��� ��ء ��� �ـ�ل ا��ّـ� ا�� ا������� �� ر�� ��� ��ن ��� ���� او ��� ��� ر�� ا�� �����

وان ������ن �� ا������� ا�����ا ������ا �����ـ� �ـ�ن ��ـ� ا�ـ�ا��� «و��ل » ���� ����  اي ر���ا، �� ��ل: وان ����ا ا����ق ��ن ا��ّ�» ر���

� ا�ـ� ا��ّـ� ��ـ�   ���ـ���ا �����ـ� ����ـ�ل وا��ـ��ا ان ا��ّـ�«اي ر��ـ� » �ـ�ن �ـ�ءت«اي ���ـ�  » ��� ا��ٔ��ى ������ا ا��� ���� ��ـ� ��ـ�ء اـ�

���� �����: ���ء ـ ���� ���� ا����� ��� ان ا���ء �� را�� ا�� ���ن �� ��ن ���ـ� او ��ـ�، و��ـ�ل ���ـ�� اذا زا�ـ� �ـ� �ـ�ءت » ا�������

��� ا������� �� ا���ـ�ر ����ـ� �ـ� ��ـ�ق ا��ـ����� ر��ـ� ا�ـ���   ��ء ا��ّ�ا���� ��� ���ء ا���ء ��� ر��ع ا���� ا�� زوا���، و���� �� ا

 �� ��ن ا������ن ا�� ����.» ��� ��� ا����ر ا���� ���� ����: اذن ����� ������ن ����� ����ا

� �� و��: اذن ����� .... وان �� ��� وا��� اذن �������� ا���� ����ا ���ا�� ا�����ن ا��� و������ وذ�� ا�� ���ن ��ٔذو�� �� ا����ل .... ����

�� و�� ��ٔ�� ��� �� ا�������   �������ً ��ا�� ا�����ن ��� ���� ��� ����� و��� ���ده ��� ���ب و��� ��ٔذو�� �� �� ا����د وا����ء ا�� ا��ّ�

��� ا�� ��� �� د��ر�� وا��ا��� ا�� ��� ���د�� ا�������� ا���� اذن ��� �� ا���آن �� ا����ل ���� ���� ��ه ا��ٓ�� �� ا�������� ا���� ا��

 ������ ا���� ��� �� ا����ل.

 ����: ���ه ���� �� ا�������� ���� ����� ا�� ��� ��� ��� ����� �� ���ل ���ى و���� و�� دو��� �� ����� ����� ا���ب؟ ���ل: �� ��ن

���ل ���ع ���ى و���� و��� أ�� ��� �� ����� ا���ب ���� ��ٔن ا���� ������  ا��� اذن ��� �� ���ل �� ����� ا�� ��� ��� �� ��� ��� ا��

���� ����� وا��� اذن ��� �� ���ل �� ����� �� ا�� ��� ����ا��� ا���� �� د��ر�� وا��ا��� ���� �� و�� ���� ا��ٓ�� ا��� ��� ا�������� ا

�� ��� �� ا������� وا�������� ا�� و��ن ����� ������ �� ا���س ����� اذ �� ��� ����� ا�� ��� ���� ا��ٓ�� ������ �� ا��ٔرض ��� ����� اذ 

�� ا������� وا�������� ا�� و��� ��� ���� و��� ذ��ت و��� ا�������� ����ا �� ����� ����� ا�� ��� ����ا��� �� د��ر�� وا��ا��� 

ن دو��� �� ����� ا���ب وا���� ��� ��ن �� ا����� ��� ��ن ا������ن ا�� �� ��� �� ذ�� و����� ���ى و���� و�� ��  �������� ��ذن ا��ّ�

  �������� ا���� ����ا ��� و�� ا��ّ�  ����� ��� �� ذ��. ���� ��ه ا��ٓ�� ����� �����ا �� ز��ن �� ز��ن وا�� اذن ا��ّ�  ���� ��� ������� ��ذن ا��ّ�

������ �� ا�����ن وا����د و�� ��ن ����� ���� ا���ا�� ��� ���� و�� ����م و�� ذون �� �� ا����د ��� ا�  ����� �� ا���ا�� ا��� ����� ا��ّ�

� ��� ���� ا����� و�� ��ن ��� ���ف ذ�� ��� ���� و��� �� ا�������� و��� ���ٔذون �� �� ا����ل و�� ������ �� ا����� وا��ٔ�� ������وف ��ٔ�

و�� ���ن �����ا �� �� أ�� ا������� ����ده و���   ����� ��ٔ�� ��� ����� ���� وأ�� ������ ا�� ا��ّ�  ء إ�� ا��ّ��� أ�� ذ�� و�� ��ٔذون �� �� ا����

�ٔ�� ������وف ��   ا����د ���� و���� ��� و�� ���ن دا��� ا�� ا��ّ� ����� �� ا�� ����ء ���� ا�� ا����� وا��� وا��ٔ�� ������وف وا���� �� ا����� و�� �

����� ا��� و�� ��� ا���� �� ا���ب ا����   �� ان ���� �� و�� ���� �� ا����� �� �� ا�� ان ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��ا�� ا��ّ��� ا

��� ��� �� و ���� ا �� ��اء ا�� �� ��� ����� �� ا��ٔو��� وا��ٓ���� و��ا��� ���  و�� ����م ��� ��ٔذون �� �� ا����د و��� اذن ��� �� ا����د ��ٔن ��� ا��ّ� آ

 ٔ و��ن، او ا��د�� ���ن وا��ٔو��ن وا��ٓ��ون ا��� �� ��� ا���ادث ����ء وا���ا�� ����� وا��ة ���ٔل ا��ٓ��ون �� أداء ا���ا�� ��� ���ٔل ��� ا��

 و������ن ��� �� ������ن ـ

����� ���� ��ذا   � ���ٔذون �� ��� ���ء ��� ��ط ا��ّ��� �� ا����د �� ا������� ���� �� أ�� ا����د و��  و�� �� ��� ��� ��� �� اذن ا��ّ�

�����   ����� ��ٌ� و�� ����� �������� ا��� ��� ا��ّ�  ����� ��� ا������� وا�������� ��� �� ا���ٔذون ��� �� ا����د ����� ا��ّ�  ������ ��� ��ا�� ا��ّ�
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ال يُحق ذلك اإلخــراج »  ربنا هللاّ «استثناء منقطع، فان القول »   حق إالّ أن يقولوا ربنا هللاّ أخرجوا من ديارهم بغ�«
  اإلحراج، فهو ـ اذا ـ يستغرق سلب كل حق يف ذلك اإلخراج.

ـ قول باألفواه واالع�ل الهيٌة والقلب، الٍه ذلك القول الهازى» ان يقولوا«اترى  ي ء هو قولة املنافق�، وه هو ـ فقط 
تتطلب اإلفراج دون اإلخراج، بل هو قول ينبيُء عن عقيدة صارمة ظاهرة يف االفعال واالحوال عىل أية حال، حيث 

  ١.»العزيز الحميد  وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باّ� «يُحرج غُ� املوحدين لحد اخراجهم من ديارهم: 
إن «أمرهم إياهم بالدفاع دفاع، ونرصته اياهم زاوية ثالثة من الدفاع قد يعنها كلها لهم بالدفاع دفاع، و   فإذن ّهللا 

  ..».الناس بعضهم ببعض   ولوال دفع هللاّ «وهكذا األمر ..» يدافع   هللاّ 
، لــواله لكــان مرســح الحيــاة كلــه للرشــ  فذلك الدفع يجمع مثلَّثه تكوينا وترشيعا، تطبيقــا مــنهم ونرصــة مــن هللاّ 

  ».ذو فضل عىل العامل�  ولكن هللاّ «ن، دون أية مجالة للخ� واال�ان والطغيا
تعم األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدفاع والجهاد، فالناس اآلخرون هم » الناس بعضهم ببعض  دفع ّهللا «هنا 

ال يأمر باملعروف من قد «املؤمنون القا�ون برشائط اال�ان يف األمر والنهي والدفاع والجهاد، وليس كل الناس، فـ 
  ٢».أمر أن يؤمر به وال ينهى عن املنكر من قد أمر أن ينهى عنه

لو كانت اآلية «ككل اآليات حيث تحلِّق عىل العامل� اىل يوم الدين، و  آله و عليه هللا صىلثم ال تختص هذه اآلية بزمن الرسول 
  ».�ا عنت املهاجرين الذين ظلمهم اهل مكة كانت اآلية مرتفعة من األرضا

والحســ�  السـالم عليـهاىل اإلمام عىل آله و عليه هللا صىلوبحجة هذه اآلية يقاتل مؤمنوا كل زمان ولها متدرجة منذ حروب الرسول 
حيث تتحقق هذه اآلية حقهــا وك�لهــا الشاســع السالم عليه ٣واىل حروب صالحة أخرى، حتى حرب القائم املهدي السالم عليه

  دون إبقاء لكل خوَّان كفور.

                                                                                                                                                         
����� �� ���ر ��� ���� ��� وراء   �ان و����ء ���� و�� ������ وروا��� و�� ���م ��� ا��ّ�ا��� ������ ا��  ���� �� ��ه ا����د�� ا���ذ�� ��� ا��ّ�

����� و������ ����   �� ����� و�� ���� ا�����ل �� ��� ��ر��، ������ ا��ء ����� و��ُِ��� ���ب ا��ّ�  ����� ���� ا��ّ�  ا�����ض ����� �� ���� ا��ّ�

���� �� ا����د �����م ��� ا����د وان ��� �����ا �������� و������ ��� ��   �� ���� ��ن و���� ����� ��� ��ط ا��ّ����� �� ا�� ا��ف �����ء 

����� �� ا����د �� ����م ��� و�� ����ة ����ة �� �� د�� ���ل ����� و��� ���د�� و���� ���ل ��� اراد ا����د و�� ��� ���ف ��   ��ض ا��ّ�

����� ��� ا�� ا����د ا���� ������   �� و�� ��� ا������� وا�������� �� �����وا و��� ���ل �� �������� �� ��ط ا��ّ�  � ا��ّ�و���� �� ��ا�

��ن رأى ا�� �� و�� ���   وا���ى ���� ا����� وا��ا��� ������ن ������ ا��ءٌ �� ��� �� ���� �� ����� �� ذ�� و������ ��� ��ا�� ا��ّ�

����� �� �� ا����د وان ا�� ان ���ن �����ا ��� �� ��� �� ا����ار ��� ا������ وا����رم وا����ام ��� ا����د   � ��� ���� ��� اذن ا��ّ�و�����

�� ��ا ا���� ����ام ����� ��  �� و�� ������ وا��وا��ت ا���ذ�� ���� ����ي ��ء ا���� ���� ��� ��ا ا���� ان ا��ّ�  �������� وا���� وا���وم ��� ا��ّ�

���� ������ وا���   و����� ا��ّ�  ا��ءٌ و����ر ان ���ن ���� ��� ��� ��� و�� ��ر ��� ��� ا����ن �� ا���� و�� ��ة ا�� ����ّ�  �� ���ق ��� ����� ا��ّ�

 ا��ل: ا��ر��م ا����ى را��� ا�� ������ت �� ا����� ����ا��.» ا�����

 
 .٨٧:٨). ��رة ا��ٔ��� ١

 
� ان ����ـ�ا ر��ـ�   �� ��ل ا��ّ� ا����م ������ رو�� ا����� �� ا�� ����  ٣:٥٠١). ��ر ا������ ٢ ���رك و�����: ا���� ا����ا �� د��ر�� ���� �ـ� اـ�

�� ا��ٓ�� ��ل:  ا����م ����ا����� و�� ���ب ا������ ���   ا����م ����و��� و���ة و���� و��ت �� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ���� �� ر��ل ا��ّ�  ا��ّ�

 ��� ـ ���� ����.

 
�� ���� �� و��: اذن ����� ������ن .. ��ل: ان  ا����م ����  ����� ا���� ����� ا�� �� ا�� ا�� ���� �� ا�� ���ن �� ا�� ��� ا��ّ�). ا����ر �� ٣

��� ���  ا������ �����ن ���� �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا و�� ���ل:  ا����م ����إذ ��ج ���� ��م ا�����  ا����م ������� ا����� ���� �� ��� وا��� �� ا�����  آ

 ��� او���ء ا��م و���ب ا����ة.
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  وذلك تهديم عميم لكل آثار الحق واهله وذكر الحق واهله:» .. لهدمت.. ولوال دفع ّهللا «
َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت «   »كَِث�ا   َوَمَساِجُد يُْذكَُر ِفيَها اْسُم هللاّ لَُهدِّ

  تهد�ا ألمكنة الذكر والصالة ألهل امللل الثالث وهم هامة أهل الكتاب بل وعامتهم، اليهود والنصارى واملسلمون.
» بِيَــع«هي االمكنة الخاصة املنعزلة عن الناس لعبادة النصارى حيث تُتخذ من الــرباري والجبــال، و » صوامع«فـ 

  ؟»صلوات«هي معروفة للمسلم� ف� هي » ومساجد«معابد اليهود والنصارى، 
؟ أم إنها صلوات كل الفرق الثالث فان لكلٍّ »مساجد«اُهي العبادة املعروفة الخاصة باملسلم� مقرونة بذكر أمكنتها 

فيعني تهد�ها كــ� » تصلوا«فلتذكر املعني منها كلها وهي » صوامع وبيع ومساجد«صالًة، فح� تُذكر معابدهم 
يناسبها من املنع عن إقامتها يف محالها، ام يف كل املحال مختصًة وسواها، أم إنها من صلوات العربانية، اماكن عبادة 

  اليهود، او الصابئ�.
هــا ، ظاهرة وباطنة، وألن االمكنة الثالث أو االربع هي املحال واملحــاور املعــدة لعمود إنها قد تعني كل صلة باّ� 

،  تجمعها وكل صلة با�ّ » صلوات«الصالة، لذلك افردت بالذكر، وكلها تجمعها الصالة كعبادة خاصة لكل رشعة، ثم 
فردية وج�عية اماهيه، فان دوائر السوء املستديرة عىل اهل الحق من طغات التاريخ ال تبقي وال تذر أيــة صــلة 

ف املدافع يف مختلف امليادين والجبهات، عقائدية وثقافية وسياسية �ختل» الناس بعضهم ببعض  لوال دفع ّهللا «  با�ّ 
  اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عــدو هللاّ «واقتصادية واخالقية وعسكرية أماهيه، فـ 

  »!.وعدوكم
عنية ب� كــل الصــلوات عناية لهذه امل» مساجد«بـ » صلوات«هذه، وال سي� الصالة اإلسالمية السامية، وقد قرنت 

  واملساجد عرب الرشائع طول التاريخ الرسايل.
، ويف الحفاظ عىل دينه دفاعا عن  من ينرصه يف نفسه تخلفا باخالق هللاّ » قوي عزيز  من ينرصه ان هللاّ   ولينرصن ّهللا «

  حرماته.
  

  اعدادات حربية وسواها
  من قوة نفسية، سياسية، عقيدية، علمية، نفاقية

ٍة َوِمْن ِربَاِط الَْخيِْل تُرِْهبُوَن بِِه َعُدوَّ هللاّ َوأَعِ « وا لَُهْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ َوَعُدوَّكُْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهْم    دُّ
ٍء ِيف َسِبيِل ّهللا    هللاّ    »١ْم الَ تُظْلَُمونَ إِلَيُْكْم َوأَنْتُ  يَُوَف    يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقوا ِمْن َيشْ
ه إىل املؤمن� يف الطــول التــاريخي والعــرض الجغــرايف عــىل مــدار الــزمن الرســايل » وأعدوا« خطاب هام عام موجَّ

وهم الكفرة الناقضون لعهودهم ـ إن كانت لهم عهود ـ الذين »  رش الدواب عند هللاّ «تعني » لهم«اإلسالمي، ك� و 
  منهم خيانة عىل الهيكل اإلسالمي السامي.تخافن 

ـ دون عليهم ـ أصل املواجهة، أن اعدوا ملواجهتهم، �ا أن يف هذه القوات الحربية صالحهم حيث » لهم«وقد تعني 
  تصدهم عن مهاجمة املؤمن� فال يُقتلون، وال يستحقون عظيم النكال أم هم يؤمنون.

فاألصل هــو الحصــول عــىل » يعلمهم  ال تعلمهم ّهللا «عرفة بهم فيه� خطرا وخيانة، أو م» وأخرين من دونهم«ثم 
القوة الرهيبة اإلرهابية العادلة يف كافة امليادين الحيوية، ثقافية وعقيدية وإقتصادية وسياسية وحربية أماهيه من 

  قوات يحاول اعداءنا أن يسبقونا فيها سنادا لسيادتهم وسيطرتهم علينا.
تلك القوة بقوات الحرب وال  ٢وفرست الروايات» رباط الخيل«كافة القوات، مه� أشارت  تحلق عىل» من قوة«فـ 

                                                        
 .٨:٦٠). ��رة ا��ٔ���ل ١

 
��� ����� ���� �� ���� ا����� ��ل ���� ا����  ٣:١٩٢). ا��ر ا�����ر ٢ �� و ���� ا أ�� إن ا���ة » وا��وا ��� �� ا������ �� ��ة«���ل و�� ��� ا�����  آ

��� ���  ا����، ����� ����� ��� ��ل: ���� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ���� ������ ا��ا�� ����� ��� ا����: ����� ا��ي ����� �� ����� ا����   ���ل: إن ا��ّ�آ
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  تعم كافة القوات اإل�انية.» قوة«سي� السابقة، حيث املداُر هو طليق 
من تعلم الرمي ثم «و  ١من تعلَّم الرمي ثم تركه فقد عصا�«قوله يف القوات الحربية:  آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن النبي 

  ٢».نسيه فهي نعمة جحدها
ع األسلحة ـ يعم كل رمي بــري  ومه� كان الرمي يومئٍذ بالنبال قضيَة الظروف واإلمكانيات، فهو اليوم ـ وبعد توسُّ
وبحري وجوي �ختلف وسائله املستطاعة األتوماتيكية وسواها، حيث القصد هو رمي العدو إرهابا وقضاًء عليــه، 

  أغواه!. فكيف يكتفي برميه �ا هو مجهز بأقواه فإنه
فهم ـ إذاـ يعارضونها جهًال   وألن األك�ية الساحقة أو املطلقة من البرشية سائرة س�ا كالسا فالسا معاكسا لرشعة هللاّ 

أو تجاهالً وعداًء �ختلف أساليب املعارضة كيال يقعوا يف ذلك الفخ! أم ال يصــطدموا بــه، لــذلك فعــىل املجموعــة 
بقوة » من قوة«سي� الحربية املكافحة للحفاظ عىل كيانها وكونها، وكيف تختص املؤمنة إعداد قوات إرهابية وال 

األسلحة الحربية والحاجة إىل سائر القوات أك� حيث الفتنة أشد من القتل وأكرب، فهل يؤمر املسلمون بإعداد القوة 
ع اآلية ب� اآليات الحربيــة ال الحربية دون األخرى منها واألهم حفاظا عىل كيان اإلسالم يف املسلم�؟، ومجرد وقو 

يحرص آية القوة الطليقة فقط بتلك القوة مه� كانت هي البارزة منها يف املظهر، ولكن غ�ها وال سي� العقيديــة 
  هي البارزة يف املحرض، املفروضة للحفاظ عىل الكيان اإلسالمي.

وعــدوكم، فــال   ات الباطلــة ـ إرهــاب عــدو ّهللا ومن مخلفات هذه القوة اإلرهابية العادلة ـ األصلية ـ أمام اإلرهابــ
يجرءون عىل امليل إليكم والنيل منكم، وال إعانة ســائر الكفــار علــيكم حيــث يعيشــون يأســا مــن الَغلَــب علــيكم 

  فتعيشون أنتم عىل رغد األمن والكرامة.
  ن.من منافق� أم سائر الكافري» آخرين من دونهم«وك� ترهبون به األعداء الرسمي� كذلك 

فإعداد ما يف الطوق من الطاقات الذاتية وسواها فريضة دائبة عىل كل املجموعة املؤمنة، ط�نًة للذين يدخلون يف 
، تزغيبا ملن يحيدون عنه، وترهيبا ملن يرتبصون بــه الــدوائر، فــال يفكــروا يومــا يف الوقــوف يف وجــه املــدِّ  دين ّهللا 

  ودية العباد إىل عبودية خالق العباد.اإلسالمي، ول� ينطلق لتحرير اإلنسان عن عب
ذلك، وك� عىل املؤمن� برسالة الس�ء أن يُعدوا ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل حفاظا عىل الثغور واألقطار 
اإلسالمية، كذلك ـ وبأحرى ـ عليهم أن يعدوا ما استطاعوا من قوة الثقافة الحيويــة والعقيــدة اإل�انيــة واألخــالق 

والسياسة الصالحة واإلقتصاد الصالح والحضارة السلمية، حتى ال ينغرَّ جاهلون �ا عند الكفار من مظاهر، الحميدة 
  فليجدوا يف املؤمن� قوات من كل الحيويات مكافحًة صالحة للسيطرة عىل ما عند الكافرين.

ــبا  فإعداد املسلم� بكل الطاقات الحيوية املكافحة فرض ج�ه�ي، سدا لكافة املنافذ التي ينفذ منها الكفار، ترسُّ
با قيها فتحويالً لها عن الحيوية اإلسالمية إىل غ�ها.   إىل املجموعة املسلمة فرتسُّ

أجل إن القوة املكافئة رضورة ال محيد عنها للمسلم�، ولكن القوة املكافحة هي التي تجعلهم سادة األمم وقادتها، 
  .السالم عليهله اإلمام املهدي بيدهم أزمة أمورهم وأمور الناس وك� يفع
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ه كافة الصالحات، التي هي رسوم صــالحة لصــالحة  إذا فهذه اآلية ترسم مس�ا حيّا للحياة اإلسالمية تضم يف خضمِّ
  الحياة يف كل النشآت، فرضا ملا يصلحها ويفلحهم فيها، ورفضا لطالحها التي تفلجهم فيها.

قولــه:  آلـه و عليـه هللا صىلوك� يروى متواترا عنه  عليه�السالمحمد وعرتته املعصوم� له عوان هو عدو م» عدوكم  عدو هللاّ «وهنا 
  ٤».اللهم وال من وااله وعاد من عاداه..« ٣» اه فقد عادى ّهللا من عاد«و  ٢»عدوه عدوي«و  ١» عدوي عدو هللاّ «

 وألن إعداد الطاقات املكافحة بحاجة إىل أموال وما أشبه ك� هي بحاجة إىل سائر اإلستعدادات، فليكن املؤمنــون
عىل نُبهة ويَقظة دا�ة أن اإلنفاق يف هذه السبيل مفروض قدر الحاجة املكافحة، وهو يوىفَّ إليهم عاجالً هنا وآجالً 

أيا كان ذلك اليشٌء، من يشِء املال والثقافة والعقلية اإل�انية أماهيه »  وما تنفقوا من يشٍء يف سبيل هللاّ «يف األخرى: 
  ف�دة اإلنفاق ـ إذا ـ أيّا كان هي منكم وإليكم عىل أية حال. »يوفَّ إليكم وأنتم ال تظلمون«

ذلك إعالن املحاربة من الضفة اإل�انية إىل الضفة الكافرة بكامل اإلعدادات إن هوجموا نفسيا أو عقيديا، فالحرب 
  اإلسالمية ـ إذا ـ ليست إال وقائية دفاعية، ولذلك:

لِْم فَاْجنَْح لَهَ « ْل َعَىل هللاّ َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ ِميُع الَْعلِيمُ    ا َوتَوَكَّ   »٥إِنَُّه ُهَو السَّ
  فإذا جنح فريق من الكفار إىل مساملة املعسكر اإلسالمي وموادعته فإن عىل القيادة اإلسالمية أن تجنح لها:

وك و�ّ «أجٍل  َدعــًة لجنــودك وراحــة مــن همومــك وأمنــا  فيه رًىض فإن يف الصلح  وال تدفعن صلحا دعاك إليه عدُّ
ل، فخذ بالحزم، واتهــم يف ذلــك  لبالدك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوِّك بعد صلحه، فإن العدو ر�ا قارب ليتغفَّ
حسن الظن، وإن عقدَت بينك وب� عدوك ُعقدة أو ألبسته منك ذمة فُحْط عهدك بالوفــاء، واَرع ذمتــك باألمانــة، 

يشٌء الناس أشد عليه اجت�عا مع تفــرق أهــواءهم   دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض ّهللا واجعل نفسك ُجنَّة 
  ٦»وتشتت آراءهم من تعظيم الوفاء بالعهود..

لم هو الص لم«هؤآلء الكفار الَخَونة » إن جنحوا«لح السليم و والجنوح هو امليل، والسَّ ــدام » للسَّ معكم، تركــا للصِّ
ك� جنحوا دو�ا تعلل وتخلخل و�لمل �ــا هــو طبيعــة الحــال مــن » فاجنح لها«نفسيا وعقيديا، وتركا ألية فتنة 

بون ء الخيانات للكافرين الذين ليس لهم مبدٌء سليم يستندون إليه، وهم ينقضون عهوده مخا� م يف كل مرة، مجرَّ
  يف نقض العهد، فحقل اإلعتداء والسلم ال يعاَمل فيها إالَّ باملثل.

، ول� يعرف العــدو  يف تطبيق أمر هللاّ »  توكل عىل هللاّ «وإن خطر لك خاطر من هذا القبيل من كذبهم ونقضهم فـ 
عداء الذين، إ�ا هو الدفاع عن النواميس ويعرف معه آخرون أن ليس األصل يف كتلة اإل�ان املقاتلة واإلستئصال أل 

لم » العليم«قاالت األعداء وقاالتكم » إنه هو السميع«والحفاظ عىل كيان اإل�ان  بكل الحاالت، فإن � تجنحوا للسَّ
عند ما جنحوا فقد تتطاول ألسنتهكم عليكم أنكم تؤججون ن�ان الحروب التوسعية وال تريدون َســل� إضــافة إىل 

لم رغم جناحهم للسلم نقض لقاعدة اإلعتداء!.ظاهرة ال   تخلف عن اإلعداء باملثل، فإن رفض الجناح للسَّ
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لم ما سلم املسلمون عن كيد الكفار وميــدهم، فلــيس لهــم إال  أجل، والصبغة اإلسالنية وصيغتها السليمة ه� السَّ
إالّ تفتحا للقلــوب بالحكمــة واملوعظــة  الدفاع عن نواميسهم الخمسة دون أي هجوم بدا� لتفتُّح البلدان، اللَّهم

ة املؤمنة فالدفاع الذي هو حق لكل حــي عــن  الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن، ثم إذا شكَّلوا خطرا عىل الضفَّ
  حياته وحيويته.

إِنَّ َحْسبََك هللاّ « الُْمْؤمِ    َوإِْن يُِريُدوا أَْن يَْخَدُعوَك فَ ــْو أَنَفْقــَت َمــا ِيف  ِن�َ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْرصِِه َوبِ َوأَلََّف بـَـْ�َ قُلُــوبِِهْم لَ
  »١أَلََّف بَيْنَُهْم إِنَُّه َعِزيٌز َحِكيمٌ    اْألَرِْض َجِميعا َما أَلَّْفَت بَْ�َ قُلُوبِِهْم وَلَِكنَّ هللاّ 

لم، فجنوحك لها » إن يريدوا« وليس »  وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك هللاّ «ألسوء اإلحت�الت يف جنوحهم للسَّ
لم املتوقَّع،  هو الَّذي أيدك «الذي يأمرك بذلك الجنوح فـ »  حسبك هللاّ «هو قوتك واستمرارك للحرب دون تقبُّل للسَّ

السـالم عليهالصامدين مثل عيل أم� املؤمن� » باملؤمن�«دون سبب ظاهر يف بدر وحن� وسواه� » بنرصه
ومن أشــبه،  ٢

وما رميت إذ رميت «ونرص غائب �الئكة أم دونهم، ك� » باملؤمن�«وهم من السبب الظاهر، نرص حارض ملموس 
ومــا ألفــت «يف ذلك التأليف األليف » ب� قلوبهم لو أنفقت ما يف األرض جميعاهو الذي ألف «و » رمى  ولكن هللاّ 

إذ   يقلبها كيف يشاء ملا يشاء، فطاملا النعمة تكفَّرها والرحم يُقطــع، ولكــن هللاّ   حيث القلوب بيد هللاّ » ب� قلوبهم
ألف بينهم   ولكن هللاّ » «لف ب� قلوبكمعليكم إذ كنتم أعداء فأ  واذكر نعمة هللاّ «قارب ب� القلوب � يزحزحا يشٌء، 

  ال يغفل وال يجهل.» حكيم«في� يفعل » انه عزيز
فح� تؤلف قلوب بنصيب من  آله و عليه هللا صىلمه� � يكن من الرسول  آله و عليه هللا صىلذلك، وهذا التأليف األليف كان بالرسول 

  به القلوب:  أن يؤلف هللاّ  آله و ليهع هللا صىلالزكاة للمؤلفة قلوبهم فبأحرى منها النبى 
دع ورتق به الفتْق وألَّف بــ� ذوي األرحــام بعــد العــداوة الــواغرة يف الصــدور، «فقد  بلغ رساالت ربه فلمَّ به الصَّ

  ٣».والضغائن القادحة يف القلوب
  ٤».لئيم وخ� املؤمن� من كان تألَّفه للمؤمن� وال خ� فيمن ال يألف وال يُؤلفاملؤمن غر كريم والفاجر خبث «فـ 

ــد عــىل أصــحاب الــنعم التــي هــو ذلك، وألن الدا ر هي دار التزاحم، ولكلٍّ طموحات غ� محدودة تقتيضــ التحسُّ
يفقدها، فليمكن إزالة البغضاء والعداء اللذين ه� الخليفة الطبيعية، أن تزال �ا يف األرض من نفس هذه النعم، 

  .آله و عليه هللا صىل كاألموال، أم س�وي كالرسول مه� كانت بسبب أرىض  اللَّهم إالّ بعناية ربانية عىل ضوء اإل�ان باّ� 
فطاملا حاول كث� من أويل النعمة أن يؤلفوا قلوب املعدم� بأموال فازدادوا بغضاء وعداًء، إذ ال صلة لهذه العطيات 

                                                        
 .٨:٦٣). ��رة ا��ٔ���ل ١
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 إالّ مــن وال يزالــون مختلفــ�«وعناياته الخاصة، فالرحمة الربانية هي أية وسيلة هي وصيلة للتأليف:   �رضات هللاّ 
  ١.»رحم ربك ولذلك خلقهم

الخاص دون أسباب ظاهرة، سواٌء أكان باملالئكة أم دون أي سبب خلقي، » أيدك بنرصه«فهنا تأييدان إثنان ربانيان: 
 واحد هو ، إذا فالنرص وهم من األسباب الظاهرة ولكن رشَط تأليف قلوبهم، وليس هو أيضا إال من ّهللا » باملؤمن�«

  . دون فارق يف أصله أنه من عند هللاّ   من عند هللاّ 
، أن إستحالت هذه القلوب النافرة املستنفرة، وهذه الطباع  فلقد وقعت املعجزة الربانية التي ال يقدر عليها إالّ هللاّ 

لول، املتحاثَّة  ة املتآخية الذَّ موس املستنكرة، استحالت إىل هذه الكتلة املرتاصَّ بعضــها بعضــا يف تحكــيم األلفــة الشَّ
  واملحبة بذلك املستوى املنقطع النظ� يف تاريخ أي بش� ونذير.

إنها بالفعل عجيبة أن تستحيل قلوب متنافرة إىل مزاج عريق من الحب واأللفة اإل�انية التي تلّ� جاسيها، وترقِّق 
ن وخفقــة القلــب، هــي تــرانيم مــن التعــارف حواشيها، وتُندي جفافها، فإذا نظرة الع� وملسة اليد ونطــق اللســا

  والتعاطف الوطيد العتيد والس�حة والهوادة، التي ال يعرف رسها إال الذي ألف بينها.
ألناسا ما هم بأنبياء وال شهداء يغبصهم والشهداء يــوم   : إن من عباد هللاّ آله و عليه هللا صىلوملثل هذه القلوب يقول الرسول 

ه و عليه هللا صىل  تعاىل، قيل: يا رسول ّهللا   القيامة �كانهم من هللاّ  بيــنهم عــىل   تخربنا َمن هم قال: هم قوم تحابوا برَوح ّهللا آـل
إن وجوههم لنور وإنهم لعىل نور ال يخافون إذا خاف الناس وال يحزنون   غ� أرحام بينهم وال أموال يتعاطونها، وهللاّ 

  ٢».إذا حزن الناس
أن يؤلف ب� قلوبهم وهم مؤمنون ولو بأن ينفق ما يف األرض جميعــا،  آلـه و عليـه هللا صىلوترى ح� ال يتمكن رسول الهدى 

  ف� هو دور املؤلفة قلوبهم يف حقل الركوة؟.
  ف ب� القلوب �ؤلفات ومنها الزكاة.يؤل  ، ثم هللاّ  الجمع هنا أن ليس اإلنفاق بالذي يؤلف ب� القلوب إن � يشاءِ ّهللا 

ثم هنا التأليف ب� قلوب املؤمن�، وهناك تأليف قلوب الكافرين إىل اإل�ان، فاملؤلفة قلوبهم إىل اإل�ان هم الذين 
  . تكملت الدعوة الصالحة لهم إىل اإل�ان، ثم تُزوَّد جاذبية الدعوة بذلك اإلنفاق فيؤلَّفون إىل اإل�ان بإذن ّهللا 

  إىل اإل�ان هم الذين ألفت قلوبهم قبل اإلنفاق، ثم يكمل للدخول يف َربع اإل�ان باإلنفاق.» املؤلفة قلوبهم«فـ 
  وبصالح الدعوة الرسالية.  وأما املؤمنون املختلفون فقد يؤلف ب� قلوبهم �ا يريد هللاّ 

  
  تحريض ربا� عىل قتال مكافح َعَددا وعَُددا

  »٣َوَمْن اتَّبََعَك ِمْن الُْمْؤِمِن�َ    َحْسبَُك ّهللا  يَا أَيَُّها النَّبِىُّ «
  ونرصه لهم، فهم أيضا مــن حْســب هللاّ   بأمر هللاّ » ومن اتبعك املؤمن�«أصالً يف كل حْسب وحساب، »  حسبك هللاّ «

  وتدب�ه.  وتقديره، وحساب هللاّ   حسب أمر هللاّ 
نُْكْم ِمائٌَة يَْغلِبُوا ىُّ َحرِّْض الُْمْؤِمِنَ� َعَىل الِْقتَاِل إِْن يَُكْن ِمنُْكْم ِعْرشُوَن َصابُِروَن يَْغلِبُوا ِمائَتَْ�ِ َوإِْن يَُكْن مِ يَا أَيَُّها النَّبِ «

  »٤أَلْفا ِمْن الَِّذيَن كََفرُوا بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَ يَْفَقُهونَ 
وهو أمر مرحيل يف ظروف حاسمة خطرة تقتيضــ » وأعدوا..«حر� إىل ُعَداتها عرفناها من ذي قبل: تكنيك َعددي 
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قــوم ال «أوآلء » بــأنهم«مواجهة الواحد من املؤمن� بعرشة مــن الكــافرين، قضــيَة كــ�تهم اوآلء وقلــتهم هــؤآلء و
  ».يفقهون

عرشــون صــابرون يغلبــوا «بوهم وهم معشارهم: فقد أمر املؤمنون القلة أمام الكافرين الك�ة أن يقاتلوهم ويغل
  ».مأت� ـ و ـ مائة يغلبوا ألفا

وترى إذا كان القصد من العرشين أمام مأت� واجب تحمل املِعشار من املؤمن� أمام عرشة أضغافهم من الكافرين، 
  ؟.»عرشين«فل�ذا ـ إذا ـ البداية بـ 

ألقل تقدير العرشين، وألك�هــا قــد  آلـه و عليه هللا صىلرسايا الرسول  ألن املعشار غ� مفروض في� دون العرشين وقد كانت
تكون مائة فلذلك إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا، تأكيدا لواجب املعشار وتبيينا للحالته الحارضة، ك� وقد ابتدأ يف 

  .اآلية الثانية باملائة م� يلمح أن املائة حينذلك كان أقل تقدير يف األحيان ثم األنف
ألن الفقه هو التوصل بعلم حارضه إىل علم غائب والكفار ال يعلمون غائب الكون بحارضه ال مبدًء وال معادا وال ما 

فهم ال يبرصون بالدنيا ما  ١.»يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون«ب� املبدء واملعاد، وإ�ا 
برصون إليها كأصل وختام للحياة، فهم ـ إذا ـ حريصون عىل الحياة الدنيا، واملؤمنون حريصون عىل وراَءها، وإ�ا ي

ون يف سبيل هللاّ  ، وال يبالون أن يُقتلوا فيها، والكافرون حريصون عىل الدنيا حائطون عليهــا  اآلخرة، فهم أوآلء يضحُّ
والذين ال يفقهون إال اللهو، أن يغلب األولون   بيل هللاّ بكل حائطة، وطبيعة الحال ب� هؤآلء وهؤآلء، الصابرين يف س

  عىل اآلخرين، اللَّهم إالّ إذا تخلف فريق ع� ُرشط له أو عليه.
ذلك، فاملؤمن الفقيه الصابر إ�ا يقدم يف الجهاد قضيَة إ�انه الفقيه الصابر، وهو هــو القــوة التــي ال قــوة فوقهــا 

وأنه يرتبص إحدى الحسني�، هي   ة والجرأة واإلستقامة والط�نينة والثقة باّ� يساميها أم مثلها فيساويها، فالشجاع
  التي تعدل ـ ألقل تقدير ـ عرشا من القوات الكافرة الخاوية عن تلكم القوات اإل�انية.

الهاويــة،  فحين� املؤمن يط� ويستط� بهذه القوى، ليس الكافر ليط� إال بالهوى، ف� اتفق الكافر وغايته الغاوية
وهي  الحفاظ عىل الحياة الدنيا وزينتها. فهو مقدام عليه دون أية هوادة، فأما أن �وت يف سبيل هذه الحياة فال، 

  ».خ� وأبقى  وما عند ّهللا «ولكن املؤمن �وت يف سبيل حياة هي أحيى وأبقى 
السفاهة املستصحبَان الالّإ�ان، وهذه فالصرب والفقاهة املستصحبَان لإل�ان ه� رمز الغلبة عىل أصحاب الفشل و 

  سنة مستمرة ب� املتناحرين، أن األقوى منهم روحية وتصمي� وغايًة هو األقوى يف النضال عىل أية حال.
تقــرر » من جاء بالحسنة فله عرش أمثالهــا«فمعشار املؤمن من الكفار مغوار يقتل عرشة منهم بطبيعة الحال، فـ 

له عرش أمثاله من قبيل الكفر   حسنة، فألن الجهاد حسنة فمجاهد واحد بجهاده يف سبيل ّهللا أقل تقدير لَنا ِعليه ال
  أن يغتالهم أو يقتلهم أو يغلبهم دو�ا تزعزع وفتور.

مرت� يف بصورة الجزاء خربا عن الرشط ولكنه أمر ألمور عدة: منها أن يف كونها خربا كذٌب حيث ُغلبوا » يغلبوا«ثم 
تخفيــف، مــن » علــيكم  اآلن خفــف ّهللا «وتكرارا، ومنها أن التخفيف ال مجال له الخــرب إال كــذبا و  ويُغلبون مرارا

  املعشار املغوار إىل ِضعف يف واجب القرار ومحرم الفرار.
ذلك ولكن اإلخبار هنا معنى باإلنشاء وبينه� فارق تحليق عناية اإلنشاء عىل كافة املوارد كضابطة، ولكــن صــدق 

  يه حصول املخرب به بطبيعة الحال، ومه� تخلف أحيانا فإنه ملالبسات مضادة لرشوط الغلبة.اإلخبار يكف
ال يكلف نفسا إال وسعها،   دون يقاتلوا دليل واجب الغلبة بواجب املعشار فضالً ع� فوقه، وألن هللاّ » يغلبوا«وهنا 

  فإذا فلت فالت دون تقص� من معشار املؤمن� فال بأس به.
وســلبية القــوة للكــافرين بأضــعافهم العرشــة » صابرون«العدد املعشار يف املؤمن� هي ألمور منها أنهم فإيجابية 

  ف� هي الصلة ب� عدم الفقه وأنهم يُغلبون؟.» بأنهم قوم ال يفقهون«
َف ّهللا « إِْن يَُكْن ِمنْكُْم ِمائٌَة َصابَِر    االَْن َخفَّ ٌة يَْغلِبُوا ِمائَتَْ�ِ َوإِْن يَُكْن ِمنُْكْم أَلٌْف يَْغلِبُــوا َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفيُكْم َضْعفا فَ
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ابِِرينَ    َوّهللا    أَلَْفْ�ِ بِإِذِْن هللاّ    »١َمَع الصَّ
  ؟»عرشون ومائة وألف وألفان«ترى وملاذا يعرب هنا عن املعشار والنصف بهذه الطائلة املفصلة، وما هو اختصاص 

الحال أن يعــرب عــ� فقضية واقع  ٢ـ ك� أسلفناه ـ ألن رساياه ما كانت تقل عن عرشين وال هي أك� من مائة علّة
فقد فرض عليها اإلصطبار حتى الغلبة يف نطاق معشار املــؤمن� مــن الكفــار، ثــم و� يكــن املعشــار إال يف نطــاق 

  ٣العرشين وما زاد، فال يجري الحكم يف األقل من العرشين، ك� ال يجري يف األقل من املأت� يف الحكم الثا�.
طبارهم وعلًة يف قرارهم َضعفا يف كث� منهم مه� صمد القليل، ذلك، وملّا شق عىل املؤمن� ذلك التكليف قلًة يف اص

عف. ٤عنهم املعشار إىل الِضعف  خفف هللاّ    قضيَة الضَّ
سبب هذا الضعف تخفيفا عن التكليف حيث الفرض فيه وترى ذلك الضعف  هو يف الِعدة والُعدة الحربية؟ وال ي

عف!.   واقُع ذلك الضَّ
إنه َضعف يف الفقه واإلصطبار أمام الِعدة والُعدة الزائدة للعدو، وهو قضية الحال وطبيعتها ح� يكــ� املؤمنــون 

فاء، إ�ــا فــيكم، يف دون أنتم ضع» فيكم ضعفا«والصادقون فيهم ـ بالطبع ـ قلة ويف الك�ة علة، وهذا م� تعنيه: 
  ظرف الك�ة العديدة يكون ألك�كم، ضعفا يف اإل�ان بفقهه وصربه.

ب� علم حارض لحضور وحدوث معلومه أن حدث فيهم ذلك الضعف، وب� علم سابق معــه بســابق » علم«وهنا 
  ضعفهم وأنهم سوف ال يتحملون ذلك التكليف العضال.

» و«غور املعشار » عنكم  خفف ّهللا «زمن التكليف األول وتطبيعة فيه وهو بطبيعة الحال بعد ردح من » اآلن«فـ 
  ال يجرب لضعف الفقه والصرب يف األك�.» أن فيكم ضعفا«بأحد الوجه� أم كليه� » علم«حال أنه 

املؤمنة وحين� األك� يف األك� ليس لهم ذلك الصرب والصمود الذي كان يف القلة » نفسا إال وسعها  ال يكلف هللاّ «فـ 
  الصابرة، إذا فليخفف يف التكليف.

ده املتأولون من خالف الظاهر الباهر، إ�ا هو العلم �ا هو حاصل من  ذلك وال حاجة إىل تأويل العلم هنا �ا تعوَّ
املعلوم بعد تحويل القلة إىل الك�ة، فقد كان يعلم من القلة الصابرة القوَة، فكلفهم ك� يستطيعون، ثم كان يعلم 

  الك�ة غ� الصابرة ضعفا يف الصمود والثبات املقدام فخفف املعشار إىل النصف. من
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عا� الرس من ض�ئر املضِمرين ونجوى املتخافت�، وخواطر رجم الظنون، وُعَقد عز�ات اليق�، «تعاىل   أجل وإن هللاّ 
سرتاقه مصائخِ األس�ع، ومصائف ومسارق إ�اض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت ال 

، ورْجع الحن� من املُولَهات، وهْمس األقدام، ومنَفسح الثمرة من والئج ُغلُف األك�م، ومنَقمع  ، ومشا� الهوامِّ الذرِّ
البَعوض ب� سوق األشجار وألحيتها، ومغرز األوراق من األفنان، ومحّط  الوحوش من غ�ان الجبال وأوديتها، ومختبأِ 

شاج من مسارب األصالب، وناشئة الغيوم ومتالحمها، ودرور قَطر الســحاب يف تراكمهــا، ومــا تســقي األعاصــ� األم
بذيولها، وتعفو األمطار بسيولها، وَعْوم بَنات األرض يف كُثبان الرمال، ومستَقر ذوات األجنحة بُذرى شناخيب الجبال، 

ألصداف وحضنت عليه أمواج البحار، وما غشيته ُسْدفة ليٍل، أو وتغريد ذوات املنطق يف دياج� األوكار، وما أوعبته ا
ذرَّ عليه شارق نهار، وما اعتقبت عليه أطباق الدياج� وسبحات النور، وأثر كل خطوة، وحس كل حركة، ورجع كل 

ة، وما عليها من �ر  شــجرة، كلمة، وتحريك كل شفٍة، ومستقر كل نَسِمة، وُمثقال كل ذرة، وَه� هم كل نفس هامَّ
أو ساقط ورقة، أو قرار نطفة، أو نُقاعة دٍم ومضقٍة، أو ناشئة خلق وُساللٍة، � يلحقه يف ذلك كُلفة، وال اعرتضته يف 
حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة، وال اعتورته يف تنفيذ األمور وتداب� املخلوق� ماللة وال فرتة، بــل نفــذهم علمــه، 

  ١».رهم فضله، مع تقص�هم عن كنه ما هو أهلهوأحصاهم عدده، ووسعهم أعَدلُُه، وغم
  ٢خرق علمه باطن غيب السرتات، وأحاط بغموض عقائد الرسيرات،«ذلك ولقد 

  ٣».كل رس عنده عالنية، وكل غيب عنده شهادة«
ان ملوضوعيه� وه� القوة والضعف يف اإل�ان، فال نسخ ؟ والحك�ن تابع» خفف ّهللا «وترى أنها تنسخ األوىل ملكان 

ـ إذا ـ وإ�ــا هــو التخفيــف األحيــا� حــ� يفقــد املوضــوع الثــا� رشط األول، ولضــعف اإل�ــان ـ بعــد ـ مرزَءتــه 
  ٤ومسؤوليته.

حيث تعني إىل جانب القوات الحربية »هم ما استطعتم من قوة..واعدوا ل«فاملسؤولية العامة الهامة أوالً وأخربا هي 
الظاهرة، قوات التصربُّ واإل�ان والفقه الباهرة، ول� تتحقق ـ ألقل تقدير ـ املكافحة: ال غالب وال مغلوب، ولكنــه 

  ».ن فيكم َضعفاعنكم وعلم أ   اآلن خفف هللاّ «كفرض دائب: غالب وال مغلوب، اللَّهم إالّ إذا خرج عن املستطاع فـ 
رعايًة ملختلف حاالت الضعف والقــوة يف مختلــف  ٥واألصل يف النسبة هنا يرتاوح ب� ُعرش ونصف يف قبيل اإل�ان

ملستطاع فرادى وج�عات، ول� يــرتجح املجاالت، ثم األصل الثابت الضابط يف هذا الب� واجب إعداد القوة قدر ا
ته عىل ضفة الكفر بكفته، ترتجح وال تتأرجح، رغم األقلية الدا�ة لقبيل اإل�ان، واألقليــة الفقيهــة  كفة اإل�ان وضفَّ

  الصابرة فيهم أنفسهم.
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تفــرض  فآية العرشين ـ إذا ـ برزخ ب� كونها منسوخة وثابتة، فليست منسوخة �عنى النسخ املصطلح حيــث قــد
املالبسات الحربية واإلعدادات واإلستعدادات اإل�انية واجب غلبة املعشار من املؤمن� عىل الكافرين، وال ثابتة عىل 
أية حال حيث سمح للنقلة إىل النصف ح� يضعف املؤمنون يف إ�انهم وصربهم وفقههم رغم واجب اإلستمرار يف 

  مثلث: اإل�ان الفقيه الصابر.
نْيَا َوهللاّ َما كَاَن لِ «   »١َعِزيٌز َحِكيمٌ    يُِريُد االِْخرََة َوّهللا    نَبِىٍّ أَْن يَُكوَن لَُه أَْرسَى َحتَّى يُثِْخَن ِيف اْألَرِْض تُِريُدوَن َعرََض الدُّ
» حتى يُثخن يف األرض«يأرسهم » أن يكون له أرسى«هنا ك� في� أشبه ترضب إىل أع�ق املايض الرسايل » ما كان«

ا َمنَّا «إغالظا عىل العدو وسيطرة عليه:  فإذا لقيتم الذين كفروا فرضَب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فُشدوا الوثاق فإمَّ
»بعُد وإما فداًء حتى تضع الحرب أوزارها..

٢  
ـ فحسب ـ بل هو ه إىل كافة القيادات الحربية والقوات املسلحة اإلسالمية، أال  فليس التكليف إذا رسوليا  رسايل موجَّ

يأرسوا من عدوهم حتى يثخنوا يف أرض املعركة، ويذلوا العدو، فهنا لهم أن يكون لهم أرسى، فــاألرس قبــل الغلبــة 
ال عــن أصــل الحــرب ممنوع بأرسه، وهو بعدها أرس بعالمَة الغلبة، وتقليالً من قوات العــدو، ولكنــه قبلهــا إشــتغ

  فاشتغال للعدو وأك� بها.
ذلك، فأما الذين يريدون َعَرض الدنيا العارض املعرتض، فهم عاجلون يف اآلجل، فيأرسون اسرتقاقا وُغن� قبل وصوله 
أجله، وفيه فتٌّ لعضد الحرب وثُ�لَّم يف صميم التصميم عليها، إشتغاالً بأرسى وغنائم قد يُنحي إىل أرسهم أنفسهم 

  رصهم وَغلَبهم بعد ما َغلبوا شيئا يس�ا دو�ا إثخان للعدو يف أرض املعركة.بح
فاألصل يف الحرب هو الغلبة، » يريد اآلخرة  عرض الدنيا وهللاّ «أنتم املستعجلون ألخذ األرسى قبل أوانه، » تريدون«

اة قواعدهم ناح� منحى الغنائم وليس األرس والغنم إال بعدها، وإال فسوف تُغلبون وك� حصل يف أحد ملا ترك الرم
  وملّا يِحْن حينها.

أن يكون له أرسى وُغنم قبل أن يثخن يف األرض بُغية  آله و عليه هللا صىلوهنا يربز أن ج�عة من املسلم� تطلبوا إىل الرسول 
نفســه بتلــك  آلـه و عليه هللا صىلالحياة الدنيا، فاستأصلت هذه اآلية تلك البغية الباغية عن الرسول والرساالت، فاتهام النبي 

  البغية إقتحام عليه بالتخلف عن السنة الرسالية الثابتة كضابطة، ثم:
ُكْم ِفيَ� أََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ    لَوْالَ كِتَاٌب ِمْن هللاّ « َسبََق لََمسَّ

٣«  
قبل اإلثخان يف األرض وك� حصــل يف أحــد، وهنــا نص عىل أن جمعا منهم أخذوا أرسى وغنيمة » في� أخذتم«فـ 
  ».ملسكم عذاب عظيم  لوال كتاب من هللاّ «دليل عىل أنهم كانوا » سبق  كتاب من هللاّ «

مــا «كلها، حيــث إن   وهكذا نعلم أن أخذ األرسى قبل اإلثخان يف أرض املعركة هو من كبائر املنهيات يف رشائع ّهللا 
  إثنان عىل أممية ذلك الحكم الحاسم يف حقل الحروب. شاهدان» كان ـ و ـ عذاب عظيم

  ٤»َغُفوٌر رَِحيمٌ    إِنَّ ّهللا    فَُكلُوا ِم�َّ َغِنْمتُْم َحالَالً طَيِّبا َواتَُّقوا ّهللا «
فيــه،   ىصــ هللاّ الحــالل مــا ال يُع«ليست لتختص بغنائم دار الحرب، مه� كان الدور هنــا دورهــا، فـــ » م� غنمتم«

  ٥».فيه  والطيب ما ال يُنىس هللاّ 
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ثم وهذه الخاصة هي الغنيمة املحلَّلة الخاصة �ا بعد اإلثخان يف األرض، وأما الغنيمة قبل اإلثخان فمحظورة غ� 
يف  آله و عليه هللا صىلظورة إضافة إىل سائر غنائم الحرب أخذ الفداء من األرسى وك� خ�ِّ النبي محلَّلة، ومن الغنيمة غ� املح

، بل هم داخلــون بعــد األرس يف مدرســة  وليس قتل األرسى واردا يف رشعة هللاّ » فإّما منّا بعد وإما فداءً «آية محمد 
ل ســائر األهلــ� ليلمســوا الُخلُــق اإلســالمية املجيــدة داخلية إسالمية هي بيوت املسلم�، يعاَملون فيها ك� يعامَ 

ق، ال سي� وأنها تخالف التخ� ب� املن والفداء، إذا فا�ّ    فينجذبوا إليه، فرواية التخ�ُّ يف قتلهم أو فداِءهم ال تصدَّ
  ورسوله من أمثال هذه الروايات براٌء!.

  ذلك، وم� يشهد رصاحا لحظر قتل األرسى الخطاب التايل:
ُكــْم    يَا أَيَُّها النَِّبىُّ قُْل لَِمْن ِيف أَيِْديُكْم ِمْن اْألَْرسَى إِْن يَْعلَْم هللاّ « ِيف قُلُوبُِكْم َخْ�ا يُْؤتُِكْم َخْ�ا ِم�َّ أُِخَذ ِمنُْكْم َويَْغِفــْر لَ

  ١»َغُفوٌر رَِحيمٌ    َوّهللا 
» يف قلــوبكم خــ�ا  إن يعلــم هللاّ «من كافة الكفار مرشك� وأهل كتاب، قل لهم: هنا كل أرسى الحرب » األرسى«فـ 

وهو نور الهدى الفطرية غ� املستورة بعد، القابلة لإلهتداء إىل الحق يف هذه املدرسة الداخلية اإلسالمية السليمة، 
  قتلون.فكيف ـ إذا ـ يُ   م� يدل أن خ�ا يف قلوب األرسى الكفار يبرشهم بخ� من هللاّ 

أمواالً بعد إ�انهم هنا ويف األخرى،   هو الهدى واملال، فقد أِخذت منهم أموال فيؤتيهم ّهللا » خ�ا م� أخذ منكم«فـ 
  ٢».غفور رحيم  يغفر لكم وهللاّ «بعد إ�انهم حربة مؤمنة   وأخذت منهم حريتهم الكافرة فيؤتيهم هللاّ 

ذلك، ومن أد� الخ� يف قلوبهم أالَّ يحاربوا املسلم� بعُد، فهم ضيوفهم يف بيوتهم عىل كفرهم، فقد أوتوا خ�ا م� 
   يبتلَون بعُد �زيد الكفر واإلثم �حاربتهم.أخذ منهم فال

فهم بعد أرسهم آمنوا أم � يؤمنوا قد أوتوا خ�ا م� أخذ منهم من أموال وحريات، وهــذه ط�َنــٌة لهــؤآلء األرسى 
  ء األرس والُعرس إىل راحة وس� مه� ظلوا كافرين. تخفيفا لهم عن عب

والواقع ه� سيان ال يتخلف أحده� عــن اآلخــر،   م خ�، فإن ِعلم ّهللا تعني إن كان يف قلوبك»  إن يعلم هللاّ «وهنا 
فإنه بكل يشٍء عليم، ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف الس�ء، بل هو أوسع من الواقع يف كل حــال حيــث 

  كان يعلم قبل حصوله ك� يعلمه بعد زواله.
وتطلق فيها األمل، وتشيع فيها النور تعليقا �ستقبل هو خ�  فهذه ملسة لقلوب األرسى املنكرسة تحيى فيها الرجاء،

م� مىض، إنفتاحا لنور اإل�ان بعد نار اإلثخان، رحمة إسالمية سامية منقطعة النظ� يف تاريخ اإلحسان باإلنسان يف 
  حالة الحرص واألرس.

 وإستذالالً لهــم إنتقامــا، وإ�ــا يعنــي فال يعني إستبقاء األرسى بأيدى املسلم� يف رشعة اإلسالم تسخ�هم إستغالالً
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ليلمس قلوبهم مكامن الخ� والرجاء والصالح فاإلصالح، وليوقظ يف ِفطَرهم أجهزة اإلســتقبال للهــدى يف املدرســته 
  الداخلية العالية.

ا هــو  ١ال تختص بآرسة القرابة مه� نزلت بشأن بعض منهم،» األرسى«وهنا  حيث النص ليس ليختص ببعضــه، إ�ــ
  الشاملة لكل أرسى الحرب اإلسالمية عىل مدار الزمن اإلسالمي إىل يوم الدين.» األرسى«

فيهم خ�ا ومن يريدون الخيانــة واألرس لألولــ�   ) ينقسم األرسى إىل من يعلم ّهللا ۷۱ـ  ۷۰هنا، وعىل ضوء اآليت� (
فقد أخذت عنهم الحرية يف الكفر وغنائم، وخ� منه� الحرية » يؤتكم خ�ا م� أخذ منكم ويغفر لكم«خٌ� لهم إذ 

  يف اإل�ان وأمواٌل تؤ� لهم يف حقل اإل�ان، عىل ضوء الرتبية املتواصلة يف املدارس الداخلية اإلسالمية.
أرسهــم » مــن قبــل  خيانتك فقد خانوا هللاّ وإن يريدوا «ثم األرس لآلخرين صٌد عن مواصلتهم يف محاربة املسلم� 

  واإلمكان منهم يف أرسهم أمكن منه قبل أرسهم.» فأمكن منهم«
وهكذا يعامل اإلسالم مع األرسى رعاية ملصلحة الجانب�، حتى بالنسبة ملن يريدون الخيانة حيث يصد عليهم سبيل 

لطبيعي أن الخيانة عىل هذه الرقابة املحلِّفة البيتية، الخيانة الجاهرة، وُ�كِّن منهم ح� تظهر منهم الخيانة، ومن ا
  وعىل ضوء الرتبية اإلسالمية املتواصلة، هي أقل بكث� من الخيانة يف حرية الكفر بجوِّه وعند أهليه.

  وهنا إجابة عن سؤال: كيف يسمح اإلسالم أو يفرض إسرتقاق األحرار مه� كانوا من الكفار فضالً عن املسلم�؟.
ال يعني اإلسرتقاق إسالميا إالّ اإلسرتقاق للطرف�، لهم أنفسهم لكيال يستمروا يف حربهم إذا ظلوا يف أمة الكفر، نقول: 

وللمسَرتِق�، علَّهم يف الحياة املنزلية اإلسالمية ينتبهوا فيصبحوا مسلم�، أم يقل ضاللهم ع� كان �ا قرر من حسن 
  املعاملة معهم.

عدل والفضل من قبل الجيش الغالب ملن ُغلبوا؟ هــل يــرتكهم كــ� هــم دون نيــل مــن وهنا نسأل ما هو قضية ال
  أنفسهم وأموالهم وقواتهم ف�جعوا لجديد الحرب وعلّها أقوى م� كان وأغوى؟

أم يأخذوا منهم أرسى رجاالً ونساًء ثم يبيــدوهم، أو يســجنوهم، أو يعطــوهم كــ�ل الحريــة الطليقــة يف الوســط 
لوث ال يرضاه العدل اإلسالمي ومصلحية الحفاظ عىل األصلح، فاإلبادة مع رجــاء اإلصــالح ظلــم، اإلسالمي، وهذا ثا

والسجن تعطيل للطاقات دو�ا مصلحة، إال ثقالً وِحمالً عىل بيت مال املسلم�، وضغطا عىل األرسى ف�جعون إىل 
اإلسالمي وهو أخطر من بقاءهم ب� كفر أقوى وعداٍء أعدى وأغوى، وإعطاء الحرية لهم س�ح لإلفساد يف الوسط 

  أهليهم.
وهنا طريقة خامسة هي املثىل، والصالحة لألرسى والوسط اإلسالمي، هي فرض الثقافة الصالحة يف املدارس الداخلية 
اإلسالمية وهي بيوت املسلم� الذين يسرتقون هؤآلء الكفار، ففيهــا يغربَلــون فيقتســمون إىل مــؤمن� أم قــريب� 

  ».وإن يريدوا خيانتك..«، أم يظلوا كفارا معاندين ـ ألقل تقدير! ـ: »يف قلوبكم خ�ا  ن يعلم هللاّ إ «لإل�ان: 
ففي العرشة اإلسالمية السليمة، الخليقة البارعة، إن فيها لتأث�ا عظي� يف األك�ية الساحقة من الكفار األرسى، حيث 

  األهل� بكل حنان ومحبة، يف رعاية ورقابة كاملة شاملة. يعاَملون يف هذه املدارس الداخلية ك� يعاَمل مع سائر
ف� بالخلق والعقيدة واألع�ل اإلسالمية فهنا يأ� دور تحريرهم فرضا أو ندبا حسب مختلف  ذلك، وملا تخرَّجوا مثقَّ

ت وكفارات وكذلك يف ديا» ويف الرقاب«املناسبات واملالبسات، ومنها فرض الزكاة وسائر اإلنفاقات ويجمعها النص: 
  ونذورات وما اَشبه.

فال يعني اإلسرتقاق يف النظام اإلسالمي عبودية إنسان إلنسان، وإ�ا هو النظام اإلجبــاري الثقــايف الصــالح يف هــذه 
املدارس الداخلية الصالحة، رسدا للثقافات وطردا للجهاالت، ولذلك ال يسمح ألي حرٍّ أن يبيع نفسه، وإ�ا يســمح 

  رب إسرتفاقا بهم وبأنفسهم، صدا عن الرش والرض، وحمالً إىل الخ� والرب.السرتقاق أرسى الح
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وألن لل�لك� حقوقا عىل هؤآلء الرقيق أوالً وأخ�ا، فلهم من الناحية اإلقتصادية حق اإلبقاء عليهم دون تحرير وإن 
  تحولوا مسلم�، اللَّهم إال فرضا أو ندبا يف موارده� املرسودة يف الكتاب والسنة.

ذلك، ومن الساحة اإلسالمية التسوية يف الحاجيات املعيشــية بــ� الرقيــق وســائر األهلــ�، ففــي حقــل اإلحســان: 
وبالوالدين إحسانا وبذي القر� واليتامى واملساك� والجار ذي القر� والجار الجنــب والصــاحب بالجنــب وابــن «

  ١.»السبيل وما ملكت إ�انكم
مــن   وأنكحوا األيامى والصالح� من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنــيهم ّهللا «آمنوا يرغب يف زواجهم:  ثم إذا

مــن لطــم مملوكــة أو رضبــه : «آلـه و عليـه هللا صـىلك� وينهى عن ظلمهم في� يروى عن الرســول  ٢.»واسع عليم  فضله وهللاّ 
  ».فكفارته عتقه

ته بأمه؟ إنك امرٌء فيك جاهلية، إخــوانكم خــولكم ـ عبيــدكم ـ «صاحبا له ع�َّ مسل� بأنه إبن أمه: ويخاطب  أع�َّ
تحت أيديكم فمن كان إخوه تحت يده فليطعمه م� يأكل وليلبسه م� يلبس، وال تكفلونهم ما يفلُّهم   جعلهم هللاّ 

  ».فإن كلفتموهم فأعينوهم
كم نعفو عن الخادم إذا أساء؟ فصمت برهة ثم قال:  آلـه و عليه هللا صىل  بن عمر قائالً: يا رسول هللاّ   هللاّ  عبد آله و عليه هللا صىلويسأله 

  ».أعفو عن الخادم كل يوم سبع� مرة
  ».: إذا أ� أحدكم خادمه بطعام فليجلسه وليأكل معه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهآله و عليه هللا صىلوقال 

الرق يف اإلسالم إال التثقيف إجباريا لألرسى الكفرة يف بيوت املســلم�، وإال التجنــب عــن الفــوىض  فال تعني ِرشعة
  السياسية والدينية إن ظلوا أحرارا فأضلوا ك� ضلوا.

ذلك، فاإلستعباد يف النظام اإلسالمي ال يعني اإلستبداد وامللكية الظاملة وسلب الحرية الصالحة، إ�ا يعنــي تحريــر 
ية ليست بََحريَّة لإلنسان اإلنسان  الكافر من عبودية األصنام والطواغيت، ك� أن املدارس الداخلية التي تسلب حرَّ

  لتعطية ُحريَّة أن يتعرف إىل ما يصلح له ويُصلحه.
خروجا عن عبودية العباد، وأحِسن به ُحرية حريَّة باإلنسان أن يخرج مــن   أجل، وإن الرقية يف اإلسالم استعباد ّ� 

  ظل�ت الجهاالت والرجعيات فيعيش عيشة عاملة عارفة َحِريَّة يف التدرج إىل مدارج اإلنسانية العالية الغالبة.
ذلك، يف ح� نرى من هؤآلء الناقدين عىل اإلســرتقاق يف اإلســالم، أنهــم يســرتقون ويســتعبدون ج�هــ� الضــعفاء 

بكل األبواب السبع الجهنمية: استكبارا واستع�را  واملستضعف� أم� بأجمعهم، مسيطرين عليهم يف كل نواميسهم
واستث�را واستح�را، واستبدادا، واستضعافا واســتخفافا، إفضــاًء للمستضــعف� عــن كافــة امليــزات اإلنســانية بــل 

  والحيوانية دون أية إفاضة، ب� إبادة لهم وترشيد وإجاعة وسائر ألوان الظلم الساحق املاحق.
فإذا لقيتم الذين كفروا فرضب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم «شكلة األرسى تحلها آية محمد: ذلك، وهنا حلٌّ وسط مل

  .»فشدوا الوثاق فإّما منا بعد وإما فداًء حتى تضع الحرب أوزارها
يقتيض إحدى هذه الزوايا الثالث، فأول األدواء لداء الكفر يف » فشدوا الوثاق«فمثلث املالبسات الحربية، املركَّز عىل 

ألرسى هو املّن، أن �نوا عىل جنود الكفر فتحرروا أرسى منهم علَّهم يفيقوا عن غفوتهم، وينتبهوا عن غفلتهم �ا ا
يرون فيكم من هذه الس�حة املنقطعة النظ�، وذلك إذا � يشكِّل تحريرهم خطرا عــىل الج�عــة املؤمنــة، وكــ� 

بل و� يأرسهم أو يحرصهم بعد الفتح » إذهبوا فأنتم الطلقاء« آله و يهعل هللا صىلحصل يف فتح مكة املكرمة �ا قاله الرسول 
  املب� األم�، ألنه محمد األم�.

  وثانيها هو الفداء، أن تحرروهم بفدية نفسية من أرساءكم عندهم، أم فدية مالية، رعايًة لنفس الحائطة.
الخطــر، وتثقيفــا لهــم يف املــدارس الداخليــة  وثالثها اإلستمرار يف أرسهم ح� ال سبيل أصلح منه، سدا لكــل ثغــور
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  املنزلية.
ذلك، ففي مسبَّع الطرق عند إثخان العدو، هذه الثالث هي املحبورة حسب الرتتيب املصلحي، املركَّز عىل إصالحهم 

  وسد اإلفساد منهم، وتلك األربعة محظورة إذا ال تأ� بخ� إال رشا وفسادا.
  رسى فال يبادر ببادرة عاجلة فيهم فـ:ذلك، ول� يأمن خيانة جمع من األ 

انَتََك فََقْد َخانُوا هللاّ «   »١َعلِيٌم َحِكيمٌ    ِمْن قَبُْل فَأَْمَكَن ِمنُْهْم َوهللاّ    َوإِْن يُِريُدوا ِخيَ
�ــا يحكــم » علــيم  وهللاّ «م منهم فــيُمكِّن مــن النقمــة مــنه  فاألرسى الَخَونة ال يفلحون أو يفلجون حيث ُ�كِّن هللاّ 

في� يحكم، ومن علمه وحكمته أمر النصح بشأن األرسى، باحت�ل التأث� فيهم وفــتح منفــذ مــن الهــدى » حكيم«
  إليهم.

و    إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل هللاّ « ا أُْولَِئَك بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوالَِّذيَن آَووا َونََرصُ
ٍء َحتَّى يَُهاِجُروا َوإِْن اْستَنَرصُوكُْم ِيف  ــ إِالَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاَجُروا َما لَُكْم ِمْن َوالَيَتِِهْم ِمْن َيشْ يِن فََعلَيُْكْم النَّْرصُ  الدِّ

ِ�َا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ    هللاّ َعَىل قَْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم ِميثَاٌق وَ 
٢«  

، وكذلك،  هنا الوالية املتقابلة مفروضة ب� املؤمن� املهاجرين بإ�انهم، املجاهدين بأموالهم وأنفسهم يف سبيل هللاّ 
ؤمن� غ� املهاجرين املؤدين واملنارصين لهم بإحسان، وهي يف نفس الوقت غ� مفروضة ككّل بينهم أوآلء وب� امل

،  حتى يهاجروا، وهذه املهاجرة بطبيعة الحال هي املستطاعة ، فاملؤمنون الذين ال يهاجرون بإ�انهم يف ســبيل هللاّ 
ولكن » ما لكم من واليتهم من يشٍء حتى يهاجروا«تفضيالً لراحة الوطن والشغل واملال والعيال عىل صالح اإل�ان 

فعليكم «حيث اإلنتصار للدين فرض املؤمن� عىل أية حال، » يف الدين فعليكم النرصوإن استنرصوكم «مع الوصف 
فال تنرصوا هؤآلء املؤمن� غ� املهاجرين عليهم في� فيه » إالّ عىل قوم بينكم وبينهم ميثاق«لهم أوآلء اللَّهم » النرص

  وّهللا «ؤمن� والكفار فيه نقض أو نقض لإل�ان نقض ميثاق اللَّهم إال ما فيه إ�ان أو نقضه، إذ ال يصح ميثاق ب� امل
  ».�ا تعملون بص�

ذلك، فال استنصار لهم فيــه واجــب النرصــ فــي� يخــالف صــالح امليثــاق كــأن يستنرصــوهم يف حــرب بــادءة مــن 
يثاق املستنرصين، وأما الحرب املعتدية املفروضة عليهم من الكفار فليست النرصة فيها م� يخالف امليثاق، إذ إن م

متاركة الحرب وعدم املهاجمة طليقة بالنسبة لكل املسلم�، وال يحق لج�عة من املسلم� أن يعاهدوا محاربهم 
  يف متاركة حرب خاصة بينهم، حتى إذا حاربوا سائر املسلم� كانت نرصهم باستمصاركم مخالفة لذلك امليثاق.

منقطع عن » إال عىل قوم«القول ـ إذا ـ إن اإلستثناء يف  فاإلستنصار يف الدين يفرض النرصة عىل أية حال، وقد يصح
فإذا كان اإلستنصار يف الدين فالنرصة محتمة عىل أية حــال، وإذا � يكــن يف » استنرصوكم يف الدين«املستثنى منه 

  الدين فال نرصة في� يخالف امليثاق.
فــإن كــل الــزمن هــي زمــن الرســول يف  آلـه و عليه هللا صىلذلك، وليست املهاجرة املأمور بها يف القرآن لتختص بزمن الرسول 

  تحقيق رساالته كلها.
  ٣.»واسعة فتهاجروا فيها  قالوا أ� تكن أرض هللاّ «أفرتى 

تختص باملهاجرة زمن الرسول؟ واآلية تندد بكافة املستضعف� املقرصين يف ترك » كنا مستضعف� يف األرض«ردا عىل 
  رة بإ�انهم.املهاج

فال يتبلور اإل�ان برشوطه وظروفه ومعداته إال بالحركة املهاجرية، أن يهاجر املؤمن بإ�انه، حفاظا عليه، أم دعوة 
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  أوسع م� فيه إليه.
واملؤمنون «وترى ما هي هذه الوالية املثبتة باملهاجرة اإل�انية، املنفية يف غ� مهاجرة؟ هل هي والية املحبة واإل�ان 

وإن استنرصوكم «أم والية النرصة واألمان؟  ١!»املؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر..و 
  »!.فعليكم النرص

إنها بعد ما � تكن من هات�، هي والية الوراثة إذ كانت قبل الهجرة باإل�ان، وبعدها بالهجرة واإل�ان، ومــن ثــم 
  بأويل األرحام يف حقل اإل�ان ك� فصلناها يف آيات امل�اث.ثبتت 

فقد اختصت والية امل�اث هذه باملهاجرة تزغيبا فيها وترعيبا عن تركها، ومن تركزت وثبتت يف أويل األرحام ك� هنا 
  وذلك بعد فتح مكة إذ � تبق للمهاجرة دور حتى تدور معها الوراثة. ٢ويف آية النساء

إالّ عىل «هم ذلك، واإلستنصار يف الدين ك� املحبة فيه له� دور ثابت جيل يف حقل اإل�ان وإن � يهاجر املؤمن، اللَّ 
فليس هنا عىل املؤمن� املهاجرين أن ينرصوا املؤمن� غ� املهاجرين يف مال وما أشــبه، » قوم بينكم وبينهم ميثاق

وأما يف الدين فهو ثابت ال مرّد له، حيث النرصة الدينية ال ينقضها أو ينقصها ميثاق، بل وال يعقــد ميثــاق ينــاحر 
  ن ليس لينقض نفسه أو ينقص من نفسه بإقرار قرار يعارضه.واجب النرصة يف الدين، حيث الدي

  ٣»َوالَِّذيَن كََفُروا بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض إِالَّ تَْفَعلُوُه تَُكْن ِفتْنٌَة ِيف اْألَرِْض َوفََساٌد كَِب�ٌ «
واالت ب� املؤمن� املهاجرين وغ� املهاجرين، وكــل هنا مواالت الكافرين وهناك مواالت املؤمن� وبينه� برزخ امل

يف كل » ان استنرصوكم فعليكم النرص«ذلك حسب العقيدة والعملية الطالحة أو الصالحة أو العوان بينه�، وهنا 
إذ يخرج عن اإلسالم غ� املهاجرين الذين هم من املسلم� مه� » إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كب�«هذه 

تكــن فتنــة يف األرض «يف والية امل�اث ما أمرتم به » وإن � تفعلوا«رصوا يف الهجرة، وهذه فتنة وفساد كب�، ك� ق
ملكانة املهاجرة الهامة قبل الفتح، مه� اختلف فساد عن فساد قضيَة مختلف التخلفــات عــن هــذه » وفساد كب�

  الفروض.
ل ما مىض من أمر أو نهي يف حقل الوَاليــة وامليثــاق والنرصــة، وال راجع إىل ك» إال تفعلوه«هذا، فضم� الغائب يف 

  سي� استنصار املؤمن� غ� املهاجرين يف الدين.
َوِرْزٌق َوالَِّذيَن آَووا َونََرصُوا أُْولَِئَك ُهْم الُْمْؤِمنُــوَن َحّقــا لَُهــْم َمْغِفــرٌَة    َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل ّهللا «

  ٤»كَِريمٌ 
  فالذين � يهاجروا من املؤمن� أو � يأووا وينرصوا ف� أولئك باملؤمن� حقا مه� كانوا من املؤمن�، ثم:
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إِنَّ    بَْعُضُهْم أَْوَىل بِبَْعٍض ِيف كِتَــاِب هللاّ  َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوَهاَجرُوا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَأُْولَِئَك ِمنُْكْم َوأُْولُوا اْألَرَْحامِ «
ٍء َعلِيمٌ    هللاّ    ١»بُِكلِّ َيشْ

مــن هــؤآلء » وأولــوا األرحــام«هي اإل�ان حقا من قبل ومن بعــد، ثــم   فاإل�ان واملهاجرة واملجاهدة يف سبيل ّهللا 
  ».من املؤمن� واملهاجرين إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا«ـ »  بعضهم أوىل ببعض يف كتاب ّهللا «املؤمن� حقا 

آيات امل�اث باألخوة واملهاجرة اإل�انية، فقد كان امل�اث قبل الهجرة » أولوا األرحام«فهنا ويف النساء نسخت آية 
باألرحــام مهــ� بقيــت األخــوة باألخوة اإل�انية، ثم بدل بعد الهجرة باملهاجرة مع اإل�ان، ثم بعد فتح مكة بــدل 

وقد يروى عن النبي  ٢اإل�انية يف الوارث عىل حالها ولكن رشَط أن تكون يف حقل األرحام األقرب فاألقرب إىل امليت
إذ أصبحت مكة املكرمة بعد الفتح دار اإلسالم، ولكن بقيت الهجرة ـ عىل طول » ال هجرة بعد الفتح«قوله: آله و عليه هللا صىل

  أحكامها إالّ ما يستثنى. الخط ـ من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم لها
وهنا بعد استقرار الوجود الفعيل لإلسالم وبعد فتح مكة املكرمة يعود امل�اث إىل أولوية أويل األرحام داخل النطاق 
،  اإلسالمي العام، إلغاًء رشط املهاجرة إذ � يبق لها دور أم مىض دوره الهــام، وكــذلك رشط املجاهــدة يف ســبيل هللاّ 

امل�اث عىل األرحام جانبا فطريا عريقا يف كل الحقول والعقول، ف� دامت ال تُعارض تلبية الفطرة  حيث يلبي تركيز
  أهم منها من تكاليف الكيان اإلسالمى، فالفطرة تلبَّى دون معارض.

يــة وهي والية األمر ك� فصلناها عىل ضوء آية النساء نجد هــذه الوال » أولوا األرحام«ذلك، ويف واجهة أخرى آلية 
  .عليه�السالمناصة خاصة يف األ�ة األنثى عرش 

ومن القول الثابت والية  ٤»هو الرصاط املستقيم«و  ٣» حصن ّهللا  السالم عليهوالية أم� املؤمن� : «آله و عليه هللا صىلومن ذلك قوله 
السالم عليهعيل 

السالم عليهإن الناس ال يضلون وال يهلكون وهم يف والية عيل «و  ٥
 ٧»من � يوال عليا � يشم رائحة الجنة«و  ٦

السالم عليهفليتمسك بوالية عيل «
و  ٩»السـالم عليـهأويص من آمن � وصدقتني من جميع الناس بوالية عيل بن أ� طالب «و  ٨
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 �����ا ذ�� و��ار��ا ������.» وأو��ا ا��ٔر��م..«����� �� ��� ��� ���� ��ه ا��ٓ�� 

 
 .١٤:٥٢٢و ٧:١٢٣). �����ت إ���ق ا��� ٣
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وهو جاحد لوالية عيل   من لقى ّهللا «و  ٢»بعديالسـالم عليهوالية عيل   �ام دين هللاّ «و  ١» واليته واليتي وواليتي والية ّهللا «
و  ٧» ويل رسول هللاّ «و  ٦» عيل ويل هللاّ «فـ  ٥»إمام أولياء ر�«و  ٤»إمام أوليا�«وهو  ٣»من أع�له شيئا  .. ال يقبل ّهللا 

و  ١١»فهو أويل النــاس بكــم بعــدي« ١٠»من كنت نبيه فعيل وليه« ٩»من كنت وليه فعيل وليه«و  ٨»ويل كل مؤمن«
من كنت مــواله «و  ١٣»من آمن � فليتول عليا وذريته«و  ١٢»من كنت أوىل به من نفسه فعيل أوىل به من نفسه«

  ١٤».فعيل مواله
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  م منترصون فيه�املجاهدون يقتُلون ويُقتلون و ه

لُوَن ِيف َسِبيِل ّهللا    إِنَّ هللاّ « َجنََّة يَُقاتِ لُوَن َوْعدا َعلَيِْه َحّقا    اْشَرتَى ِمْن الُْمْؤِمِنَ� أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهْم الْ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَ
ايَْعتُْم بِِه َوذَلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ    بَِعْهِدِه ِمْن ّهللا  ِيف التَّْوَراِة َواالِْءنِجيِل َوالُْقرْآِن َوَمْن أَْوَىف  بَيِْعُكْم الَِّذي بَ   »١فَاْستَبِْرشُوا بِ

  فليقاتل يف سبيل هللاّ «واملشرتى هو الجنة: » أنفسهم وأموالهم«، واملشرتى به هو الحياة الدنيا:  هنا املشرتي هو ّهللا 
  ٢»فيُقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظي�  لذين يرشون الحياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل ّهللا ا

وأموالهم يف هذه التجارة املربِحة هي �نزلة الُعروض املبيعة، واألعواض املضمونة هي �نزلة األ�ان  فأنُفس املؤمن�
  املنقودة، والصفقة رابحة خالصة غ� فالسة والكالسة، لزيادة األ�ان عىل الِسلَع، وإضعاف األعواض عىل الِقيَم.

ومن الناس من يشرتي نفسه «يف األصل هو الثان:   هللاّ وهنا الجنة جنتان جنة الجنان وجنة الرضوان، ومبتغى أهل 
  ٤.»أكرب  رضوان من هللاّ «إذ  ٣.»رؤوف بالعباد  وهللاّ   ابتغاء مرضات ّهللا 

يا «التجارة الرابحة املربحة: منذ الفطرة إىل العقلية اإلنسانية، إىل العقلية اإل�انية، وهم قابلون هذه » إشرتى«وهنا 
  ورســوله وتجاهــدون يف ســبيل هللاّ   أيها الذين آمنوا هل أدلكم عىل تجارة تنجيكم من عذاب ألــيم. تؤمنــون بــا�ّ 

  ٥.»بأموالكم وأنفسكم ذلكم خ� لكم إن كنتم تعلمون
تعــم إىل » أموالهم«هم كأنفسهم نسيبا أو سببيا، ك� أن تعني إىل أنفسهم الذاتية، الذين يتعلقون بِ» أنفسهم«ثم 

ثــم »  يقاتلون يف سبيل هللاّ «الحارضة، األموال التي بإمكانهم الحصول عليها، مضحِّ� بكل طاقاتهم وإمكانياتهم فـ 
ن كخطوة أخ�ة ح� ال يتمكنــون أ » ويُقتلون«وهي حسنى الغلبة عىل أعداءهم » فيَقتلون«لهم إحدى الحسني� 

مون حياتهم إلحياء سبيل هللاّ  وهي الحسنى األخرى، وقد يجمعون بيــنه� أن   يَقتلوا أو يحافظوا عىل حياتهم فيقدِّ
فقد بايع   ومن سل سيفه يف سبيل هللاّ «قال: آله و عليه هللا صىلوعن النبي »  يف سبيل هللاّ «يَقتلوا ثم يُقتلوا وه� عىل سواٍء لهم 

  ٦». هللاّ 
  �راتبها حسب مراتبهم يف هذه التجارة، وُعلياها هي جنة الرضوان.» بأن لهم الجنة«وذلك 

فإن يف هذه الكتــب  »يف التوراة واإلنجيل والقرآن«إذ كتب عىل نفسه هذه الرحمة الغالية املتعالية » وعدا عليه«

                                                        
١ ��  .٩:١١١). ��رة ا��ّ�

 
 .٤:٧٤). ��رة ا��ّ��ء ٢

��� ���  ا�� روا�� ����ل ا��ّ�  ـ أ��ج ا�� ���� �� ���� �� ��� ا����� و���ه ��ل ��ل ��� ا��ّ� ٣:٢٨٠ا��ر ا�����ر  �� و ���� ا و����� : ا���ط ���� آ

ذ�� ��� ��� �� ���، ��ل: ا���ط ���� أن ����ه و�� �����ا �� ���� وا���ط ����� أن ������� ��� �����ن ��� أ����� وأ��ا��� ����ا: �ٕ�ذا ����� 

�� ���� وا�� ��دو�� �� ���� �� ��� ��ل: ���� ��ه ا��ٓ��   ا��ّ� ��ل: ا����، ��ل: ر�� ا���� �� ���� و�� ������ ����� ��ه ا��ٓ��، و��� أ��ج ا�� أ

أ����   و�� �� ا����� ���� ا���س �� ا����� ��ٔ��� ر�� �� ا��ٔ���ري ����� ���� ردا�ِ� ��� ����� ���ل �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ�

 ��ه ا��ٓ��؟ ��ل: ��� ���ل ا��ٔ���ري: ��� ر��� �� ���� و�� ������.

 
 .٢:٢٠٧). ��رة ا����ة ٣

 
٤ ��  .٩:٧٢). ��رة ا��ّ�

 
 .٦١:١١). ��رة ا�ّ�� ٥

 
 : ..آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��٣:٢٨٠ر ). ا��ر ا���٦
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ومن هذه الجنة هنا » بأن لهم الجنة«عىل نفسه   �ا كتب هللاّ   الثالثة تشجيعات وذكريات عن املقاتل� يف سبيل هللاّ 
  إحدى الحسني�.

الــذي عاهــد » ومــن أوىف بعهــده«فمنهم من ينىس عهده توانيا عن القتال، ومنهم املويف بعهده » اشرتى..  إن هللاّ «
حيث بايعوا به » أنفسهم وأموالهم«وبيعهم هنا مبيعهم: » فاستبرشوا بيعكم الذي بايعتم به«يقال لهم:   عليه هللاّ 

  ».وذلك هو الفوز العظيم«ـ » بأن لهم الجنة«
تسوِّي يف حقل الجهاد باألنفس فاعلية القتل ومفعوليته، فإن قَتَل وقُتِل فقــد جمــع بــ� » فيَقتلون ويُقتَلون«هنا 

له درجة عند   إن فاز بأحده� فهو شهيد يف جانب واحد، وعىل أية حال فالشهيد القتيل يف سبيل ّهللا الجهادين، و 
  : بحق الشهداء يف سبيل هللاّ  آله و عليه هللا صىلعالية غالية، وإليكم مقتطفات م� روي عن النبي   هللاّ 
إن يف «و ٢»باملجاهد يف ســبيله أن يُدخلــه الجنــة  توكل ّهللا «و  ١..»ثم أحيا ثم أقتل   لوِددت أ� أقتل يف سبيل هللاّ «

  ٤».�ني الشهيد أن يرجع إىل الدنيا فيُقتل عرش مرات«و  ٣»للمجاهدين يف سبيله  الجنة مائة درجة أعدها هللاّ 
»  من ّهللا «ليوافق فاعَل الرشط، إنَّ » فليستبرش«؟ وصالح الجزاء ـ إذا ـ »فاستبرشوا«من أويف رشطيٌة جزاُءها «وترى 

  أفعل تفضيالً!.» أوىف«قد تلمح أن 
ب� املفضل واملفضل عليه ال يناسبه حيث الفصيح » بعهده«تفضيل؟ وفاصل » أوىف«ستفحامية و أم هو إستفهامية إ 

  ثم ال موقع للفاِء إذ ال رشَط.»! بعهده  من أوىف من ّهللا «ـ إذا ـ 
رشطــا  فتحــوَّل مــن الغيــاب إىل الخطــاب » فاستبرشــوا«كــال الرشــطية واإلســتفهام، وأمــا » مــن أوىف«قد تتحمــل 

  ..».وعدا عليه حقا «، املعنيَّ من  هنا تعني: عهده النازل له من هللاّ »  من هللاّ «ثم ...» نتم املوفون فاستبرشوا أ «
ع اإلستبشار ـ إذا ـ » أوىف«وأما اإلستفهام فال، فأصُل  ينافيه، حيث يراد املعنيان، وال أن الفاء ال موقع لها، حيث يفرِّ

  عىل ذلك اإلشرتاء والوعد والوفاء األوىف.
املعنيان ـ إذا ـ معنَّيان حيث يوافقان أدب اللفظ وَحَدب املعنى، والقرآن ح�ل ذو وجــوه فــاحملوه إىل أحســن ف

  الوجوه، وأحسنها الجمع ب� الوجوه الحسنة مه� كانت درجات.
  وإليكم ترصيحات من كتابات الوحي برشعة الجهاد:

                                                        
ـ ك  ٢٠و ٣ب  ٢٥و�� ـ �ـ  ١ب  ٩، �ـ ١١٩و ٧ب  ��٥٦ز ا���� �� ـ �ـ ). ����ح �١  ٢٣١و�� ـ ��ن ص  ٤٠و ٢٧ح  ٢١و�� ـ �ـ  ١ب  ٢٤و�� 

 .٥٠٢و ٤٩٦و ٤٧٣و ٤٢٤و ٣٨٤و

ـ �� = ��� أ��ل و����� ���ه ا����ز: �� = ���� ا����ري ـ �� = ���� ���� ـ �� = ��� أ�� داود ـ �� = ��� ا�����ي ـ �� = ��� ا������ 

ا�� ���� ـ ��  = ��� ا��ار�� ـ �� = ����ٔ ���� ـ ز = ���� ز�� �� ���ـ  �� = ����ت ا�� ��� ـ �� = ���� أ��� �� ���� ـ ط = ���� 

 ا������� ـ �� = ���ة ا�� ���م ـ �� = ���زي ا��ا��ي.

� = ���� �� ����� ��� ����� ـ م م م ��ق ا���د �� ��� ا����ر ��: ك = ���ب ـ ب = ��ب ـ ح = ���� ـ ص = ���� ـ ج = ��ء ـ ق = ��� ـ �

 ��ل ��� أن ا����� ��� ��ات وا���� ا����� ��ق ا���د �� ��� ا����ر ��ل ��� أن ا����� ���ر ���ره �� ا����� أو �� ا���ب.

 
و��  ١ب  ٢٤و�� ـ �ـ  ١٤ب  ٢٥و�� ـ ك  ١ب  ٢٠و�� ـ ك  ٩ب  ١٥ـ �� ـ ـ�  ١٠٤و ١٠٣ح  ٣٣ـ �� ـ ـ�  ٨ ب ٥٧و�ـ  ٢ب  ٥٦). �� ـ �ـ ٢

 .٤٩٤و ٤٢٤و ٣٩٩و ٣٩٨و ٣٨٤و ٢٣١و�� ـ ��ن ص  ٢ح  ٢١و�� ـ ك  ٢ب  ١٦ـ �ـ 

 
 .٢٦٦و�� ـ أول ص  ١٩ب  ١٦و�� ـ ك  ١١٦ح  ٣٣ب و�� ـ ك  ٥٦). �� ـ ك ٣

 
و��  ٣٤و ٣٢ب  ٢٥و�� ـ ك  ١٩و ١٨ح  ��٣رة  ٤٤وك  ٢٥و ١٣ب  ٢٠و�� ـ ك  ١٢١و ١٠٩و ١٠٨و�� ـ ك ح  ٢١و ٦ب  ٥٦). �� ـ �ـ ٤

، ٢١٦، را�� ص ٣٦١و ٢٨٤و ٢٧٨و ٢٧٦و ٢٥١و ٢٣٩و ١٧٣و ١٥٣و ١٣١و ١٢٦و ١٠٣و�� ـ ���� ص  ١٧ب  ١٦و�� ـ ك  ١٦ب  ٢٤ـ ك 

 .١٢٦و�� ـ ص  ١٩٦٤وط ـ ح  ٣٢٢و ����٣١٨ ص 
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بسبع� سنة، يقول عنه آلـه و عليه هللا صىلالنازل عليه قبل ميالد الرسول  وحي الطفل: لُح�ن َحطُوفاه ـ»: نِبوِءْت َهيِّلِد«يف  
  باللغة األنقلوسية وهي العربانية الرمزية: آله و عليه هللا صىل
  ».نََهرا كَد َمطَا َوالَْت قَْص ِمتِيْعِبد قَطَاطَاْه َوُهَواْه ِطينَا َداَملْطَا«

ـ ويُبعث من أمة   فات ـ ويوصل إىل القيامة الكربى ـ ويحارب يف سبيل هللاّ يُرشق العا� ملَّا يصل ـ ويُخمد ن�ان الخال 
  ١محرومة مهدومة.

وملحقاته� أن الرشعة املحمديــة هــي الرشــعة الناريــة حيــث » التوراة واألنجيل«ك، ويف ترصيحات متكررة يف ذل
تحرق الف� واملفتتن�، وأنها تزيل نفسية اإلستبداد واإلستكبار من أنفس املستكربين، بالجهاد املتواصل، وتُخضــع 

الم القدسية اإل�انية للذين معه ـ وعصا قوته ال تعني إالَّ الفراعنة أمام ِرشعة الحق ـ، والقيام بالسيف َعلَم من أع
  بسط العدل، وهدم بساط الظلم ـ وأنها من عالئم الحمية والغ�ة ـ.

للحــرب  السـالم عليـهواســتعداد املســيح عليه�السـالمثم توسع نطاق الجهاد يف حقله الكتا� إىل حروب موىس وداود وشعيب 
  ٢عم جمع منهم جامح�.ولكن تركه الحواريون فُصلب بز 

و�وذجا عاليا غاليا من وحي التوراة عن رشعة الجهاد النص التايل حيث يحمل بِطيّات البشارات الثالث لنبــوءات 
  رشعة النارية، وإليكم النص باألصل العربا�:ثالث، يحمل ميِّزًة ـ للرشعة األخ�ة ـ بارزة هي أنها ال

يني باوْ « اخاهْ اَِرشْ بَِرْخ ُموِشْه إيْش ها اِلُوهيْم اِت بِني يِرسائِيل لِفِني ُموتُو ِويُّوِمْر يُِهواه ِمسِّ ع� ِوزُئُُت َهربَّ  زاَرح ِمسِّ
  ٣المو. الُمو ُهو فيَع ِمَهْر فاران ِوآتّاْه ِمْر بِبُْت قُِدش مي مينو اِش داْت 

من سيناء، تجىل من ســاع�، تلعلــع مــن   ببني إرسائيَل عند موته وقال جاء ّهللا   وهذه بركة باركها موىس رجل هللاّ «
  ».جبل فاران: (حرى) وورد مع اآلف املقدس� وظهر عىل يده اليمنى الرشيعة النارية

): جئــت أللقــي نــارا عــىل األرض. فــ�ذا أريــد لــو �۱۲:۴۹ يف (لوقــا و�وذجا آخر هو من اإلنجيل قول املسيح كــ
اضطرمت. ويل صبغة أصطبغها وكيف أنحرص حتى تكمل. أتظنون أ� جئت أللقي سالما عىل األرض. كال أقول لكم 

  ..».بل إنقساما 
كم يشٌء؟ فقالوا: ال فقال ثم قال لهم ح� أرسلتكم بال كيس وال ِمزَود وال أحذية هل أعوز ): «۳۷ـ  ۲۲:۳۵ويف (لوقا 

لهم لكن اآلن من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشرتي سيفا أل� أقول لكم إنه ينبغي 
أن يتم يفّ أيضا هذا املكتوب وأحىص مع أََ�ة. ألن ما هو من جهتي له إنقضاء فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان. فقال 

  ».لهم: يكفي
إنك علمت سبيالً من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أرشق سبلك عندك ثوابا وأكرمها اللَّهم «

  لديك مآبا واجها إليك مسلكا ثم اشرتيت فيه من املؤمن� أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقــاتلون يف ســبيل هللاّ 
ك نفسه ثم وىف لك ببيعه الذي بايعك عليــه غــ� فيَقتلون ويُقتلون وعدا عليك حقا، فاجعلني ممن إشرتى فيه من

  ٤ناكث وال ناقض عهدا وال مبدالً تبديالً.
  ـ» ألنفسكم �ن إالَّ الجنة فال تبيعوها إالَّ بهاأال حرٌّ يدع  هذه الل�طلة ألهلها، إنه ليس «

                                                        
). ��� ����� ا���ل ��ل و�� ا���� �� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) و����ت ا�����ن ��� ا�������ت، و���� �ـ��� ا�ـ��� ١

 ��� ا����د ا�ٕ������ و���� ���ا��، ��ا��.

 
 ). را�� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) ��� ����� و���ة ��ل ا����د.٢

 
 ).٢ـ  ١).(��� ا������ ٣

 
 ��ن إذا أراد ا����ل ��ل ��ه ا����ات. ا����م ����أن أ��� ا�������  ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٢:٢٧٢). ��ر ا������ ٤
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  ١».فال أمواَل بذلتموها للذي رزقها، وال أنفس خاطرتم بها للذي خلقها«
مــن واليــة   وإىل واليــة هللاّ   عبــادة هللاّ عزَّ وجّل من طاعة العباد وإىل عبادة من   أول الجهاد الدعاء إىل طاعة هللاّ «و

  ٢».العباد
ا تقابل ذلك القتال باستحقاق أصيل، حتم ال مرد له وكأنه» بالجنة«؟ ألن »بالجنة«دون » بأن لهم الجنة«وترى ملاذا 

هو وعد الجنة وليست هي هيه، فقد إشرتى أنفسا خلقها وأمواالً رزقها، إذا ـ إال تلطفا يف » بأن لهم الجنة«ولكن 
  الدعوة وتعطفا عىل الخليقة، وك� يستقرضنا ربنا ويستعطينا، فوا خجلتاه إن عصيناه عىل عطفه ورحمته!.

ورب األرباب؟ حيث الرب عىل ُعظمه يجعل نفسه مشرتيا لنفس العبد وقد خلقهــا، ولِ�لــه  فيا وياله! أين الرتاب
» وعــدا عليــه«وقد رزقه، ففي الحّق الحقُّ هو املشرتي من نفسه وهو البايع لنفس ونفيس ه� مــن خلقــه، ثــم 

يف التــوراة «ه �ــا أنزلــه ال تقبل إقالة وال إحالة!، ثم يستشهد لثابــت وعــد» أن لهم الجنة«تجعله كأنه مديون بـ 
  ».واإلنجيل والقرآن

وعوذا منك إليك يف   وإنها لبيعة رهيبة وبيع رهيب، يف عنق كل مؤمن، ال تَسقط عنها إالَّ بسقوط إ�انه، فعونَك هللاّ 
  اإليفاء بذلك العقد العقيد!.

اد ملواضع وقوع املحبة من قلوبهم يكرمهم عىل لسان الحقيقة وعىل لسان املعاملة، اشرتى منهم األجس«  وهكذا هللاّ 
  ٣».فأحياهم بالوصلة

اِجُدوَن االِْمُروَن بِالَْمْعُروِف َوالنَّاُهوَن « ائُِحوَن الرَّاكُِعوَن السَّ ائِبُوَن الَْعابُِدوَن الَْحاِمُدوَن السَّ ْن الُْمنَكِر َوالَْحاِفظُوَن عَ التَّ
ْ الُْمْؤِمِن�َ    لُِحُدوِد هللاّ    ٤»َوبَرشِّ

:  ومــن أوىف بعهــده (اىل) هللاّ «عرشة كاملة من صفات املؤمن�:   مواصفات تسع ألهل الجنة هي واملوف� بعهد هللاّ 
وصــوف األصــيل رغم أن امل» برش املؤمن�«جرٌّ إىل غ� املتواتر زعم أنها أوصاف ملجرور  ٥فقراءه الجر...» التائبون 

  وهؤآلء هم:» من أوىف«األقرب لفيظا ومعنويا هو 
عىل أيــة حــال، والتوبــة   من ذنب وغ� ذنب حيث التوبة ال تختص بذنب فإنها الرجوع إىل هللاّ   إىل ّهللا » التائبون«

  في� بقي عن ذنب أم غ� ذنب.  شعور بالندم عىل ما مىض ـ إن كانت عن ذنب ـ وتوُجٌه إىل هللاّ 
دون سواه، ودون ُسمعة أو رئاء الناس، عابدون إياه عبادة وعبودية وإقرارا بالربوبيــة، العابــدون    هللاّ » لعابدونا«

دون الذين يعبدون، للتدليل عىل » العابدون«بكل الكيان، و   ، وك� يرتجمها اإلنجاه إىل هللاّ  معرفة وعقيدة وعمالً �ّ 
  ىل أية حال، ال فقط حال العبادات.ع  استمرارية العبادة والعبودية �ّ 
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حمــدا بــأقوالهم  ١عىل الرساء والرضــاء  الح�دون الذين يحمدون هللاّ «،  دون سواه إالَّ حمدا به ّ�   هللاّ » الحامدون«
  ٢. وأحوالهم وأفعالهم �ّ 

وسواه، وهو مأخوذ من سيح املاء الجاري،  ٤جهادا  وما أشبه، وسيحا يف سبيل هللاّ  ٣سيحا أنفسيا كالصيام» السائحون«
هم كاملاء الجاري: فك� أن راكد املاء ين� وينعفن وجاريه ينظَــف وينظِّــف،   فاملؤمنون املوفون بعهودهم من هللاّ 

هم سائحون جارون يف مجاري الصالح واإلصالح ألنفسهم ولآلخرين، فمن الجري يف أنفسهم الصوم  كذلك املؤمنون
  وله مصاديق عدة:  حيث يطهِّر القلب بجاري ماءه الحيوي، ومنه يف أنفسهم وَمن سواهم الجهاد يف سبيل هللاّ 

،  ، وكــل ســيح آفــاقي وأنفيســ يف ســبيل هللاّ  ، والس� يف أرض هللاّ  ، وكسب اإلخوان يف ّهللا  كالسيح لطلب العلم يف هللاّ 
  ٥.»يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه«، إ�ا هو الحر� السائح الكادح:  فالجامد الواقف ليس مؤمنا با�ّ 

،  م، ومصداقا آفاقيا هو الجهاد يف ســبيل هللاّ مصداقا أنفسيا فرديا لذلك السيح هو الصيا آله و عليه هللا صىلولقد ذكر الرسول 
  . وهذا يشمل كل حركة للساكل� إىل هللاّ 

  . تشمل كل حركة ذات بركة يف سبيل هللاّ » السائحون«تشمل كل حدوده، كذلك »  الحافظون لحدود هللاّ «فك� أن 
زة الهامــة التــي تشــمل ســائر العرشــ وملاذا ذكرت الواو مرت� ب� هذه التسع؟ علّة ألن الثالث األخ�ة هي املتميــ

املذكورة من ذي قبل، وأنها من املسؤوليات الج�عية، أم وتعني التسوية ب� اآلمــرين والنــاه� والحــافظ�، فــإن 
  . مسؤولياتهم واحدة هي الحفاظ عىل حدود هللاّ 

ألنه� أظهر مظاهر الصالة فهي ، و  دون سواه حيث يختصان ـ يف مظاهر اإلحرتام ـ با�ّ   ّ� » الراكعون الساجدون«
ساجدون يف كل أقوالهم وأحوالهم وأع�لهم، وه� ـ   املعنية به� كمصداق بارز ب� مصاديقها، ثم هم راكعون �ّ 

  يف كل الحقول.  عىل اختالف درجته� ـ تشمالن كافة درجات الخضوع �ّ 
  يف القرآن والسنة.برشوطه� املرسودة » اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر«
علميا وعقيديا وعمليا، دون زيادة عليها أو نقيصة عنها، وهؤآلء هم أ�ة الدين يف سببه »  والحافظون لحدود هللاّ «

  ٦».إ�ا الهبة قبل أن يرفع إىل اإلمام فإن انتهى إىل اإلمام فليس ألحد أن يرتكه«إىل اإلمام فـ 
علميا وعقيديا ومعروفيا وعمليا، شخصــيا   اسع يحلِّق عىل كل املحاور الث�نية األوىل فإن حدود ّهللا ذلك، وهذا الت

وج�عيا ودعائيا، تشمل املسؤوليات الج�عية إىل الشخصية دون إبقاء ألية مسؤولية، مه� اختلف مراتــب ذلــك 
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��� ����� ���� ��ل ��� ا����  ). ا����ر أ��ج ا�� ���� �� ����٣ �� و ���� ا �� ا������� ��ل: �� ا������ن، ورواه �� أ�� ����ة وا�� ����د ���  آ
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  الحفظ رسوليا ورساليا.
فتلك إذا عرشــة كاملــة يف الصــفات اإل�انيــة » من أوىف بعهده«داًء بـ املوصوف� بهذه العرش إبت» وبرش املؤمن�«

  فردية وج�عية.
وألن املسؤوليات الج�عية التي تصنع الج�عة املسلمة ليست إالّ بعد تحقق الفردية، لذلك تقدمت هــي عليهــا، 

وبينه� متوسطات ب� فردية »  والحافظون لحدود ّهللا «وتأخ� له »  ومن أوىف بعهده من هللاّ «تقد�ا للجمع بينه� 
  محضة أو ج�عية محضة.

املحدودة يف القرآن والسنة لها حفاظات حسب مختلف املالبسات ال ِحَول عنها أبدا، اللَّهم إالَّ ِمن حد   إن حدود هللاّ 
  . إىل حد هو أهم منه حسب املقرر يف ِرشعة هللاّ 

اإلسالم، وذكرها يف القرآن بنفس  األربعة عىل  ظ� األصلي� لحدود هللاّ وفقا ب� الحاف»  حدود هللاّ «وهنا عديٌد قاصدك 
  ٢.»فقد ظلم نفسه  ومن يتعد حدود ّهللا «ـ  ١.»ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها  ومن يعص هللاّ «العدد: 

  الست األوىل والثالث األخرى؟ وترى ماذا يعني الرتتيب القاصد ب�
تعبيدة لصالح العبادة، سواَء أكانت توبة عن ذنب، أم توبة ارتقاء عن الحالة الحارضة إىل أرقــى منهــا » التائبون«

  وأعىل، حتى تحل العبادة موقعها األعىل، تحليًة بعد تخليًة، حيث يتخىل عن ذنب أو نقص آخر ثم يتحّىل بالعبادة.
، إذا فـــ  بعــد توحيــد التوبــة واإلنابــة إىل هللاّ   ق عىل كافة العبادات، توحيدا لصالح العبــادة �ّ تحلِّ » العابدون«ثم 

  ». ال إله إال ّهللا «ه� عبارة أخرى عن:» التائبون العابدون«
 هي ثالثة األوصــاف لألوفيــاء املــؤمن�، ثــم الحمــدُ » الحامدون«ك� يحق له، فـ   وألن أصل العبادة هو الحمد �ّ 

  العبادُة والعبادُة الحمُد البد له� من ِحراك فسيح دون جمود، فالسيح فيه� هو املرغوب املطلوب.
وألن الصالة هي خ� موضوع، حيث هي عمود الدين وع�د اليقــ�، ثــم الركــوع والســجود هــ� أظهــر مظــاهر 

  لتان ملربع التوبة العبادة الحمد السيح.ه� مرحلتان أخ�تان مكم» الراكعون الساجدون«العبودية يف الصالة، إذا فـ 
ومن السيح يف الصالة أن تكون يف ج�عات، قصدا إليها من كل مكان قريب أو غريب، توحيدا للصفوف، وتوطيدا 

  لأللفة بجمع األولوف.
هامة  هذه هي الست األوىل التي تتبنى صناعة اإل�ان الويف ألشخاص املؤمن�، ومن ثم الثالث األخ�ة كمسؤوليات

ج�عية لهؤالء الذين تخطوا الخطوة األوىل، تقد�ا لألمر والنهي �ا ه� قا�تان لرصــح اإلســالم العــام، وتــأخ�ا لـــ 
كضابطة للحفاظ عىل حدود الفرد والج�عة الربانية لألفراد والج�عات، فاإل�ان الويف عىل »  الحافظون لحدود هللاّ «

وهنــا موقــع البشــارة »  الحــافظون لحــدود هللاّ «ت الفردية والج�عية يف تفاصيل مواصفاته يخترص بجمعي الصفا
  ».وبرش املؤمن�«السارة: 

تعم الفردية والج�عية، بكل مراحل الحفظ: تعل� واعتقادا وتعلي�، ودعوة ودعاية لها، »  الحافظون لحدود هللاّ «ثم 
  يق دون زيادة عليها أو نقيصة عنها.وحفظا عن التحريف والتعطيل والتجديف، وحفاظا عىل صالح التطب

بالحكمة واملوعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وما أشبه من املحافظة عىل حدود   إذا فالدعوة إىل سبيل ّهللا 
  ». الحافظون لحدود هللاّ «، كل ذلك معني بـ  هللاّ 

  ية.بهذه الرسالة السامية، تطبيقا لهذه الرشوط اإل�ان» وبرش املؤمن�«وإذا 
انُوا أُْوِيل قُْرَ� ِمْن بَْعِد َما « ْو كَ َ لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيِم  َما كَاَن لِلنَِّبىِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْستَْغِفُروا لِلُْمْرشِكَِ� وَلَ تَبَ�َّ

َ لَُه أَنَُّه َعــُدوٌّ �ّ َوَما كَاَن اْستِْغَفاُر إِبْرَاِهيَم الَِ◌بِيِه إِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعدَ  اُه فَلَ�َّ تَبَ�َّ يَّ اٌه     َها إِ بـْـَراِهيَم َألَوَّ ــُه إِنَّ إِ تـَـَربَّأَ ِمنْ
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  ١»َحلِيمٌ 
رشك� وقد ماتوا استغفر لعمه وأبويه امل آله و عليه هللا صىل  هنا روايات مختلَقة قضيَة العصبية العمياء املذهبية أن رسول ّهللا 

أن خالف أمر ربــه  آلـه و عليه هللا صىلمسوا من كرامته هو السالم عليهوأ� عيل  آله و عليه هللا صىلمرشِك�، فل� ُ�س من كرامة أبوي النبي 
  يف ذلك اإلستغفار اإلستهتار!.

� الذين مــاتوا عــىل إرشاكهــم أن يستغفر للمنافق� يف آيات عدة مضت، فضالً عن املرشك� الرسمي  فلقد نهاه ّهللا 
فكيــف ـ إذا ـ  ٢.»ال يغفر أن يرشك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك ملــن يشــاء  إن هللاّ «، وإستحال غفرانه لهم بقوله:  با�ّ 

  من سلبية الغفران يف حقل الرشك؟.  للمرشك معارضا ملا قرره هللاّ آله و عليه هللا صىليستغفر النبي 
إتبع ما أوحي إليك «الذي يعارض املرشك� وهو مأمور باإلعراض عنهم:  آله و عليه هللا صىلترى كيف يفرتى عىل رسول الهدى و 

ما أرشكوا ومــا جعلنــاك علــيهم حفيظــا ومــا أنــت علــيهم   من ربك ال إله إالَّ هو وأعرض عن املرشك� ولو شاء هللاّ 
  ٣.»بوكيل

ه ويف مكيات أخرى أمر �فاصلة املرشك� واإلعراض عنهم، وعدم اإلستغفار لهم، ثم هو يستغفر لوالديــه ففي هذ
  اللذين ماتا مرشك�؟! أم ولعمه أ� طالب الذي مات مرشكا؟!.

ه وعىل والديه الذين ماتوا م وحدين، كالّ، إن املرشك هو املفرتي عىل الرسول تلك التخلُّفة النكراء، واملفرتي عىل عمِّ
  أنهم ماتوا مرشك�!.

رغــم  ٤.»عليه الجنة ومأواه النار وما للظامل� من أنصار  فقد حرم هللاّ   إنه من يرشك با�ّ «:  فواعجباه بين� يقول هللاّ 
ه هللا صىل  ذاك يسمح رسول ّهللا  استغفار لهم؟! داخالً يف أنصار لنفسه أن يستحل ألبويه وعمه املرشك� حّل الجنة ب آلـه و علـي

  هؤآلء الظامل�!.
  

  الحرب سبحال
  وليس ض�نا الغلب للمسلم� االّ غلبا ا�انا

تشجيعا عىل الجهاد   عند هللاّ   تتمة من قيالت املنافق� والذين يف قلوبهم مرض، وعرض ملكانات الشهداء يف سبيل هللاّ 
  وتنديدا بدعايات املتخلف�.

ٍء قَِديرٌ    ابَتْكُْم ُمِصيبٌَة قَْد أََصبْتُْم ِمثْلَيَْها قُلْتُْم أَ�َّ َهَذا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسُكْم إِنَّ هللاّ أَوَلَ�َّ أَصَ «   ٥»َعَىل كُلِّ َيشْ
اعرتاضــاتهم عليهــا هذه هي مصيبة الهز�ة العظيمة يف أحد التي استقطبت واجهات النظر بــ� املنهــزم�، ومــن 

إذ » قــد أصــبتم مثليهــا«وقد ُوعدنا النرص ك� انترصنا يف بدر، وم� هوَّن هذه املصــيبة » أ� هذا«بصيغة السؤال 
  ووهنكم. آله و عليه هللا صىلهزمتموهم مرة يف بدر وأخرى يوم أحد يف مطلع املعركة قبل تخلفكم عن أمر الرسول 

كان املسلمون قد أصابوا ببدر مائة واربع� رجالً قتلوا سبع� وارسوا «دها، إذ يف عديد اإلصابات ومدي» مثليها«و 

                                                        
١ ��  .١١٤ـ  ٩:١١٣). ��رة ا��ّ�

 
 .١١٦و ٤٨). ��رة ا��ّ��ء ٢

 
 .٦:١٠٧). ��رة ا��ٔ���م ٣

 
 .٤:٤٨). ��رة ا��ّ��ء ٤

 
 .٣:١٦٥). ��رة آل ���ان ٥
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  ٢».اآلية  فاغتموا بذلك فانزل ّهللا  ١سبع� فل� كان يوم أحد أصيب من املسلم� سبعون رجالً
كال املثل�، فانها طليقة يف جنسه� الشامل لعدد الهز�ة وعدد املصاب�، وم� يجيب عن ذلك » مثليها«وقد تعني 

 آلـه و عليـه هللا صـىلحيث تركتم مقاعدكم للقتال تخلفا عــن أمــر الرســول » قل هو عند أنفسكم«كأصل يف اإلصابة التساؤل 
  الظنونا.  وبُغية الغنيمة حيث أهمتكم أنفسكم وظننمت با�ّ 

عام قابل ـ  ذلك، وأما مبادلة أرسى بدر ـ بديالً عن قتلهم ـ بالفداء، ومبادلة الفداء باستشهاد مثلهم من املسلم� يف
  عن ذلك علوا كب�ا.  فهو إغراٌء بأجهل الجهل تعاىل هللاّ  ٣ك� يروى ـ 

فالقول باألفواه ما ليس يف القلوب نفاق عارم، ك� أن تطابق القول والقلب ـ ال ســي� مــع الفعــل ـ إ�ــان صــارم، 

                                                        
�� ��� ـ ���س �ـ� ���ـ�ن   ). ���اء ا�� ��� �� ذ��ه ا�� ���م �� ���ة ا���� ��: ���ة �� ��� ا����� ـ ���� �� ���� ـ ��� ا��١�ّ

 �� ا��������، ��: و����ء

��� ا�� ���و �� ���ذ �� ا�����ن ـ ا���رث �� را�� ـ ���رة �� ز��د ا���� ـ ���� �� ���� ـ ���و �� ���� �� و�� ـ ���� �� و�� ـ ���� �� �

�� ���� �� ��� ـ ���� ��  ����� ا����ن ـ ���� �� ���� ـ ���د �� ��� ـ ا���رث �� اوس �� ���ذ ـ ا��س �� أوس ـ ���� �� ا�����ن ـ ����

ـ ا�� ����ن �� ا���رث �� ��� �� ز�� ـ ����� �� أ�� ���� و�� ���� ا������� ـ ا��� �� ���دة ـ أ�� ��� �� � �� �� ���� ���� �� ا��� �� را�� 

ـ ���� �� ���� �� ا���رث ـ ���و �� ��� ـ ��� �� ����   �� ���� �� ا�����ن و�� ا��� ا����ة ـ ا�� ��� ����� �� ����� ـ ��� ا��ّ�  ـ ��� ا��ّ�

وس �� �� ���و �� ��� ـ ���� �� ��� �� ز�� ـ ���� �� ���� ـ ا�� ����ة �� ا���رث �� ����� �� ���و ـ ���و �� ���ف �� ����� �� ���و ـ أ 

�� و ���� ا��� ���  ���� �� ا����ر ا�� ���ن �� ���� ـ ا�� �� ا���� �� ا�� ا�� ���� ��دم ر��ل ا��ّ� ـ ��� �� ���� ـ ����ن ��� ���� ���ر ـ ����  آ

ـ ���� �� ���ن ��  ��� ��رة �� ا���رث ـ ����ن �� ��� ���و ـ ��ر�� �� ز�� �� أ�� ز�� ـ ��� �� ا����� �� ���و �� أ�� ز�� ـ اوس �� ا��ٔر�� 

�� ���و �� و�� ـ ���ة   ��� �� ��� �� ����ـ  ��� �� ��وة �� ا���ي ـ ��� ا��ّ�و�� وا�� أ�� ���� ا���ري ـ ���� �� ���� ـ ���� �� ر��� ـ ��

ـ ���� �� ��� ا��ّ� ـ ر���� �� ���و ـ ��� ا��ّ�  ���� ���� ����    ـ ���س �� ���دة ـ ����ن �� ���� �� ����� ـ ا����ر �� ز��د ـ ���دة �� ا�����س 

�� ��� ��ام ـ ���د �� ���و �� ا����ح ـ ا�� ا��� ���� ���و �� ا����ح ـ ���� �� ���و �� ����ة �� ���و �� ��� ��ام ـ ���و �� ا����ح 

ـ ���� �� ا��س ـ ا��س � � ��ي ـ ����ة ���� ����ـ  ��� �� ��� ـ ذ��ان �� ��� ��� ـ ���� ا����� ـ ���� �� ����� ـ ��رث �� ��ي �� ���� 

 .و���و �� ا��س ـ و����ء �� ا��ٔ���ر

 
 �� ا��ٓ��.ا����م ����  �� ����� ا������ ���� ب أ�� ���ة ��� ذ��ه �� ا�� ��� ا��ّ� ١:٤٠٨). ��ر ا������ ٢

 
�� و ���� ا��� ���). ا����ر �� ����� ��� ا��ا��� ان ا���� ٣ ��� ����ا ����� ��� ا�� ا�� ���اء ا��ٔ�� �� ر���ا ا�� ا������ ���� د���ا ا������ ��ل  آ

��� ���  ا���ب ر��ل ا��ّ� أو ��� أ������ ����� �� أ���� ������ ���� ا�� ��ا �� �� : « ��� ��ا ا��ي أ����� و�� ��� ����� ا����؟ ��ٔ��ل ا��ّ  آ�� و ���� ا

  وذ�� ان ��م ��ر ��� �� ���� ����ن وا�� ���� ����ن و��ن ا���� �� ا����رى ا���� ����� ا�����ر ا�� ر��ل ا��ّ�» �� ��� أ�����

��� ��� �� و ���� ا �� ا��ح ��� ا���اء ان ��ٔ��وا �� ����ء �������   ���ل ان ا��ّ� ا����م ������ ���ل ������ ���� ��� و�� ������ ��� ���د�  �����ا �� ر��ل ا��ّ� آ

��� ���  ��� ان ������ ���� �� ��م ���� ���ر �� ����ون ��� ا���اء ������� ر��ل ا��ّ� ���ا ا���ط �����ا: �� ر���� ��ٔ�� ا���م ا���اء ��  آ�� و ���� ا

��� �� ��م ���� ���د �� ���� ���� ا���اء و���� ا���� ��ٔ��وا ���� ا���اء وا������ ���� ��ن ��ا ا���م و�� ��م ا�� ��� ����ء و����ى �� و���� 

�� و ���� ا��� ���  �� ا���ب ر��ل ا��ّ�  .».او ��� ا������ ..«  �� ��ا ا��ي ا����� و�� ��� ����� ا����؟ ��ٔ��ل ا��ّ�  ����ن �����ا �� ر��ل ا��ّ� آ

�� و ���� ا��� ���إ�� ا����  ا����م ������ل: ��ء ������  ا����م ����روي �� ���  ٩:٨٢و�� ����� ا���� ا��ازي  �� ��ه �� ���   ��م ��ر ���ل: �� ���� ان ا��ّ� آ

��ٔ��وا ا���اء ��� ان ���� ���� ����� ���� �� ا���� ا���اء �� ا��ٔ��رى و�� ا��ك ان ������ ��� ان �����ا ا��ٔ��رى ������ا ا������ و��� أن 

�� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ� ��� ���  ذ�� ����� �����ا: �� ر��ل ا��ّ� آ �� و ���� ا ������� وأ����� ��ٔ�� ا���اء ���� �����ى �� ��� ���ل ا���و و���� ان  آ

 اي ��ٔ�� ا���اء وا����ر�� ا����.» �� �� �� ��� ا�����«��� ���� ������ ��� ���د�� ���� ��م ا�� ����ن ر���ً ��د ا��رى ��ر ��� �
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  ١إ�انا مبدئيا مه� اختلف درجاته.» الذين آمنوا«عرب عن صاحبه بـ وبينه� عوان من اإل�ان والنفاق ي
وجاه » نافقوا«، فإن هم ـ إذا ـ صاِدقوا اإل�ان» املؤمن�«كل املتخلف� يف تلك املعركة، فـ » الذين نافقوا«وقد تعني 

تيش إىل تخلفهم عن أصل القتال والدفاع، فقد ال ..» تعالوا «تعب� قاصد، ولكن الوجه األول أوجه فإن » املؤمن�«
  تشمل املتخلف� ضمن املعركة فضالً عن الذين هموا أن يفشلوا.

  ٢»وا قُْل فَاْدرَُءوا َعْن أَنُْفِسُكْم الَْمْوَت إِْن كُنْتُْم َصاِدقِ�َ الَِّذيَن قَالُوا ِإلِْخَوانِِهْم َوقََعُدوا لَْو أَطَاُعونَا َما قُتِلُ «
وقالوا إلخوانهم إذا رضبوا يف األرض أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا «في� مىض: » إلخوانهم«هنا ك� » إلخوانهم«

...«
٣  
قــل فــادرؤا عــن «حال عن القائل� إلخوانهم قيلتهم الغيلة، والجواب تعجيز لهم عىل غرار قيلــتهم » وقعدوا«ثم 

  ..».لو أطاعونا «يف » إن كنتم صادق�«بقعود وسواه من أسباب الفرار عن املوت في� تزعمون » أنفسكم املوت
رء عن املوت ال تُحيل الدرء عن القتل، فإّن ذلك، ولكن الدرء عن املوت أمٌر والدرء عن القتل أمٌر آخر، فاستحالة الد

قل لو كنتم يف » « ما كان لنفس أن �وت إالّ بإذن هللاّ «باإلمكان اإلبتعاد عن أسبابه، إالّ أن املوت هنا يعم القتل، و 
حيث تعم مضاجع املوت األعمَّ من القتل، وقد مىضــ فصــل » بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم

  ول فيه فال نعيد.الق
اٌء ِعنَْد َربِِّهْم يُْرزَقُونَ    َوالَ تَْحَسَ�َّ الَِّذيَن قُتِلُوا ِيف َسِبيِل هللاّ «   ٤»أَْمَواتا بَْل أَْحيَ
ــدة » وال تحس�« ه بتلــك الدعايــة املجمِّ خطاب لكل الحاسب� ذلك الحسبان الجاهل القاحــل، والعائشــ� يف جــوِّ

، إ�ا هو خطاب ألهله عىل األبدال، دون من ال يخلد او لن يخلد آله و عليه هللا صىلللطاقات الحربية، فال تشمل رسول الهدى 
بخلده ذلك الحسبان املناحر لإل�ان، يف الرزخ، إنها من معاريف اإل�ان بفضل الشهادة وأصل الحياة بعد املــوت، 

  ك� أن سائر الصالح� درجات. ٥مه� كان الشهداء درجات

                                                        
�س ���ـ�  ا����م ����). ����ح ا������ ��ل ا���دق ١ �� ���م ���� و�� ��� ����� ���� ����ٔ���ب ور�� ����� ���� وا��� ا���دات وأ��و�� ا�ـ�

� وا���ـ� �ـ�   � ���� و�� ���� إ�� ا��ّ������ وا���� �� ا��ر ا����� و����� وا������، ��� ������ن ا�� � وان ا���� �� ���� إ�� �� رزق و��� ـ�

 .»�����ن ��ٔ��ا��� �� ��� �� ������ ...«  ���� �� ا��زق و���� ذ�� ����� و���� ��ل ا��ّ�

 
 .٣:١٦٨). ��رة آل ���ان ٢

 
 .٣:١٥٦). ��رة آل ���ان ٣

 
 .٣:١٦٩). ��رة آل ���ان ٤

 
� �ـ� ���ـ� ان   ��ل: ان ا����اء ����� ��ٔد�� ا����اء ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ـ ان ر��ل ا��ّ� ��٢:٩٦ر ). ا��ر ا���٥ ����� ر�� ��ج ����ذا ����ـ� و��ـ�

 َ���� و�� ُ���� ا��ه ��� ��ٔ���� ��ٔول ���ة ���� �� د�� ���� �� ���م �� ذ��� �� ...

�� و ���� ا��� ���  ���� �� ������ �� ا�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�) ا��ج ا���از وا������ وا����٩٨و��� ( ا����اء ����� ر�� ��ج ����� و���� ������ آ

وج �� ���� ان ُ���� و�� َ���� ���� ��اد ا������� ��ن ��ت او ��� ���ت �� ذ���� ���� وا��� �� ��اب ا���� وأو�� �� ا���ع ا����� وزُ   �� ���� ا��ّ�

��ن  ا���ر ا���� و��� ���� ��� ا���ا�� وو�� ��� رأ�� ��ج ا����ر وا����، وا����� ر�� ��ج ����� و���� ������ ���� ان َ���� و�� �ُ����� 

���� �� ���� ��ق ��� ���ٍ� ����ر، وا����� ر�� ��ج ����� و���� و��  ��ت او �ُ�� ���� ر���� �� ر��� ا��ا��� ���� ا����� ��� ��ي ا��ّ�

��� ���� �� ���� ان َ���� و�ُ��� ��ن ��ت او ��� ��ء ��م ا������ ����ا ���� وا��� ��� ����� وا���س ����ن ��� ا���� ���ل: أ�� ا����ا ��� ��

او ���� �� ا������ء ����� ��� �� ا�����  وا��ي ���� ���ه ���� ��ل ذ�� ����ا��� ���� ا����� آ�� و ���� ا��� ���  ، ��ل ر��ل ا��ّ� ����� د��ء�� وا��ا��� ��ّ�

��� ��ى �� وا�� ���� ��� ��ٔ��ا ����� �� ��ر �� ���� ا���ش ������ن �����ون ��� ���� ��� ا���س �� ���ون �� ا���ت و�� �����ن �� 

و�� ���ٔ��ن ���� إ�� أ���ا و�� �����ن ��  ا���زخ و�� ������ ا����� و�� ����� ا����ب و�� ا����ان و�� ا���اط ����ون ��� ���� ��� ا���س
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ت الذي بعده حياة، بل هو مــوت هنا املسلوبة عن ساحة الشهداء بتَّة، ال تعني ـ بطبيعة الحال ـ املو » امواتا«و 
  الفوت، حيث خيِّل إىل ناكري الحياة يعد املوت ككل، وناكري الحياة الربزخية وحياة الشهادة املتميزة فيها.

تحلّق النهي عن ذلك الحسبان عىل كل حقوله كجواب ثان عن الشبهة املختلَقة ضد القتــال، » وال تحس�«إذا فـ 
والدعايات ضده أنه فوت، وكيــف   أمرا البد منه، والثا� يحول ب� القتل يف سبيل هللاّ   فاألول يجعل املوت بإذن هللاّ 

  .»بل أحياٌء عند ربهم يرزقون«يُقدم العاقل عىل فناء حياته، قائالً: 
ك� كانوا قبل استشهادهم، بل هم كانوا قبله يف حياة بعيدة عن حرضة الربوبية خليطة » أحياءٌ «ليس فحسب أنهم 

رزقا من عنده، فهي ـ إذا ـ حيــاة عنــد » يرزقون«عندية الزلفى والكرامة املتميزة » عند ربهم«شقاء، ثم اآلن بكل 
  ربهم يرزقون عند ربهم، بعد أن كانوا أحياًء بحياة بعيدة خليطة �وات وظل�ت.

لشهادة، فلو كانوا أمواتا تحلق عىل كل حلقات املوت بعد ا» أمواتا«تعني ـ فقط ـ الحياة اآلخرة؟ و » أحياءٌ «أترى 
عىل الذين يُحيَــون يــوم » أحياءٌ «يف الربزخ ب� الحيات� لصدق أنهم اموات؟ مه� أحيوا يوم القيامة، ثم ال تصدق 

ثم الخطاب ليس لناكري الحيــاة يــوم » بل يحيون يوم الدين«الدين وهم أموات يف الربزخ، وإ�ا صيغته الصالحة 
طليق الخطاب! فليس لناكري الحياة الربزخية من محيص وال محيد عنهــا وجــاه هــذه الدين مه� كانوا ضمنه يف 

  اآلية املرصحة بها يف بنود عدة.
حياة الذكر وال واقع لها وال موقع إالّ الخيال، ثم إذا ال حياة يف الــربزخ فــأين ـ إذا ـ » أحياءٌ «ذلك وبأحرى ال تعني 

ثــم وكيــف هــم ...»! بل هم أحياٌء عند ربهــم يرزقــون «ال، فكيف ـ إذا ـ ذلك الخيال، اللّهم إالّ خياالً هنا عىل خي
  أما ذا من حاالت مرضية بعد املوت؟...» فرح� ـ يستبرشون «

ك� املقربون » عند ربهم يرزقون«، أن يكونوا  ويا لها من حياة الزلفى املنقطعة النظ�: حياة الشهداء يف سبيل ّهللا 
  ١.»بك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدونإن الذين عند ر «والسابقون: 

وال تعني عندية الرب مكانا وال زمانا، وا�ا هي مكانة ربانية قدر مساعليهم ودرجاتهم، من الزلفى واملعرفة بجنب 
  . هللاّ 

انفسهم ونفائسهم، فإ�ا هم عند ربهم  ، فاصبحوا وهم ليسوا عند ذلك وألنهم انقطعوا عن النفس والنفيس إىل ّهللا 
حيث ضحوا يف سبيل ربهم، فهم ـ إذا ـ أحياٌء عند ربهم، فاملتفا� يف سبيل هو محسوب عىل ذلك السبيل، ســبيل 

  اياه.  رزقنا ّهللا   ، أو سبيل هللاّ  اللهو وال سمح ّهللا 
ـ هم خرجوا من عند  فاملستشهدون يف سبيل هللاّ  ف� » عند ربهم«انفسهم فعرجوا اىل معراج  ـ يف صيغة سائغة لهم 

ك� وكل تحلية بحاجة اىل تخلية قبلها يناسبها، واملستشهد » عند ربه«� يخرج السالك من عند نفسه � يعرج اىل 
  ، فطو� له وحسن مآب. ، فيتحّىل بالزلفى عند هللاّ  يتخىل عن كل� �لكه يف سبيل ّهللا   يف سبيل هللاّ 

وأن لــيس « حياتهم الدنيا ذات درجات، كذلك يفتها يوم الربزخ ـ وبأحرى األخرى ـ ذات درجــات وك� العندية يف
  ».لإلنسان إال ما سعى

، فلم يبق له  هي رمٌز لكل مواصلة ربانية عن كل مفاصلة، إذ انقطع الشهيد عن كل ما لديه اىل ّهللا » عند ربهم«و 
  : هللاّ ، فأصبح بنفسه سبيل  وال عنده إال سبيل ّهللا 

                                                                                                                                                         
��ا و��َ��ن �� ا���� �� ا���ا و�����ن �� ا���� ��� ا���ا.  ��ٍء أ�� ُ���

��� ���  ��ل: أ�� ر��ل ا��ّ� ������ا����م�� ����� ا������ �� ا�� ����  ١:٤٠٩و�� ��ر ا������  �� و ���� ا � ���ل: إ�� را�� ��� �� ا����د ��ل: ���� آ

و�� «، ��ا �����  وان ر��� ���� �� ا����ب ا�� ا��ّ�  ��زق وان �� ��� و�� ا��ك ��� ا��ّ�  �ٕ��� ان ���� ��� ��� ��� ا��ّ�  �� ���� ا��ّ�

 ������.«... 
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  ١نُونَ ِمْن فَْضلِِه َويَْستَبِْرشُوَن بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَالَّ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحَز    فَِرِحَ� ِ�َا آتَاُهْم هللاّ 
فرح� أحياًء، وفرح� عند ربهم، وفرح� يرزقون، » أحياٌء ـ عند ربهم ـ يرزقون«حال لهم ملثلث األحوال » فرح�«

  أتراهم ـ بعُد ـ أمواتا عن تلك الحياة، وامليت الفائت ليس يشعر حتى يفرح او يرتح!.
وال فضل أفضل منه أو يساويه أم يســاميه، مهــ� » أحياٌء عند ربهم يرزقون«هو أنهم » من فضله  ما آتاهم هللاّ «و 

ب درجات الزلفى للنبي� والصــديق� والشــهداء والصــالح� فــإنهم كلهــم ـ عــىل درجات حس» عند ربهم«كانت 
  ٢.»عليهم من النبي� والصديق� والشهداء والصالح� وحسن اولئك رفيقا  الذين أنعم ّهللا «درجاتهم ـ من 

  ..».بالذين «للباء يف هل تعني يبرشون؟ وصيغتها هي صيغتها؟ ثم ال دور ـ إذا ـ » ويستبرشون«
يعني بسببهم ومصاحبتهم، فهم يطلبون البرشى » بالذين � يلحقوا بهم«اإلستبشار هو طلب الرسور بالبرشى، وهو 

، ســواء يف  يف حياتهم الربزخية بسبب الذين � يلحقوا بهم، طلبا لبرشاهم انفســهم باســتمرار القتــال يف ســبيل هللاّ 
» يستبرشون«ك� و » يستبرشون«من حالهم وقالهم، فمثلث اإلستبشار معنيٌّ بـ   هللاّ نومهم أو يقظتهم أو �ا أخرب 

  في� بينهم.
فهي برشاهم ألنفسهم، وهي برشاهم للــذين � يلحقــوا » أن ال خوف عليهم وال هم يحزنون«ومادة البرشى هي 

د يلمــح ذلــك اإلستبشــار أنهــم يعمهم والذين � يلحقوا بهم من خلفهــم، فقــ» عليهم ـ وال هم«يف » هم«بهم، و 
مطلعون عىل أحوال الذين � يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم يوصلون هذه البشارة إليهم يف الرؤيا واليقظة أماهيه، 

حيث الخوف يعم نفســيَّه وخارجيَّــه، والحــزن يخــص » ال يحزنون«دون (ال يخافون) ك� » ال خوف عليهم«وإ�ا 
  النفيس ملا مىض.

هم الذين يجاهدون عىل أرشاف اللحوق بهم، لحقوا بهم بالشــهادة أم بــاملوت، حيــث » لحقوا بهمالذين � ي«و 
  ٣شهادًة أو موتا.  األصل هو قضاء النحب يف سبيل ّهللا 

أنفُسهم هؤآلء، ال خوف م� يحصل وال حــزن » وال هم يحزنون«أنفسهم وإياهم » يستبرشون .. أال خوف عليهم«
ويستبرشون » هم احياٌء عند ربهم يرزقون«م� حصل، حيث الحصيلة األصلية من الحياة ككلٍّ حاصلة عندهم إذ 

ـ واتقوا ـ فزادهم إ�اناوفضل ـ الذين استجابوا.. ـ اح  ... ـ يستبرشون بنعمة من ّهللا  وعىل ضوء هذه العرشة » سنوا 
  ال سواه.  عند ّهللا   حيث يعيشون مع هللاّ   إىل هللاّ   إنقالبا عن كل ما سوى هللاّ » فانقلبوا..«الكاملة 

يْطَاُن يَُخوُِّف أَْولِيَاَءُه فَالَ تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن كُنْتُْم ُمْؤمِ  َا ذَلُِكْم الشَّ   ٤ِن�َ إِ�َّ
،  أولياء الشيطان هم الذين يتولونــه عــىل دركــاتهم يف واليتــه ومنهــا الخــوف عــىل الــنفس والنفــيس يف ســبيل هللاّ 

  مــن عــرف هللاّ «هم من أولياء الرحمن، فـ   هم من أولياء الشيطان، والخائفون هللاّ   يف سبيل هللاّ   فالخائفون غَ� هللاّ 
  منــه كــلَّ يشٍء ومــن � يخفــف هللاّ   أخــاف ّهللا   من خاف هللاّ «و  ٥»سخت نفسه عن الدنيا  ومن خاف هللاّ   خاف ّهللا 
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  ١»من كل يشءٍ   هللاّ 
؟ و� يكن الخوف من هؤآلء، بل هو  هنا أولياء الشيطان الذين خوَّفوهم يف سبيل هللاّ » هم«أترى » فال تخافونهم«

  من الناس الذين جمعوا لكم وهم املرشكون!.
من ضعفاء املؤمن� هــم مــن أوليــاء الشــيطان حيــث هنا هم الناس الذين جمعوا لكم، والذين يخافونهم » هم«

  . با�ّ » وخافون إن كنتم مؤمن�«ك� خافهم أولياء الشيطان » فال تخافوهم«يخوفهم 
  

   املقتولون يف سبيل هللاّ 
  أحياءٌ 

  بحياة خاصة عند ربهم
الَِة إِنَّ ّهللا  ْربِ َوالصَّ ابِِرينَ    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ   ٢َمَع الصَّ

الصرب كاستقامة سلبية حفاظا عىل كيان اإل�ان هو الناحية السلبية من كلمة التوحيد، ك� الصالة قوامٌة إيجابية ـ 
ـ هو الناحية اإليجابية لكلمة التوحيد، فالصرب ككلٍّ يعني الشطر األّول له ذه الكلمة، تَداُوَم التكامل لحاصل اإل�ان 

تأكيد للمرحلة األوىل فإنها أهــم مــن الثانيــة، وهــذه املعيــة » مع الصابرين  إن هللاّ «والصالة ككل للشطر الثا�، و 
  الربانية للصابرين كافلة لصالح املرحلت�.

ح ميزانية الصرب حيث املرسح يستقبل حكم الجهاد �القات األهوال ومقارعة األبطال فاإلهت�م  بالصرب فيه هنا تُرجَّ
ح ميزانية الصالة ألنها كأصل وضابطة خ� موضوع وهي  ٣.»وإنها لكب�ة إالّ عىل الخاشع�«أهم، وهناك يف أخرى  ترجِّ

تعني اإلستعانة بكال الصرب والصالة، فه� ـ إذا ـ رِدف بعض  ولِصق بعض » إنها«عمود الدين، ونظرا إىل احت�ل ثان 
�ة اإل�ان، مه� اختلف مجاالته يف تأث� أهم ألحده� صربا أو صالًة، وقد فصلنا القول فيه� عىل ضوء آية يف حظ

  الخاشع�، وأن من الصرب ممدوح مأمور به، ومنه مقبوح منهي عنه كالصرب عىل الظلم والضيم.
ون الحيوية اإل�انية، فردية وج�عية يف واإلستعانة بالصرب والصالة يف كل املجاالت لها دور عظيم عميم إلدارة الشؤ 

كل الحقول، وال سي� يف حقل الجهاد، فانه للمسلم� حياد ومهاد وسداد، فعىل األنفس املؤمنة أن تكون مشدودة 
األعصاب، شديدة اإلعتصاب، مجندة القوى، يقظة للمداخل واملخارج، وللداخل والدخيل والخارج، والزاد األّول يف 

، وصربا عــىل  ، والكائدين برشعة هللاّ  صرب، صربا عن املعايص وعىل الطاعات، وعىل جهاد املشتاق� هللاّ كل ذلك هو ال
قة، وعىل كل مشقة يف هذه السبيل الشاقة الطويلة، وعىل انتقاش الباطل وقلة النارص،  بُط ء النرص، وعىل بُعد الشُّ

استقبل الباليا بالرحب وصرب عىل سكينة «األغراض، ومن وعىل التواء النفوس وضالل القلوب وثقلة العناد ومضاضة 
وح� يقلُّ الصرب أو يكلُّ فالصالة، وإنها  ٤.»مع الصابرين  ان هللاّ «عز وجل:   ووقار فهو من الخاص ونصيبه ما قال ّهللا 

د الطاقة الكليلة، وتُزوِّد القلوب العليلة، فيمتد ـ إذا ـ حبُل الصرب املع� الذي ال ينصب، والزاد الذي ال ينفد، تُ  جدِّ
  ، ومن الصرب يف املقال بعد الصرب يف الحال والفعال:»مع الصابرين  استعينوا بالصرب والصالة إن ّهللا «دو�ا انقطاع، ف 
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ُل ِيف َسِبيِل ّهللا  اٌء َولَِكْن الَ تَْشُعُرونَ أَْمَواٌت بَْل أَحْ    َوالَ تَُقولُوا لَِمْن يُْقتَ يَ
١  

ملناســبة املرســح واملوقــف، ف   هذه من اآليات الداالت عىل الحياة الربزخية، تختص هنا �ــن يقتــل يف ســبيل هللاّ 
ه هنا يعني موت الفوت الذي ليس فيه وال بعده حياة، فهو املوت املطلق، ال مطلق املوت الذي تصاحب» أموات«

حسيّا أنهم أحياء، فاشعروا معرفيا �ا يعرِّفكم » ولكن ال تشعرون«فهم أحياء بعد موتهم » بل أحياء«حياة تعينها 
  ».أحياء«أنهم   هللاّ 

وإنها ليست ـ فقط ـ حياة الذكر بعد املوت، ف� هي الفائدة للميت دون حياة أن تكون له حياة الــذكر وهــو ال 
عند ربهم يرزقون. فرح�.. ويستبرشون أال خوف عليهم «لها، الشارحة لحياتها أك� منها يشعرها، ثم الثانية النظ�ة 

  ترصيحات ال ِحَوَل عنها لواقع الحياة بعد املوت دون حياة التخيُّالت. ٢.»وال هم يحزنون
يف قالب كقالبه يف الدنيا فيأكلون ويرشــبون فــإذا قــدم « ٣»يف الجنة عىل صور أبدانهم«إنهم يعيشون بعد موتهم 

  ٥»إن األرواح يف صفة األجساد«، ويف صيغة ثالثة ٤»عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت يف الدنيا
  ٦».يف صورة ط� بيض تأوي إىل قناديل معلقة تحت العرش«أنهم  آله و عليه هللا صىلوما أقبحها فرية عىل رسول الهدى 

ر، رغــم وحتى املادي� الناكرين للحرش �شون وراَء حياة الذك» ال يشعرون؟«فلو أنها ـ فقط ـ حياة الذكر، فكيف 
أنها لهم خيال عىل خيال، فان حياة الذكر إ�ا يشعرها ويعمل عىل تحصيلها من له حياة بعــد املــوت حتــى يلتــذ 

  بحياة الذكر فيها.
وإن حب حياة الذكر ـ الفطري ـ هى من األدلة الفطرية عىل استمرارية الحيــاة بعــد املــوت، وهــو مــن الحجــج 

ذا لو � تكن بعد املوت حياة، فأي دافع ملن يُبطل حياته لبقاء آخرين، وأن الدامغة عىل ناكري الحياة بعد املوت، إ 
اتها ليتمتع آخرون، حيث العاقل ـ أيّا كان ـ ال يعطي إال استعطاًء بديَل مــا يعطــي، إمــا هنــا أم يف  يُحرم نفسه لذَّ

لحياة، وإذ ال حياة فال شعور الحياة األخرى، وليست حياة الذكر لها دور إالّ ملن يحيى بعد موته حتى يشعر تلك ا
  للذكر حتى يجهد يف تحصيله!.
ه اىل املؤمن� الذين يعتقدون يف الحياة بعد املوت كأصل ثالث مــن » ال تقولوا«وقيلة القائل: إن الخطاب يف  موجَّ

  حياة الذكر!.» بل أحياءٌ «الدين، فكيف ينهاهم عن قالتهم هذه وهم مؤمنون؟ فلتكن 
بان الحياة الربزخية � تكن باهرة لهم كحياة القيامة، وهذه هي الثالثة من أصول الدين، وأما إنها مردودة عليهم، 
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 ...».����� ��� رو�� �� ���� ������ �� ا����� ���ٔ���ن   ا����� اذا ���� ا��ّ� أ���، �� ����!

 
�ل : ... �� ��� �� ا���� ���َرُف و���َءُل ��ذا ���� ا��وح ��� ا��رواح ���ل د���� ����� �� ا���� �� �ا����م ����). �� ا����� �� ا���دق ٥

 ���� �� ���ٔ����� �� ��� ���ن و�� ��� ���ن، ��ن ���� ���: ����� ��� ار���ه، وان ���� ���: �� ��� ����ا: �� ��ى ��ى.

 
��ل: ان ارواح ا����اء �� ا��اف ���  آ�ـ� و ���� ا��� ���  �� ��رة ...، و��� �� ��� �� ���� ان ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �����ل  ١:١٥٥). ا��ر ا�����ر ٦

 ��� ���� �� ��� ا���� او ��� ا����.
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الربزخية التي يَشك فيها حتى اآلن ج�عة من املسلم� ـ ومنهم قائل هذه القيلة ـ فلم تكن بذلك الظهور، فلتذكر 
  هضة ملا فوق العرشين!.لهم �ثل هذه الذكريات التي تحملها اآليات الربزخية الباهضة، النا

ة من  ثم وحياة الذكر أيضا ـ إضافة إىل أنها الئحة حتى لل�دي� ـ هي كذلك تتطلب حياًة بعد املوت تُدرك فيها كلذَّ
  مالذها! وإذا تُدرك إذ ال حياَة ب� الدنيا واآلخرة فكيف يرغِّب القرآُن املؤمنَ� إىل حياة تخيلية ال واقع لها؟!.

قد تعني الحياة األخرى، يرده أن اإلعتقاد فيها هو من اّوليات العقائد اإلســالمية التــي » هم أحياءٌ بل «فالقول إن 
الدالة عىل استمرارية الحياة دون » أحياء«دون » بل هم يحيون«ابتدأ اإلسالم بها، ثم العبارة الصالحة لخصوصها 

هذه األقاويل، والرد عليها بنصوص من القرآن كهــذه صربا ـ في� نستع� ـ بالصرب عىل أمثال   فوت، فلنستعن باّ� 
  وأرضابها.

وترى اآلية ـ بعــُد ـ مختصــة  ١وهنا احت�الت أخرى ال تحتملها هذه اآلية وأرضابها الرصيحة يف الحياة الربزخية ...
بحياة الشهداء، نافية لحياة غ�هم من السعداء واألشقياء؟ كالّ! فان هذه الحياة الخاصة رزقا عند ربهم، هي للنبي� 

هم من الشهداء، ك� ويف غ�هم من هو أفضل من بعض الشهداء، فل�ذا تختص هــذه أخص، وليسوا كلهم وال ُجلُّ 
الكرامة ـ فقط ـ بالشهداء! ثم وإثبات الحياة الرزخية للشهداء، فليس لينفيها عن غ� الشهداء، ال سي� وأن املجال 

  مجاٍل قاٌل، ك� لكل قاٍل مجاٌل. ، وجرب خواطر أهليهم أن افتقدوهم، فلكل هنا مجال الرتغيب للقتال يف سبيل هللاّ 
ومن ثم فعرشات من اآليات الدالة عىل الحياة الربزخية لكافة املكلف�، مؤمن� وكافرين، إنها تدلنا داللة قاطعة ال 
محيد عنها عىل شمولية الحياة الربزخية دو�ا استثناء! وسوف نوافيكم بقــول فصــل حــول الحيــاة الربزخيــة عــىل 

  ا حسب دالالتها وأدلتها.أضواءها يف محاله
ثم ال حياة ما » مات وفات«نهي عن قولة امل�ت للشهداء، وطبعا يف حقل » وال تقولوا«ثم ويف رجعة ثانية اىل اآلية 

مات أبدا، وال يقوله مسلم، أم ال حياة يف الربزخ ب� حيا� األوىل واألخرى ك� كان يظنه املسلمون فــيمن ســواهم 
وان � تشــعروا تلــك » أحيــاءٌ «قولــوا » بل» «ال تقولوا ـ هم ـ أموات«الحياة، فهذا من البيان:  وملَّا يب� لهم برزخ

هو الذي يتوفاكم « ٢.»يتوىف األنفس ح� موتها والتي � �ت يف منامها ..  ّهللا «الحياة، وقد يشعركم إياها حالة النوم: 
  ٣.»ثم يبعثكم فيه ..بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 

إنهم قُتلوا يف ظاهر الجسد الدنيوي، وما يشعركم أنهم ـ كذلك ـ قتلوا الروح ويف جسد آخر ه� غ� محسوســان، 
نصدقه ك� نصدق الحياة املحسوسة وأحرى، حيث الوحي أحرى بالتصديق من الحس » بل أحياءٌ «فح� يخربنا ربنا 

  وأقوى.
نون يف ثيــابهم » أحياء«أجل!  أحيا من قسم كث� من األحياء يف الربزخ، ولذالك ال يغسلون ك� يغسل املو�، ويكفَّ

التي استشهدوا فيها، فالغسل تطه� للجسد امليت وهم ال يُحكم عليهم ـ بقتلهم ـ حكم امليت، فثيابهم بعد قتلهم 
  هي ثيابهم قبله! رمزا اىل حياة لهم قوية فائقة.

والرســول   ومــن يطــع هللاّ «ردت يف شأن الشهداء آيات وروايات،يقرنون بالنبي� والصــديق� قبــل الصــالح�: وقد و 
،  ومن الشهداء هم القتىل يف سبيل هللاّ  ٤.»فأولئك مع ... النبي� والصديق� والشهداء والصالح� وحسن أولئك رفيقا

                                                        
��، ام ���ة ). �����ل ا��� ���ة ا���ى، ا�����ة �� ا��ٔ��ى، ام ا����ار�� ا����ة ا����� ���� ��ا ا���ن ام ���ة رو����� ����� دون اي �١

 اروا��� �� ا���د ا��ى ��� ا���د��، اّ�� ذا�� �����ت زور �� ���� ��� إ�� �����ت!..

 
 .٣٩:٤٢). ��رة ا��ّ�� ٢

 
 .٦:٦٠). ��رة ا��ٔ���م ٣

 
 .٤:٦٩). ��رة ا��ّ��ء ٤
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  ال سواه.
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إىل الدنيا وله ما عىل األرض من يشٍء إال الشهيد : «آله و عليه هللا صىلويف حديث الرسول 

  ».ويتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عرش مرات ملا يرى من الكرامة
ابِِرينَ ٍء ِمْن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمْن اْألَْمَواِل َواْألَنُفِس وَ  َولَنَبْلَُونَُّكْم بَِىشْ  ْ الصَّ   ١الَّثَمرَاِت َوبَرشِّ

تأكيدات ثالث يف تحقيق ذلك البالء، ثالثتها جمعية الصفات الربانية املستفادة من صيغة املتكلم مع » لنبلونكم«يف 
وماليــا: » والجــوع«وبــدنيا: » مــن الخــوف«الغ�، فالبد يف َمرسح اإل�ان من َمرصع البالء بشتى األلــوان، نفســيا: 

وكضابطة تشمل كل نفس ونفيس من غال ورخيص: » واألنفس«ونفسيا لكم وَمن هو مثلكم: » ونقص من األموال«
  ».والثمرات«

تعم �رات العقول والعلوم والقلوب، ومن الثالثة األوالد الصالحون الذين هم من أغىل �رات الحياة، » الثمرات«ف 
  ع، حيث الثمرات النفسية أنَفُس وأغىل من �رات الجسم.مه� شملت �رات الزرع والرض 

ا� أحسب الناس أن «عىل هذه الباليا املحلِّقة عىل املؤمن� في� لَهم من َحيَويات روحية ومادية: » وبرش الصابرين«
  ٢.»وليعلمن الكاذب�الذين صدقوا   يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يُفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلَيَعلمنَّ هللاّ 

يبتيل عباده عند األع�ل السيئَة بنقص الثمرات وحبس الربكات وإغالق خزائن الخ�ات ليتوب تائب   إن ّهللا «أجل و 
وإذ «ك� يبتليهم وهم صالحون، مخلِصون ومخلَصــون:  ٤.»انوا يفسقونكذلك نبلوهم �ا ك«، ثم و ٣»ويتذكر متذكر

  ٥.»ابتىل إبراهيم ربه بكل�ت
  
  
  

  لن يصيبنا اال ما كتب لنا قاتل� او مقتول�
  ٦ْد أََخْذنَا أَْمرَنَا ِمْن قَبُْل َويَتََولَّوا َوُهْم فَرُِحونَ إِْن تُِصبَْك َحَسنٌَة تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقولُوا قَ 

عــىل » مصيبة«رمية » وإن تصبك«ثم » تسؤهم«يف حرب وسواها، من غلبة وغنيمة وسواه� » إن تصبك حسنة«
عن جنابكم إىل نواديهم » ويتولوا«ثم » من قبل«لصالحنا حيث قعدنا عن الحرب » يقولوا قد أخذنا أمرنا«أية حال 

  رغم أن املؤمن� هم قَِرحون!. ٧»وهم فرحون«

                                                        
 .٢:١٥٥). ��رة ا����ة ١

 
 .٣ـ  ٢٩:١). ��رة ا������ت ٢

 
 .ا����م ����). �� ��� ا������ �� ا����م ا��� ا������� ��� ٣

 
 .٧:١٦٣). ��رة ا��ٔ��اف ٤

 
 .٢:١٢٤). ��رة ا����ة ٥

 
٦ ��  .٩:٥٠). ��رة ا��ّ�

 
أ���ء ا���ء  آ�� و ���� ا��� �����ل: ��� ا�������ن ا���� �����ا �������� ����ون �� ا����   أ��ج ا�� أ�� ���� �� ���� ��� ا��ّ� ٣:٢٤٨). ا��ر ا�����ر ٧

�� و ���� ا��� ��������� و����� ا���� �����ن: إن ����ا وأ����� �� ���وا �� ����� و����ا ������� �����  �����:   وأ����� ���ء�� ذ�� ��ٔ��ل ا��ّ� آ

 ..».أن ���� 
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حاســب� الســيئة رشا يف كــل حــال، » يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عــن اآلخــرة هــم غــافلون«ذلك بأنهم 
جال ب� مختلف الف�، �حيصــا للمــؤمن�، وتقليصــا للكــافرين، وهنــا والحسنة خ�ا بأي مجال، رغم أن الحياة س

  الجواب كلمة واحدة هي:
فَلْيَتَوَكَّْل الُْمْؤِمنُونَ    لَنَا ُهَو َموْالَنَا َوَعَىل هللاّ    قُْل لَْن يُِصيبَنَا إِالَّ َما كَتََب هللاّ 

١  
قتالً ألجل مسمًى فال ض�، بل » لنا  لن يصيبنا إالَّ ما كتب هللاّ «جبهات القتال، إذا فـ إىل   فحيث �يش و�يض بأمر هللاّ 

، فهو مجتمع أمريــه  ، أم ألجل معلق عىل القتال فكذلك األمر، حيث علِّق عىل تحقيق أمر هللاّ  هو خ� يف سبيل هللاّ 
ال »  وعىل ّهللا «ال سواه » هو موالنا«و   ر ّهللا تكوينا وترشيعا ك� األول، مه� اختلف محتوم عن معلق حيث ه� بأم

  ، دون توكّل يف أّي من األمور عىل سواه. باّ� » فليتوكل املؤمنون«سواه 
للمؤمن هو خ�   لنا، ف� كتب هللاّ   يعم إصابة الحسنة والسيئة، وه� لنا حسنة حيث كتب هللاّ » ما كتب لنا«وهنا 

عليه ك� هو كتبه عىل نفسه،   هو رش أيّا كان، فهو ـ إذا ـ م� كتب هللاّ   رقا رشعة هللاّ له أيّا كان، وما يكتبه غ�ه مفا
  ».وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى«طالحة لسائر الناس الطالح� » علينا«صالحة تختص بالصالح� و » لنا«فـ 

ن املؤمن� أنفسهم وأموالهم بــأن لهــم اشرتى م  إن ّهللا «فاملؤمنون منصورون هازم� ومنهزم�، قاتل� ومقتول� فـ 
فيَقتلون ويُقتلــون وعــدا عليــه حقــا يف التــوراة واإلنجيــل والقــرآن ومــن أوىف بعهــده   الجنة يقاتلون يف سبيل ّهللا 

  ٢.»فاستبرشوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
طاملــا الكتابــة » لنا  كتب هللاّ «كل املحاصيل بسوء اإلختيار إىل حسنه هي م�  أن» لنا  ما كتب ّهللا «ذلك، فال تعني 

  فأين كتابه من كتابة؟. ٣.»كتابا مؤجالً  ما كان لنفس أن �وت إالّ بإذن هللاّ «الربانية تحلِّق عليها كلها، إذ 
، فهي خ� لنا تكوينا إىل ترشيع وترشيعا إىل تكوين،  أمر هللاّ  وتحقيق  هنا كتابة حسنة أو سيئة ونحن يف سبيل هللاّ 

وهناك كتابة حسنة أو سيئة وهم يف سبيل الطاغوت فهي ٌرش لهم يف تكوين، ورش لهم يف ترشيع، حيث خالفوا فيها 
قال لكل يشٍء حقيقة : «آله و عليه هللا صىلعليهم، وهنا يربز ناصع الحق وناصحه من قول الرسول   فهو م� كتب هللاّ   رشعة ّهللا 

  ٤»وما بلغ عبد حقيقة اإل�ان حتى يعلم أن ما أصابه � يكن ليخطئه وما أخطأه � يكن ليصيبه
، نعــيش إحــدى الحســني�، وأنــتم الســالكون إىل الطــاغوت  ، املجاهــدون يف ســبيل هللاّ  إذا فنحن السالكون إىل ّهللا 

  املجاهدون يف سبيله تعيشون إحدى السؤت�:
ُحْسنَيَْ�ِ َونَْحُن نََرتَبَُّص بُِكْم أَْن يُِصيبَكُْم هللاّ  ا فََرتَبَّصُ    قُْل َهْل تََرتبَُّصوَن بِنَا إِالَّ إِْحَدى الْ وا إِنَّا بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدِه أَْو بِأَيِْدينَ

  ٥َمَعُكْم ُمَرتَبُِّصونَ 
إعالم عام هام يف هذه اإلذاعة القرآنية من قبل املؤمن� بهذه الرسالة السامية قبال الذين ال يؤمنون، من ملحدين 

،   ســبيل هللاّ أو مرشك� أو كتابي� أو منافق� من املسلم�، وكل الذين يف قلوبهم مرض وليست حيــاتهم الجهــاد يف
  ، أن تصيبهم مصيبة سيئة يف هذه السبيل. ، املجاهدين يف سبيل هللاّ  وهم مرتبصون بالسالك� إىل هللاّ 

                                                                                                                                                         
 
١ ��  .٩:٥١). ��رة ا��ّ�
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ملن جاهد يف سبيله ال يخرجه من بيته إال الجهاد يف سبيله وتصــديق كلمتــه أن يدخلــه الجنــة أو   تكفل هللاّ «وقد 
  ١»أجر وغنيمةيرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من 

فإذا   خ�، وإما رزق ّهللا   ف� عند هللاّ   وكذلك واملرء املسلم الربيء من الخيانة ينتظر إحدى الحسني�، إما داعي هللاّ «
  ٢»هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه

  ٣».إحدى الحسني�«، تكريسا محيصا لحياتنا يف الحصول عىل  عىل ضوء كتاب ّهللا  آله و عليه هللا صىل  وهكذا يؤدينا رسول ّهللا 
عرش مرة، املناسبة منها ملا هنا تعني الحياة الحسنى، وهي الطليقــة دون  لقد تكرر ذكر الحسنى يف القرآن �انية

وأما من آمن وعمل « ٤.»للذين استجابوا لربهم الحسنى«اختصاص بجانب منها تحلِّق عىل كافة الحيويات الحسنى فـ 
» إحــدى الحســني�«وإىل  ٦.»ى واتقى. وصدق بالحسنى، فنيرسه لليرسىفأما من أعط« ٥.»صالحا فله جزاًء الحسنى

اشرتى من املــؤمن�   إن هللاّ «أم نَُقتل: فـ   إنشقاقا للحسنى إىل اثنت�، إ�ا هي الحسنى هنا، فإما نَقتل يف سبيل هللاّ 
قتلون ويُقتَلون وعدا عليه حقا يف التوراة واإلنجيل والقرآن فيَ   أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يف سبيل ّهللا 

  ٧».ومن أوىف بعهده فاستبرشوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
ة غــالب� أن يَقتلوا أو يُقتلوا، وه� نسبة إىل املجموعة املجاهد  فالحسنيان بالنسبة آلحاد املجاهدين يف سبيل ّهللا 

هم عىل سواٍء.  ومغلوب�، فح� يؤدي املجاهدون يف سبيل هللاّ    واجبهم كان انهزامهم كهز�تهم عن عدوِّ
فهــم يعيشــون   فسواء أصابتهم سيئة أم أصابتهم حسنة يف حرب وسواها، ف� داموا هم هنا وهنــاك يف ســبيل هللاّ 

ن حيــاة أو مــ�ت، مــن هز�ــة أو انهزامــة، ومــن مختلــف مــ» لنا  لن يصيبنا إال ما كتب هللاّ «إحدى الحسني� إذ 
  مالبسات الحياة.

ذلك وقد يُجمع ب� الحسني� فرادى وج�عات، فاملناضل الذي يَقتل ثم يُقتل، والجيش الذي يَهزم ويُهــزم، أمــا ذا 
  من جمع ب� الحيات� اإل�انيت�، هؤآلء هم من مجامع الحسني�.

فإما إحــداه� أم » الحسني�«نا كل دوائر السوء غالب� ومغلوب�، هنا يعرب عنه� بـ فرغم أن أعداَءنا يرتبصون ب 
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تحقيقــا لرشــعته يف حياتنــا وكــل   كاله�، فال نعيش نحن إالَّ حياة سعيدة عىل أية حال ما دمنا نعيش مرضات هللاّ 
ص العدو إصــابتنا بقتــل أو شــبهه مه� كان مرتبَّ » إحدى الحسني�«حيوياتنا، مه� أنكر ناكرون، حيث الواقع لنا 

  وهي الوحيدة دون أية حسنى فضالً عن إحدى الحسني�.
فذلك اإلعالن م� يرتعش به العدو حيث يعرف ـ مه� كان ناكرا يف نفسه ـ أننا صامدون يف خط النار، غ� راجع� 

وينحدر من علواءه وغلواِءه إىل  إالَّ بإحدى الحسني�، فح� يعرف العدو مدى صمودنا يحسب حسابه أمامنا فيهدر
  واقع حضيضه، فيفقد حظه يف جبهة القتال.

ة اإل�ان عىل مدار حياة اإل�ان، وأما حياة الكفر فـ:  بعــذاب مــن   نحن نرتبص بكــم أن يصــيبكم هللاّ «ذلك يف َضفَّ
ـ إذا ـ منترصــون غــالب� أن تُقتلــوا أو تُغلبــوا، فــنحن » أو بأيــدينا«هنا، وبعد املــوت يف الــربزخ واألخــرى » عنده

بكــم إحــدى » إنــا معكــم مرتبصــون«بنا إحــدى الحســني� » فرتبصوا«ومغلوب�، وأنتم معذبون غالب� ومغلوب� 
  السوءت�.

  
  قتال قبال قتال دون اعتداء

  ١الُْمْعتَِدينَ  الَ يُِحبُّ    الَِّذيَن يَُقاتِلُونَُكْم وَالَ تَْعتَُدوا إِنَّ هللاّ    َوقَاتِلُوا ِيف َسِبيِل هللاّ 
عمــن  آلـه و عليـه هللا صـىلدون سائر السبيل وقد سئل النبــي »  يف سبيل هللاّ «أمر بالدفاع عن أنفس املسلم� قتاالً » وقاتلوا«

  ٢».هي العليا وال يقاتل رياًء وال سمعة  فقال: هو من قاتل لتكون كلمة ّهللا   يقاتل يف سبيل هللاّ 
دون سائر السبل التي عرفتها البرشية يف حروبها الطويلــة دو�ــا أصــل إال قضــية   أجل إنه فقط قتال يف سبيل ّهللا 

ال يف سبيل تسويد طبقة عىل األمجاد واإلستعالء يف األرض، وال يف سبيل املغانم وسائر املكاسب السياسية أّماهيه، و 
  هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل.  ال سواه، لتكون كلمة هللاّ »  يف سبيل ّهللا «أخرى او جنس عىل آخر، إ�ا هو 

و� يكن الدفاع الدموي مسموحا فيه العهد امل� لظروف مضت واقتضت الحالة السبيلة أمام الهج�ت الكــافرة، 
يؤمر املسلمون بقتال من يقاتلهم دون اعتــداٍء  ٣.»أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ...«تال وهنا وبعد اإلذن يف الق

فيقول انطلقوا « آله و عليه هللا صىلوهو قتال من ال يقاتلهم من سائر الكفار، واألَهل� من مقاتليهم، وهكذا كان يأمر الرسول 
  ٤».ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفالً صغ�ا وال امرأة وال تغلوا  تقاتلون اعداَء ّهللا   باسم ّهللا 

لَم أّمن ذا من هؤآلء الذين ليسوا يف حالــة ومن اإلعتداء مالحقة املدبِر عن املعركة، أو  مقاتلة من ألقى إليكم السَّ
القتال مه� كانوا مقاتل� قبل هنيئة وقد تكون هذه اآلية أوىل ما نزلت بشأن األمر بالقتال مه� كانت آية الحــج 

ويكف عن قتال من تركه وبقي عىل هذه يقاتل من قاتل  آله و عليه هللا صىل  أوالها بشأن اإلذن لها: فل� نزلت كان رسول هللاّ 
ومن اإلعتاد مقاتلة غ� املقاتل البدا�، إذ كان محرما يف البداية ثم سمح  ٥».اقتلوا املرشك�«  الحالة إىل ان انزل هللاّ 

  ». ى ال تكون فتنة ويكون الدين ّ� حت«فيها 
هي عبارة أخرى عن يبغض إذ ال يصح يف ســاحته   من هللاّ » ال يحب«يف كل الحقول، و » ال يحب املعتدين  ان هللاّ «
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 ����ل: ... آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� ا�� ���� �� ا�� ��ل ��� اذا ا������� ����� ���� ا������ ��� ���ج ا���� ر��ل ا��ّ� ١:٢٠٥). ا��ر ا�����ر ٤
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نه، اللَّهم إالَّ جهالً بحاله وسبحانه عن أن يجهل، فهو يحب من أطاعه ويــبغض  سلب الحب والبغض لكائن هو كوِّ
  ن بينه� غ� محبوب له وال مبغوض، إذ ال يخلو إنسان عن حالة طاعة او عصيان.من عصاه وال عوا

هــم أخطــر مــن » الــذين يســعون يف األرض فســادا«و  ١.»والفتنة اكرب من القتــل«وترى القتال خاصة �ن يقاتلنا؟ 
  املقاتل�، أّمن ذا ممن يجوز أو يجب قتالهم.

هنا املرحلة الثانية يف شأن القتال فإنها كأمثالها من أحكام مرحلية، فقد أذن يف القتــال بدايــة » وقاتلوا«قد يعني 
العهد املد�، ثم أمر بها هنا دفاعيا يف خصوص الذين يقاتلونكم دون اعتــداء، ثــم ســمح أو أمــر بقتــال املفتتــ� 

ا عــىل املستضــعف� املظلــوم� املضــلَّل� والساع� يف األرض فسادا شخصيا وج�ه�يا، ثم الدفاع الهجومي حفاظ
٣.»فقاتلوا أولياء الشيطان«ـ  ٢.»او أدفعوا  وقيل لهم تعالوا قاتلوا يف سبيل هللاّ «

فقاتلوا ا�ة الكفر إنهم ال أ�ــان لهــم «
  ٤.»لعلهم ينتهون

... ويكــون « ٥.» وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكــون الــدين ّ� «القتال عىل كل الحقول الكافرة وربوعها: ثم يحلِّق 
 ويكون الدين كله«اعالنا صارخا بتداوم القتال حتى ال تكون فتنة سلبا لها ككل من كل املفتت�:  ٦.» الدين كله هللاّ 

عىل كل الربوع باستقرار حاكمية اسالمية سامية عاملية حيث ننتظرها يف األيــام األخــ�ة يف   تحليقا لطاعة هللاّ »  هللاّ 
  الدولة املهدوية املظفرة.

لذلك فقد تكون هذه اآليات متفاصلة النزول فرتًة بعد أخرى حتى تصدق املرحلية الباهرة منها، ونحن نعيش بعد 
إذا فحياتنا نحن املسلم� أجمع هي حياة القتال سلبا ألية فتنة » حتى ال تكون فتنة«حلية األخ�ة األخ�ة منها املر 

  وايجابا لدولة الحق العاملية حتى يأ� دورها �واصلة املجاهدات الجاّدة من مجاهدين مسلم� يف كل املعمورة.
ا إلقامة دولة الحق، ذلك هو حياة املسلم عىل طــول سلبيا إلزالة النكبات والعقبات، وايجابي  فالجهاد يف سبيل هللاّ 

الخط، يف مختلف الحقول الحيوية اإلنسانية واإلسالمية السامية، علميا وعقيديا وأخالقيا وسياسيا واقتصاديا وحربيا، 
  بحرب حارة أم باردة.

سالمية، مه� كانت زمن الغيبة يحلِّق عىل كل العصور اإل »  حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللاّ «ففرض املقاتلة 
  هي تعبيد الطريق وتوطئَة إلجتثاث الف� العاملية عن بكرتها.

فسياسة الخطوة بعد الخطوة، سائرة دائرة يف الحفاظ عىل أنفس املسلم�، ابتداًء من الحياد عن جوِّ اإليذاء، ثــم 
الدفاع عن نفوس آخرين مستضــعف�، ثــم  الصرب دون دفاع، ثم دفاع قدر املقدور عن أنفسهم املهاَجم عليها، ثم

الدفاع عن ناموس الحق أمام من ال يدينون دين الحق مه� � يهاجموا هم أنفسهم عقيديا وال نفسيا، حمالً لهم 
  عىل س�ع الحق فإما تسلي� ملا تسلَّموه أم إخ�دا لنائرتهم.
ر بقدر املستطاع، دون النزوع اىل ما ال يطاق، وإىل  أن يتسلم اإلمرة الشاملة ـ عىل العا� كله ـ ويل األمر وكلٌّ يقدَّ
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  تعاىل له الفرج وسهل له املخرج.  كله عجل هللاّ 
  وملاذا كان الكف عن الدفاع يف العهد امل� واجبا لزاما؟ والدفاع ـ عىل أية حال ـ حق ذا� لكل َمن يهاجم؟.

دة، وهم قد يكون من أسبابه تطوع نفوس املؤمن� األُوَل ـ وهم قواع ، خضوعا لقيادة موحِّ د بناية اإلسالم ـ للتصربُّ
شديدوا الح�سة ال يتصربون عىل الظلم والضيم، وذلك الصرب �رِّن عىل الطوع رغم النزعات الشديدة والهياجات 

  ».كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة«املدبَّرة يف أية حركة مضادة عليهم، صربا �ا أمروا 
ئة العربية كانت ـ وال تزال ـ بيئة نخوة ونجدة، إذا فصرب املسلم� عىل األذى وفيهم من �لك الصاع صاع� ثم البي

واصواعا، ذلك كان م� يث� نخوة اآلخرين وتحريك قلوبهم نحو اإلسالم بهكــذا مســلم�، وقــد حــدث بالفعــل يف 
، فل� آلـه و عليه هللا صىليتخلوا عن ح�ية الرسول اضطهاد الشعب عند ما اجمعت قريش عىل مقاطعة بني هاشم فيه ل� 

تفاقم أمر اإلشتداد يف اإلضطهاد ثارت نفوس من قريش نجدة ونخوة، فمزقــت صــحيفة املعاهــدة امللعونــة ضــد 
  وانتهى الحصار، كخلفية صالحة لذلك الحياد عن الدفاع يف تلك الفرتة. آله و عليه هللا صىلالرسول 

الية إثــارة حــروب دمويــة داخــل البيــوت، إذ كــان ومن ثم � يكن من الصا لح سياسيا اسالميا للقيادة العليا الرســ
املسلمون يف العهد امل� فروعا قليلة من غزيزة البيوت، و� تكن هناك سلطة موحدة تتوىل اإليذاء العام، فلو أذن 

وت، مــ� كــان يجعــل اإلســالم يف نظــر للمسلم� بالدفاع لكان معناه اإلذن يف اقامة املعارك املتواصلة يف حل البي
املشرتك� دعوَة تفتيت للبيوت، فأما بعد الهجرة وقد انعزلت الكتلة املؤمنة كوحدة مستقلة وحيدة غــ� وهيــدة 

  فقد تغّ�ت الحال فتحولت إىل س�ح القتال.
م ونفائسهم، فضــالً كل ذلك إضافة اىل أن مسلمي مكة ـ وهم شذر نزر ـ ما كانوا يستطيعون البُقيعة عىل أنفسه

  عن الدفاع الدموي، الذي ما كان يخلِّف إال إستئصاالً للكتلة املؤمنة عن بكرتها وهي يف بزوغها وملّا تقوى.
وقد أ� ابتداًء باإلذن يف القتال، وانتهاء إىل حرب   لهذه وأشباهها كان العهد امل� عهد اإلستسالم حتى يأ� امر ّهللا 

وطبعا بعد إلقاء الحجة الساطعة والبيان، والتأكيد من عناد الكفــار »  ة ويكون الدين �ّ حتى ال تكون فتن«دائبة 
  وصمودهم عىل إثارة الف�.

ِجِد َقــاتِلُوُهْم ِعنْــَد الْ َواقْتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُْث أَْخَرُجوكُْم َوالِْفتْنَُة أََشدُّ ِمْن الَْقتْــِل َوالَ تُ  َمْســ
لُوُهْم كََذلَِك َجزَاُء الَْكاِفِرينَ  إِْن قَاتَلُوكُْم فَاقْتُ   ١الَْحرَاِم َحتَّى يَُقاتِلُوكُْم ِفيِه فَ

املكرورة هنا راجعة إىل املقاتل� من الكفار وليسوا هم جميعا، فالحرب حتى اآلن هــي الدفاعيــة املحضــة » هم«
  بتدائية.دو�ا أية هجمة إ 

فهي اخص من  ٢.»ملعون� اين� ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتتيالً«ال تعني فقط وجد�وهم او اخذ�وهم » ثقفتموهم«و 
  ٣.»فاقتلوا املرشك� حيث وجد�وهم«وجد�وهم: 

الحقة الدقيقة الحاذقة الشاطرة، م� يــدل عــىل أن والثقف هي الدرك الدقيق املحيط مع حذق وشطارة، فهي امل
مالحقة املقاتل� مسموحة، اللّهم إالَّ إذا انتهوا أو استسلموا وألقوا إليكم السلم، او أدبروا عن املعركة دو�ا عزم عىل 

  املواصلة وال فتنة.
أخِرجــوهم عنــه، وال   هو من اإلعتداء باملثل، فك� اخرَجــوكم عــن حــرم هللاّ » وأخرجوهم من حيث أخرجوكم«ثم 

تسمحوا لهم باملقام عنده، فلقد فتنوكم إذ أحربوكم حتى أخرجوكم، فتنًة عن دينكم، وضغطا عليكم حتى ترتكوه 
والفتنة اكرب من القتل وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم   وإخراج أهله منه أكرب عند هللاّ «ـ » والفتنة أشد من القتل«

                                                        
 .٢:١٩١). ��رة ا����ة ١

 
 .٣٣:٦١). ��رة ا��ٔ��اب ٢

 
٣ ��  .٩:٦). ��رة ا��ّ�

 



 94

فاإلرتداد عن الدين هو أشد وأكــرب مــن القتــل، ألن ذلــك قتــل لــألرواح وهــذا قتــل  ١.»...عن دينكم إن استطاعوا 
لإلجساد، كذلك ومحاولة اإلرتداد أشد وأكرب من القتال التي هي محاولة القتل، فليقاتَل، صاحب الفتنة ك� يقاتَل 

  املقاتِل، وهو أحرى أن يقاتَل.
فقد يجوز أو يجب قتال املفتتن� وإن � يكونوا مقاتل�، إنذارا عليهم يف البداية » اكرب من القتلالفتنة اشد و «فألن 

حتى يكفوا عن فتنتهم، ثم يقاتَلون إن � ينتهوا، حيث الفتنة أشد واكرب من القتل، واألكرب ـ هو بطبيعــة الحــال ـ 
  أوجب قتاالً.

حتى يقاتلوكم فيــه فــإن قــاتلوكم «حرمًة له » ند املسجد الحراموال تقاتلوهم ع«ولكن » قاتلوهم ـ واقتلوهم«فـ 
البعيد املدى، السديد » كذلك«م� يلمح لس�ح قتالهم يف سائر األمكنة وإن � يقاتلوكم ما هم مفتنون » فاقتلوهم
  مقاتل� أو مفتتن�.» جزاء الكافرين«الصدى 

حظورا إال إذا قاتلوا عنده، فبأحرى محظورا قتــل املســلم وإذا كانت مقاتلة املرشك� وقتلهم عند املسجد الحرام م
  ء إىل املسجد الحرام، مه� يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد. املذنب الالجى

علَّه للتأش� إىل توسعة مكان الحظر عــن قتــالهم أنــه لــيس » يقاتلوكم فيه«ك� » فيه«ال » عند املسجد الحرام«و 
عند «فيه و » فان قاتلوكم فيه فاقتلوهم«وأك�ه الحرم كله: » عند املسجد الحرام«و  بل» يف املسجد الحرام«فقط 

  ».املسجد الحرام
فان � يقاتلوكم فيه ولكنهم يفتنون املسلم�، فكذلك » حتى يقاتلوكم فيه«وإ�ا استثني عن س�ح القتال أم واجبه 

أخرجتموهم عنه، ل� تكفوا عن فتنــتهم أن �تــد إىل ال تقاتلوهم فيه وال عنده، بل قاتلوهم خارج الحرم بعد ما 
داخل الحرم، وداخل املجموعة املسلمة، فحرمة الحرم واملسجد الحرام تقتيض عدم مقاتلة غ� املقــاتل� فيــه وإن 

  كانوا مفتتن�، ولكنهم يقاتَلون يف غ� الحرم.
إِنَّ ّهللا  إِْن انتََهْوا فَ   ٢َغُفوٌر رَِحيمٌ    فَ

وترى اإلنتهاء هنا هو عن القتال عند املسجد الحرام فقط مع بقاِءهم عىل رشكهم او قتالهم يف سواه؟ فاين الغفر 
  والرحمة لهؤآلء وهم مرشكون بعُد أم ومقاتلون وإن يف غ� املسجد الحرام!.
  مر مه� كان أخف من االوّل!.أو هو االنتهاء عن القتال إطالقا ـ عند املسجد الحرام وسواه ـ ؟ فكذلك األ 

أم هو اإلنتهاء عن كل فتنة قتاالً وسواها من دعايات مضادة عىل املسلم�؟ فكذلك األمر مه� كان أخف منه�! أم 
وال يفتنون املسلم�، فال قتال وال فتنة بالنسبة لهم، ولكنهم مفتنون مع بعضهم البعض، أم ـ وعىل فرض املحال ـ ال 

تنفــي كــل » ال تكــون فتنــة«ضهم البعض، ولكن الرشك فتنة مه� كانت عىل املـرشـك� أنفســهم، و يفتنون، وال بع
  !. تنفي كل طاعة لغ� هللاّ »  ويكون الدين كله ّ� «دركاتها، ثم 

قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا «أم هو اإلنتهاء عن الرشك؟ وفيه حق الغفر والرحمة! 
  ٣.»ت سنة االول�فقد مض

وألن اقرب االنتهاء هنا سياقا هو اإلنتهاء االول ثم الثا� ثم الثالث، وأن الغفر والرحمة بإطالقه� أقربه هو اإلنتهاء 
ســجد عــن القتــال عنــد امل» فان انتهوا«مربع اإلنتهاء ويف كلِّ غفر ورحمة َحَسبَه، » فان انتهوا«الرابع، فقد تعني 

عن مطلق » غفور  فان ّهللا «عن مطلق القتال » فان انتهوا«بهم، » رحيم«عن قتالهم عنده » غفور  فان ّهللا «الحرام 
  بهم يف دنياهم مه� كانوا معاقب� يف أخراهم إذا ماتوا عىل رشكهم.» رحيم«قتالهم 
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وان ليس لالنســان إالّ مــا «الدنيا واآلخرة يف » غفور رحيم  فان هللاّ «عن كل ذلك وعن الفتنة والرشك » فان انتهوا«
  ».سعى

يُن �ّ  إِْن انتََهْوا فَالَ ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل الظَّالِِم�َ     َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ   ١فَ
  ٢.»ملون بص��ا يع  فان انتهوا فان هللاّ   ... ويكون الدين كله �ّ «

حتــى ال «وتراها ضابطة ثابتة محلقة عىل كل العصور اإلسالمية: وجوب قتال املفتتن� يف الدين مقاتل� وســواهم 
املحلِّقــة عــىل كــل األجــواء يف   وهو الطاعة املطلقــة �ّ »  ويكون الدين ـ كله ـ �ّ «مه� ظلوا كافرين » تكون فتنة

،  ، إالّ أن القوه والقدرة املطاعة ككــل هــي لــدين هللاّ  ، مه� كانت هنالك أديان أخرى عىل هامش دين هللاّ املعمورة
  حيث تصبح سائر االديان يف تقية؟.

فضالً » حتى ال تكون فتنة«؟ و� يكن لينتِه اىل الغاية السلبية: آلـه و عليه هللا صىلأم هي أمر خاص باملجاهدين زمن الرسول 
  »!. ويكون الدين �ّ «جابية: عن اإلي

املقاتلــة؟ والفتنــة » حتى ال تكون فتنة«أوالء املقاتل� » قاتلوهم«أم هو أمر عام، ولكن الفتنة هنا هي القتال، فـ 
هي ـ فقــط ـ فتنــة املقاتلــة لكــان الــنص » فتنة«أعم من املقاتلة، وهي أشد وأكرب من القتل واملقاتلة، ولو كانت 

ويكــون «املحلقة عىل كل فتنة، قضيَة اإلستغراق املستفاد من النكرة املنفية، ثم » فتنة«يها دون إشارة إل» الفتنة«
ال تناسب اختصاص الفتنة املنفية باملقاتلة، فقد ال يقاتلون بالحرب الحمــراء الدمويــة، وهــم مقــاتلون »  الدين ّ� 

، وإبقاءً ملن سواهم عىل قصورهم يف الدين، ومه� بحرب شعواء سوداء باردة ضد العقيدة اإل�انية تضليالً للمؤمن�
كان النص يواجه قوة املرشك� يف شبه الجزيرة ـ فإنها هي التي كانت تف� الناس و�نع أن تكون هناك أية مجالة 

هات ـ ولكنه عام الداللة كنص قرآ� يحلِّق عىل كافة األعصار واألمصار، فهو مستمر التوجيه كسائر التوجي  لدين �ّ 
  ». حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ّ� «القرآنية 

ع الحــق واإلســتجابة لــه عنــد  ففي كل يوم تقوم قوة ظاملة مفتتنة تف� الناس عن دينهم وتحول بينهم وب� تسمُّ
ئر اإلقناع، فالج�عة املسلمة مكلفة بتحطيم تلك القوات، إطالقا للناس من قهرها، وبع�تهم من قربها، إحياًء للض�

  ».ملن كان حيا ويحق القول عىل الكافرين«واستجاشة 
  ك� وأن عليهم إزالة فتنة الرشك عن أنفس املرشك� ك� عن سواهم.

إذا فالكفر املعتدي عىل املؤمن� وعقيدة اإل�ان، أو املعتدي عىل من يفكر يف اإل�ان، ذلك الكفر فتنة عــىل قبيــل 
، وهو يتطلب اإل�ان، والواجب عىل املؤمن� ككلٍّ  هو الحفاظ عىل جّو اإل�ان بكل س�ح ملن يتحرى عنه دو�ا صدٍّ

  ». ويكون الدين ّ� «إخ�دا لنائرتها » حتى ال تكون فتنة«قتال املفتتن� 
وال يتحقق ذلك السلب إالّ باخضاع اإلستع�ر الكافر، وال ذلك اإليجاب إالّ بتأسيس دولة اسالمية عاملية تهيمن عىل 

تعاىل فرجــه   لسلطات الزمينة والروحية يف املعمورة، وهذه هي أملنا املبرش به لزمن اإلمام املهدي عجل ّهللا كافة ا
تعــاىل لــه   َء له نعبِّد الطريق بكال السلب واإليجاب، فلقيام املهدي عجل ّهللا  الرشيف، وعلينا قبل قيامه أن نوطِّى

ألرض ظل� وجــورا، وإيجــا� هــو تبلــور اإل�ــان مــن مجاهــدين الفرج وسهل له املخرج ـ رشٌط سلبي هو إمتالء ا
رة العاملية وسط ذلك السلب واإليجاب، ك� وإيجابه  مسلم� زمن الغيبة الكربى ك� قبلها، حتى تُعبَّد طريق التفجُّ

املسلم� تجنيد فعىل املقاتل� ».  ويكون الدين ـ كله ـ �ّ «ونهاية اإليجاب: » حتى ال تكون فتنة«له بداية السلب: 
  ». ال تكون فتنة ويكون الدين كله �ّ «كافة الطاقات واإلمكانيات، ك� يجندها الكفار، حتى ينتهي األمر أخ�ا إىل 

  .قد يعم أمر املقاتلة أهل الكتاب املتخلف� وك� يف آية التوبة:
َورَُسولُُه َوالَ يَِدينُوَن ِديَن الَْحقِّ ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا    ِر َوالَ يَُحرُِّموَن َما َحرََّم ّهللا َوالَ بِالْيَْوِم االْخِ    قَاتِلُوا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِا�ّ 
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ِجْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ    ١الِْكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا الْ
  هم وإن � يؤمنوا.فهم بإعطاءهم الجزية وهم صاغرون تخمد نائرتهم وتسكن فائرت

فان آمنوا �ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن «ثم املقاتلة إلزالة الفتنة ليست إالّ بعد البيان القاطع القاصع املقنع، 
  ٢.»وهو السميع العليم  تولوا فإ�ا هم يف شقاق فسيكفيكم هللاّ 

إحدى ثالث: قتلهم أو استســالمهم أو إســالمهم، وهــي حصــيلة تلــك فالذين هم يف شقاق اإلفتتان تُخمد نائرتهم ب
  القتال اإلسالمية، كلٌّ تلو األخرى.

أجل وإن الفتنة عن الدين في� ب� املؤمن� أو املستضعف� هي إعتداء عارم عىل أقدس النواميس االنسانية، جارفة 
وسائر النواميس، وحقا إنهــا أشــد وأكــرب مــن ناموس العقل والِعرض واملال والنفس، والدين هو أنفس من النفس 

  القتل، حيث تقتل وتفتك بالنفاسة والقداسة الروحية لإلنسان.
وسواًء أكانت هذه الفتنة الفاتنة بالتهديد واألذى وخلق جو اإلضطهاد عىل الذين آمنوا، وسلب الحرية ملن يتحرى 

  عن حق اإل�ان واإل�ان الحق.
نها تضليل الناس وإفسادهم وإبعادهم عن منهج الحق تزيينا للكفر وتلطيخا للحق أم بإقامة أوضاع فاسدة من شأ 

  �ا يحق.
ومثاالً ماثالً ب� أيدينا لذلك هو اإلستع�ر اإلستح�ر اإلستكبار اإلستث�ر اإلستبداد اإلستضعاف اإلستخفاف: الرشقي 

تصادية وسياسية أماهيه ـ متجاوبــان يف إخــتالق الشيوعي والغر� الرأس�يل، فانها ـ عىل اختالفه� يف تنظي�ت اق
  ، املعتدية عليها وعىل املترشع� بها، املستجلبة للضعفاء إىل زخرفاتهم. األجواء املعادية لرشيعة هللاّ 

حتــى ال تكــون «فعىل املسلم� كافة هجمة ج�ه�ية قوية متواصلة يف كل الحقول الحيوية عىل هذين اللِعين� 
  ». ن ّ� فتنة ويكون الدي

حسنى الحياة الدينية العزيزة بإزالة الفتنة وتأسيس دولة الحق، أم حسنى املوت يف » إحدى الحسني�«هنا يسود 
  ؟.»قل هل تربصون بنا إالّ إحدى الحسني�«هذه السبيل: 

نتهاِءها، وإ�ــا يبقــى وهذا ـ دون ريب ـ إنتهاٌء عن الفتنة، فال قتال عند ا» فإن انتهوا فال عدوان إالَّ عىل الظامل�«
  عدوان عىل الظامل� دون فتنة، قصاصا ومالحقة أيا كان الظا� بحق الناس، مسل� او كافرا؟.

  املتبق� من أهل الفتنة، فإن انتهوا كمجموعة وبقي هناك ظاملون فإ�ا العدوان عليهم ال سواهم.» الظامل�«ثم و 
فمــن «وان من باب املشاكلة اللفظية، واالّ فهو محض العــدل كــ� وإ�ا يعرب عن مناجزة الظامل� وقصاصهم بالعد

وليس الجزاُء إعتــداَء الظلــم؛ بــل هــو إعتــداء » اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم فاعتدوا عليه �ثل ما اعتدى عليكم
حرصه يف الظامل� » فال عدوان«، وقد يعني »خ� املاكرين  وّهللا   و�كرون و�كر هللاّ «العدل، أعني املقابلة باملثل، ك� 

  لظلمهم بالفتنة، فان انتهوا عن ظلمهم فال مجال لعدوانهم حيث زال سببه وهو ظلمهم.
وقديُعنى هنا مثلث املعنى وما أحراه يف إطالق اللفظ وطالقة املعنى، ك� هو السنة املتبَّعة يف الذكر الحكيم، دو�ا 

  حرص عىل املعا� الضيقة املحدودة دو�ا أية حجة.
يِْه ِ�ِثِْل مَ ا ْهِر الَْحرَاِم َوالُْحرَُماُت قَِصاٌص فََمْن اْعتََدى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَ ْهُر الَْحرَاُم بِالشَّ    ا اْعتََدى َعلَيُْكْم َواتَُّقوا هللاّ لشَّ

  ٣َمَع الُْمتَِّق�َ    َواْعلَُموا أَنَّ ّهللا 
  يا ايها الذين آمنوا ال تحلوا شعائر هللاّ «»: الشهر الحرام بالشهر الحرام«شهر الحرام حرام: فـ صحيح أن القتال يف ال
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  ١.»وال الشهر الحرام
وكفر به واملسجد الحرام وإخراج أهله   يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كب� وصٌد عن سبيل هللاّ «

فك� تحل » الشهر الحرام بالشهر الحرام«ولكنه ال �انع اإلعتداء باملثل فـ  ٢.»والفتنة أكرب من القتل  منه أكرب عند هللاّ 
  ».الشهر الحرام وأحرى«كذلك  ٣.»فان قاتلوكم فاقتلوهم«القتال عند املسجد الحرام إن قاتلوكم عنده: 

من حرمة النفس واملال والعرص أّماهيه، إال في� يســتثنى نوعيــة » والحرمات قصاص«امة كضابطة: ثم وبصورة ع
قصاصه، كالزنا واللواط والخناء، فال تحلِّل قصاصا باإلتيان �ثلها، وإ�ا عقوبة أخرى كالحد والتعزير أما شابه مــن 

  تأديب.
كضــابطة، مهــ� اختلــف شــكليات » ا اعتدى علــيكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه �ثل م«وكصورة أعم منه� 

النفس بــالنفس «اإلعتداء باملثل حسب النصوص، فِمن ِمثٍل ماثٍل لنا ب� أيدينا، معروف عندنا دو�ا تعريف به كـ 
  وكذلك األموال وسائر الحقوق. ٤.»والع� بالع� واألذن باألذن والجروح قصاص

جمعا لحرمة وهي » الحرمات«كحدِّ الزنا واللواط والقذف أّما شابه، و   فه وقد َعرَّفت به رشُعة ّهللا ومن مثل ال نعر 
ما يحرم هتكه ويجب تعظيمه، إنها ليست لتختص بالشهر الحرام والحرم واملسجد الحرام والكعبة املباركة ك� قيل، 

  لحدود املقررة يف الرشع.بل هي كافة الحرمات املهتوكة فإن فيها قصاصا ومالحقة حسب ا
ك� الحرمات أعم من الشهر الحرام، ضوابط تلــَو بعــٍض تقــرر » الحرمات قصاص«هي أعم من ...» فمن اعتدى «

  . قاعدة حرمة اإلستسالم وتقبُّل الظلم والضيم من أعداء هللاّ 
عن طغواكم »  واتقوا هللاّ «غية، لذلك وألن اإلعتداء باملثل قد يعدوه إىل ما فوقه خطأً أو جهالً أم عصبية اإلنتقام الطا

  ».مع املتق�  واعلموا ان ّهللا «يف ذلك املجال ويف كل مجال 
  ٥يُِحبُّ اْلُ◌مْحِسِن�َ    َوالَ تُلُْقوا بِأَيِْديُكْم إَِىل التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ هللاّ    َوأَنِفُقوا ِيف َسبِيِل هللاّ 

، فكــ� أنهــا بحاجــة إىل ِعــدة  هنا و�ناسبة موقف القتال ـ وكقدر معلــوم ـ هــو القتــال يف ســبيل ّهللا »  هللاّ سبيل «
املجاهدين املناضل�، كذلك ُعّدة األموال لترصف يف حاجياتها، ثم هي يف وجه عام أعُم مــن الجهــاد بــالنفس وأي 

حتى ال تكون فتنة ويكون «املحلِّقة عليها كلها هو   بل ّهللا ، وأفضل س نفيس باإلمكان إنفاقه يف أي سبيل من سبل ّهللا 
ـ كله ـ �ّ  فاإلنفاق فيه هو تجنيد كافة الطاقات واإلمكانيات يف سبيل تحقيق كال السلب واإليجاب، إنفاقا »  الدين 

ملوجود، وتحصيالً لغــ� نفسيا وماليا، وإنفاقا ثقافيا وعقليا وسياسيا، وعىل الجملة انفاقا يف كافة الحقول، اجادًة با
فرتك ذلك اإلنفاق  »وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل«املوجود، فاآلية ـ إذا ـ يف نطاق آية اإلعداد: 

إلقاٌء بأيدينا أنفسنا بكل ما لدينا إىل مفازات الهالك، وك� نرى املسلم� هل� يف كافة الحقول الحيوية �ــا تركــوا 
  .  سبيل هللاّ اإلنفاق الالئق يف

ثم إنه ك� الجهاد ـ بحاجة اىل رجال كذلك بحاجة إىل اموال، فمن مجاهد ليس عنده مال، ومن ذي مال ال يسطع 
  عىل الجهاد، فلينفق بديل جهاده من األموال، بل واملجاهد بنفسه وعنده مال عليه أن ينفق قدر املستطاع.
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ورايــة العقيــدة � يكونــوا يجــدون مــا   لجهاد والذود عن مــنهج هللاّ فقد كان كث� من فقراء املسلم� الراغب� يف ا
تولوا وأعينهم تفيض مــن الــدمع «ثم  آلـه و عليه هللا صىليزودون به أنفسهم وال يتجهزون به من ُعدة الحرب، فيؤتون النبي 

  ١.»حزنا أالّ يجدوا ما ينفقون
حب الدعوة إىل االنفاق يف أغلب املواضيع، وهنا يعد عدم اإلنفاق تهلكة ينهــى لذلك نرى الدعوة إىل الجهاد تصا

  عنه ـ في� ينهى ـ املسلمون.
وهو الزائد عن رضورات الحياة، » سيألونك ماذا ينفقون قل العفو«محدد بالعفو بصورة عامة   اإلنفاق يف سبيل هللاّ 

محــذوف معــروف وهــو كافــة » ال تلقــوا«التهلكة، ومفعــول  وكلٌّ من اإلفراط والتفريط يف حقل اإلنفاق إلقاء إىل
  للسببية، وقولة القائل إنها زائدة قولة زائدة.» بأيديكم«النواميس اإلنسانية واإلسالمية، والباء ىف 

اتكم ومحــاوالتكم ..» بأيــديكم «انفسكم وأنفس اآلخــرين، أم وســائر نواميســكم » وال تلقوا«فاملعنى  بســبب قــوَّ
، والتهلكة هــي الهــالك �راتبهــا، الهــالك »يحبُّ املحسن�  إن ّهللا «يف اإلنفاق » وأحسنوا«ـ » لتهلكةإىل ا«أنفسكم 

قها مصدرا، ألنها يتيمــة يف وزنهــا يف اللغــة العربيــة، فــإن  املطلق أو مطلق الهالك، وغ� صحيح التفتيُش ع� يصدِّ
  القرآن هو األصل يف لغة وغ� لغة فأ� ترصفون؟.

ء يهلِك َهالكا وهلوكا ومهلَكا ومهلُكا وتهلُكة) �عنى واالسم الُهلك، وقول اليزيدي إن التهلُكة مــن  شيىفـ (هلك ال
نوادر املصادر ليست م� يجري عىل القياس، إنه زائد من القول ويزيدي منه، حيث القرآن هو القياس واملقيــاس 

  ٍء. لكل مقياس وقياس، وهو املقتَبس يف كل ىش
فقد تعني التهلكة غ� الهالك ككل، فإ�ا هي مفازة الهالك، فهي  ٢»ة هي املفازة، ألنه يهلك فيها كث�ةالتهلُك«وألن 

ه نفــس الصــيغة وقــد تؤيــد ٣»ء تص� عاقبته إىل الهــالك كل شيى«إذا مص� اإلنسان بحيث ال يدري أين هو، فهي 
  عن الهالك.

اٌء اىل   إن اإلنفاق يف سبيل هللاّ  عفوا هو الوسط العدل املفلح املنجح، واإلقتــار بعــدم اإلنفــاق أو التقليــل فيــه إلقــ
وال تجعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد «التهلكة، واإلكثار باإلرساف كذلك إلقاٌء إىل التهلكة: 

  ٤.»وراملوما محس
  ٥.»والذين إذ انفقوا � يرسفوا و� يقرتوا وكان ب� ذلك قواما«

فمن التهلكة يف تفريط اإلنفاق تهلكة الكياِن اإلسالمي واستقالل الكتلة املسلمة أمام األعداء، التي تخلِّــف تهلكــة 
د من األموال واألنفس واألعراض وتهلك ة العقيدة أّماهيه من نواميس املسلم�، ومنها تهلكة الكيان اإلقتصادي املهدَّ

  قبل الشيوعية املختلفة من اإلقتار يف اإلنفاقات الواجبة واملستحبة.
  ومنها تهلكة روح الحنان واإليثار يف هؤآلء املقرتِين البخالء.

ة والعائلية التي تبــوء إىل ذل الفقــر وبــؤس الســئوال ثم من التهلكة يف افراط اإلنفاق تجاهل الحاجيات الشخصي
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ولكن اين تهلكــة  ١»ما كان أحسن وال اوفق  لو أن رجالً أنفق ما يف يديه يف سبيل من سبيل هللاّ «وضنك املعيشة و 
من تهلكة؟، فتهلكة التفريط يف اإلنفاق تحلق عىل كافة النواميس فردية وج�عية، ولكن تهلكة اإلفراط ليس إال يف 

  الصالح املعييش للُمفرط.
وال سي� يف حقل الجهاد يف سبيل » فقواان«بـ » ال تلقوا«هنا لشطري اآلية حالتان، متصلة ومنفصلة، فاألوىل تربط 

  . هللاّ 
واجب أو راجح عىل أيًة حال، واإللقــاء إىل   والثانية تجعل كال� تستقل يف كافة حقولها، فاإلنفاق العفو يف سبيل هللاّ 

  التهلكة محرم عىل أية حال، إفراطا أو تفريطا يف إنفاق املال، أو تهديرا للحال يف سائر النواميس الخمس.
فاملناضل املتساهل يف خط النار املهتدر لنفسه زعم الشهادة به، وهو قادر عىل الحفاظ عىل نفسه لفــرتة أم عــىل 
طول الخط، قتالً ألعداء، أم تضعيفا لهم، إنه ممن يلقي نفســه بأيديــه إىل التهلكــة، بــل وأنفــَس اآلخــرين، حيــث 

  »!وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا«زام يضعف بفقد كل مناضل أَزر الجهاد، فيبوء أحيانا إىل اإلنه
ك� املجاهد القاعد عن القتال، او املتهاون فيه حفاظا عىل نفسه ورياحته ـ هــو كــذلك ـ ممــن يلقــي بيديــه إىل 
التهلكة، وكذلك سائر التهلكات نفسا وعقالً ودينا وِعرضا وماالً، أن يلقي اإلنسان نفسه بيده إىل ايٍّ منهــا، ولــيس 

عىل رشوطها من التهلكة، فإن تعريض اي نفس او نفيس لخطر السقوط حفاظا عىل نــاموس   ل هللاّ الجهاد يف سبي
الدين م� البد منه، وهذه ضابطة عامة: التفدية باملهم حفاظا عىل األهم، فإ�ا التهلكة املنهية هي الخاوية عن أية 

ولكــن اإلمســاك   ة أن يُقتل الرجل يف سبيل هللاّ ليس التهلك«فائدة، دو�ا أهمية ملا يستهلك له نفسه أو نفيسه، فـ 
عىل ما أقدم وكان فيه هالكه من إلقاء النفس إىل  السـالم عليهوليس إقدام اإلمام أم� املؤمن�  ٢» عن النفقة يف سبيل هللاّ 

كــان يعلــم بــالعلم الظــاهر القابــل للمحــو  ، أم إنه٣»ز وجلع  خ�ِّ يف تلك الليلة لتميض مقادير هللاّ «التهلكة ألنه 
، وعىل أية حال فهو العارف واجبه وهو يعرِّفنا واجبنا فال  واإلثبات، املتقبِّل للبداء، دون العلم الباطن املخصوص با�ّ 

  سئوال تنديدا �ا فعل.
إللقــاء إىل التهلكــة فلــذلك تقبَّــل عىل التمنع من قبول والية عهد املأمون كان من ا السالم عليهولكن إرصار االمام الرضا 

  ٤الوالية.
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وهو اإلحسان يف اإلنفاق أالّ يفرِط وال يفرِّط، إنفاقا ملا زاد عن حاجياته الرضورية » يحب املحسن�  وأحسنوا ان هللاّ «
  ١وأفضله اإليثار.

إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوقَّ كل ما فيه فســاد «ثم اإلحسان يف األع�ل بوجه عام أنك 
  ٢».من الدنسفليكن نقيا   صومك، وإذا حججت فتوقَّ كل ما يحرم عليك يف حجك وعمرتك، وكل عمل تعلمه �ّ 

ه إىل من يستطع اإلنفاق، كذلك املُعوزين املجاهدين أن يتعرضوا لإلنفاق، » وال تقلوا» «أحسنوا«وك� أن  هنا موجَّ
  إما كانوا عياالً فامرهم هللاّ بغ� نفقة فإما يقطع بهم و  آله و عليه هللا صىل  كان رجال يخرجون يف بعوث يبعثها رسول ّهللا «فقد 

وال يلقوا بأيديهم إىل التهلكة، والتهلكة أن يهلك الرجل من الجوع والعطش ومن امليش   أن يستنفقوا م� رزقهم هللاّ 
  ٣».يحب املحسن�  وقال: ملن بيده فضل: وأحسنوا إن هللاّ 

وال تلقوا بايديكم إىل «أيا كان، كذلك ويف سلبية:   وكضابطة ثابتة يف إيجابية اإلنفاق، هي أنه ـ ككلٍّ ـ يف سبيل ّهللا 
ملــا   هي ـ ككل ـ أن يتسبب اإلنسان لتهلكة نفسه أو غ�ه روحيا أو جسديا، فمنها القنوط عــن َروح ّهللا » التهلكة

بىل من كسب ســيئة فاحاطــت بــه خطيئتــه فأولئــك «  طك يف سائر املعايص فتصبح ممن قال ّهللا تعيص، حيث يوِّر 
  ».أصحاب النار هم فيها خالدون

  
  كالم فيه ختام حول الجهاد اإلسالمي.

يف صيغة مخترصة ال تعني الجهاد اسالميا إال الدفاع عن النواميس، وال سي� ناموس العقيدة الصالحة التي تــرتبط 

                                                                                                                                                         
ا��ـ�ٔ��ن ��ـ�   : ا���� إ�� �� ������ �� ا�ٕ����ء ���ي إ�� ا������ و�� أ���� وا���رت ��� ا���� �� ��� ��� ا��ّ�ا����م ������� ا����ك ���ل 

إذ ��� �� وا�� ����� ا������ �� ����� ز���� ا���� ��  ������ا����م��ل ا���� ��� �� أ��� و���� ���ه و�� ا���� وا���رت ��� ا��� ���� ودا�

� و��ـ� ا���ـ��،  �ـ� ��ـ� ��� إ�� ���ك و�� و���� ا�� �� �ِ�َ�� ������ �ٕ����� د��� وإ���ء ��� ���� ���� أ�� ا����� وا����� و��� ا����� اـ�

 ا و�� ���ل أ��ا و�� ����� ر��� و�� ��� وأن ���ن �� ا���� ����ا �� ����.و���� ا���� �� ا���ٔ��ن و�� ��ٍك ���� ��� أ��ّ ���� أ��

أ��� ��� ���� و���� ا���� وإ�� ا����� ��� ذ�� ��ن ���� وإ�� ����   و��� �� ��� آ�� ���� ��ل �� ا���ٔ��ن ��� أن أ�� �� ���ل ا����: �����ّ�

� و�� ان أ��� ���ي إ�� ا������ ��ن ��ن ا��ٔ�� ��� ��ا ����� �� ��ا�� ��ٔ�� أ��� ��� أن �� أو�ّ� أ��ا �  : �� ����� ا��ّ�ا����م ��������، ���ل ا���� 

 ����. ا����م ����و�� أ��ل أ��ا و�� ا��� ر��� و�� ��� وا��ن �� ا��ٔ�� ����ا ����ا ���� ��� ���� و���� و�� ���ه ��� ��ا�� ��� 
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 �� ���� �� ا�����ن وأن ���� أ��ّ ����ض ����� ����� ���ك إ�� ا������ و���ن ����� �� ���� ��ٔ�� ا��� �� ��ء.

�� و ���� ا��� ���ده ا�� ����ن ا���ر�� �� ا���� و��� �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� ����� : �� أ�� ����� �� ا����م �������� ���� ���ل ��� ����  آ

���ي و����� �� ���� ��ة �� ������� ���� و����� �� ��ن و��ت ����� أ��ا�� ������� و���� �� ����� ��� وا��� وان �� ��� أ��ا�� 

 ا������.����� و�� ��ك و�� ��� ��� ا�� 
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حيث تحل وسطا من آيات  ١.»ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره املجرمون«الحيويات اإلنسانية دون إبقاء:  بها كل
عية سلطوية غادرة قاهرة، إّال   الجهاد، وهذا هو سبيل هللاّ  يف القتال اإلسالمي عىل طول الخط، دو�ا غاية أخرى توسُّ

ه، والدفاع عن املستضعف� الذين ال يجدون حيلة وال يهتدون سبيالً.الحفاظ عىل واقع اإل�ان وج   وِّ
فالجهاد هو الذي يحيي َميْت املستضعف�، وَميْت جوِّ الدين، وَميْت كل الَحيَويات اإلسالمية، وك� نــرى يف وســط 

... واتقوا فتنة ال تصي� الذين  وللرسول إذ دعاكم ملا يحييكم  يا ايها الذين آمنوا استجيبوا �ّ «آخر من آيات الجهاد: 
  ٢.»شديد العقاب  ظلموا منكم خاصة واعلموا أن هللاّ 

ليس اإلسالم ـ رغم ما يتقوله مسيحيون ـ دين السيف والدم، ودين الضغط واإلكراه، حرجا متفلِّتا عن كل النهضات 
ككل ـ عىل الدعوة الحســنة املَرِنــة الليِّنــة ـ كــ� يرصــخون بــذلك يف الرسالية عىل مدار الزمن ـ إذ كانت تعتمد ـ 

  أبواقهم اإلستح�رية فيصدقهم حمرٌ 
  مستضَعفة ويثبت عىل إ�انهم آخرون.

أدع اىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم �ن «كيف وهو يقول 
  ٣.»ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين

وال أحسن ـ يف آخر األمر ـ بعد الدعوة بالحكمة واملوعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ـ ال أحسن لإلبقــاء 
الدواء  فان آخر ٤.»وال تجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن اال الذين ظلموا منهم..«عىل حق الحق إالَّ القتال 

  هو ال�.
ِمن الــذين  السـالم عليهفقبول الضيم والظلم باستمرار الفتنة هو من أظلم الظلم عىل اإلنسانية مه� افرتاه عىل املسيح 

  هم يستجيبون كل النفوس والنفائس ممن ال يخضعون، قضية التوسعية الغادرة!.
الحواريون إالّ نزرا، وك� جاء يف كتب العهدين وهــم  مه� � يستجيبه السـالم عليـهكيف وقد جاهد نبيون منهم املسيح 

  أوآلء يفرتون عىل السيد املسيح فرية القولة: من لطمكم عىل خدٍّ فاسمحوا له أن يلطمكم عىل الخد اآلخر.
  

  معاهدات حربية
  ٥ونَ الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف كُلِّ َمرٍَّة َوُهْم الَ يَتَّقُ 

ينقضون عهدهم يف كل «، بل وال يؤمنون بعهودهم التي عاهدوها معكم حيث  فليس ـ فقط ـ أنهم ال يؤمنون با�ّ 
أيًة تخلُّفة، وإنطالقة عن أيــة »: وهم ال يتقون«أال يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء » عاهدت منهم«ـ » مرة

عن ش�سهم أي رباط منكم وال منهم أنفسهم يف عهودهم، فال عالج عن بأسهم إال نقض  عهود وقيود، فال يربطهم
عهودهم هذه التي هم ينقضونها يف كل مرة، وإال قتــالهم واستئصــالهم حتــى يخلــوا جــو اإلنســانية مــن بأســهم 

  وتعسهم.
معاملــًة » اموا لكــم فاســتقيموا لهــمف� استق«فإ�ا العهد امللتزَم هو املستقيم الذي يُطَمِنئ، دون املنزلق املنحلق 

                                                        
 .٨:٨). ��رة ا��ٔ���ل ١
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معهم باملثل، فإن � يستقيموا لكم فال تستقيموا لهم، حيث اإلستقامة مع غ� املستقيم إعوجاج، وانخداع فانخالع 
  عن األَمنَة إىل شفا جرف الهلكات.

ر اإلســالمي وهنا قواعد حربية مستفادة من آيات عدة نحن أمامها، نعد منهــا: الكفــار الــذين يعاهــدون املعســك
  معاهدات ثم تنقضون عهدهم يف كل مرة، إذا:

ا تَثَْقَفنَُّهْم ِيف الَْحرِْب فََرشِّْد بِِهْم َمْن َخلَْفهُْم لََعلَّهُْم يَذَّكَُّرونَ  إِمَّ   ١فَ
املالحقــة اليقظــة فمالحقتهم عىل حذق إذا مفروضة ملقتاتلتهم، حيث الثْقف ـ فضالً عــن أكيــده التثقيــف ـ هــو 

فحــ� » َمن خلفهم«بعد ترشيدهم أنفسهم » فرشد بهم«الحاذقة الالزقة دون فتور، فظفر وإدراك برسعة وحذق 
لعلهــم «ترشدهم قويا صارما دفعا عن أخطارهم قتالً لهم أم نفيا إياهم إىل البعيد، فقد رشدت بهــم َمــن خلفهــم 

  ة املؤمنة.أال مجال الختالق الدوائر ضد املجموع» يتذكرون
  تأكيد لواجب تثقيف العدو وتضييق كل املجاالت عليه.» تثقفن«وهنا 

فهؤآلء الذين ال يستطيع أحد يطمنئ إىل عهدهم، إ�ا جزاءهم هنا هو حرمانهم عن كل ما حرموا غ�هم من األمن، 
  فتخويفهم وترشيدهم والرضب عىل أيديهم لحد يرهب معهم َمن خلفهم من املتسامع� بهم.

نها الرضبة املروِّعة املرهبة للهروب والرشود إتقاًء عن أذاهم، كأقل ما يعامل معهم، ومــن ثـَـمَّ قتــالهم وقــتلهم وإ 
  باستئصالهم عن بكرتهم.

  خوف الخيانة من املعاهد الذي تكررت منه حلُّ املعاهدة فال إلتزام بها بعد:
انِْبْذ إِلَيْ  انًَة فَ ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَ   ٢الَ يُِحبُّ الَْخائِِن�َ    ِهْم َعَىل َسَواٍء إِنَّ هللاّ َوإِمَّ

تأكيد للخوف، أن الخوف املتأكد املرتقَّب أكيدا من هؤآلء الَخَونة الناقض� عهودهم، ذلك الخوف » تخافن«وهنا 
نبذا كنبذهم » عىل سواء«عهدهم » يهمفانبذ إل«يحل ُعَقد معاهدتهم، فك� نبذوا إليكم عهدهم فتخافنهم، كذلك 

  فكيف يصح لكتلة اإل�ان أن تأ�نهم يف عهدهم املنقوض كل مرة.» ال يحب الخائن�  إن ّهللا «دو�ا تعدٍّ طورَه 
عهدهم إلقاًء إليهم بإعالم اإللغاء، فإن يف اجت�ع نقض العهد يف كل مرة وتخوُّف الخيانة مــن » فانبذ إليهم«أجل 

  را حاس� جاس� عىل املؤمن�، فلينبذ إليهم عهدهم ك� نبذوا، إعالنا جاهرا بالقتال.جرَّاِءه خط
وكــ� أن » ف� استقاموا لكم فاســتقيموا لهــم«ذلك، فال يجوز نقض عهدهم ما � ينقضوا، وال تخافن منهم خيانة 

دائبــون يف الــنقض عــىل نقضهم عهدهم خيانة، كذلك نقضكم عهدهم قبل نقضهم، أم نقضكم وملَّا ينقضوا، وهم 
ال يحــب   إن ّهللا «تخوٍف من خيانتهم، إالّ أن تنبذ إليهم عىل سواٍء، فنقض عهدهم دون نبذ وإعالم بالنقض خيانة 

  كفارا كانوا أم مؤمن�.» الخائن�
وقد عاهدوا رسول  ٣خيانتهم وهم ينقضون عهدهم يف كل مرة آله و عليه هللا صىلوقد نزلت اآلية يف بني قريظة حيث خوفَّته 

إمــا «، وهناك حقــل آله و عليه هللا صىل  ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من املرشك� إىل مظاهرتهم عىل رسول هللاّ  آله و عليه هللا صىل  هللاّ 
بعد نقٍض منافق للعهد، وأما النقض الجاهر فقد يرتقب به نقض جاهر مثله، فال مورد إذا » تخافن من قوم خيانة
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دهم جاهرا أهل مكة ملّا نقضوا عه آله و عليه هللا صىل  لإلعالم بنقضه، إ�ا املحتاج إليه ما � ينقض جاهرا، وقد قاتل رسول هللاّ 
  .آله و عليه هللا صىلبقتل خزاعة وهم من ذمة النبي 

برهان قاطع ال مردَّ له أن النبذ إليهم ليس إالّ بعد نبذهم وتخوُّف خيانتهم، فلكل نبذ نبٌذ مثله » عىل سواءٍ «وهنا 
ر نبٌذ وملَّا يَنبذ العدو مه� كان ينبذ يف كل مرة، فانظر إىل الســ �حة اإلســالمية الســامية أال عىل سواٍء، دون أن يربَّ

تسمح للمؤمن� نقضا عمليا لعهد الناقض عهدهم، إالّ بإلقاء اإللغاء، دو�ا حيلة وغيلة ومباغتــة، اللَّهــم إال حيلــة 
  وغيلة بغيلة.

فقدمت البرصة وقد اتسقت إَيل الوجــوه كلهــا إال «يقول يف حديث له طويل:  السالم عليهوهنا نسمع عليا أم� املؤمن� 
» وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عىل سواء: « الشام فأحببت أن أتخذ الحجة وأقيض العذر وأخذت بقول ّهللا 

  ١».إىل معاوية معذورا إليه، متخذا للحجة عليه، فرد كتا�، وحجد حقي يف دفع بيعتي  فبعثت جرير بن عبد هللاّ 
  ٢َوالَ يَْحَسَ�َّ الَِّذيَن كََفرُوا َسبَُقوا إِنَّهُْم الَ يُْعِجزُونَ 

ليس الكفر ليسبق اإل�ان وال الكافرون ليسبقوا املؤمن� يف ميادين السباق الحيوية، اللَّهم إال بظاهٍر مــن الحيــاة 
، فليس الباطــل أيــا كــان  وال املؤمن� با�ّ   وال رسل هللاّ   هللاّ » إنهم ال يعجزون«الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون، و

فمه� نجوا  ٣.»أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون«ليعجز الحق مه� كان له جولة، فإن للحق دولة: 
ال يحس� الذين كفروا إ�ا �ــيل لهــم خــ� «فليس سبقا لهم فـ ،  من القتل يف حرب وسواها متخلف� عن رشعة هللاّ 

  فهل تراهم ـ إذاً ـ سابق� يف ذلك املَيدان املَيَدان؟. ٤.»ألنفسهم إ�ا �يل لهم ليزدادوا إ�ا ولهم عذاب مه�
  هو السابق وعباده الصالحون.  سباق بكل الرفاق، وهللاّ ! فقد خرسوا ال٥.»وأميل لهم إن كيدي مت�«

شيئا، وال هم ســابقوه يف أي   يف التكوين مه� تخلفوا عنها يف الترشيع إذ لن يرضوا ّهللا   فال هم سابقون مشيئَة هللاّ 
  سباق آخر إعجازا له وإحجازا إياه ع� يشاء.

  واإلمكانيات أمام أعدائِهم. إنه يجب عىل املؤمن� إعداد املستطاع من كافة القوات
  

  تخلف عن قيادة القوات املسلمة
  و

  نفٌر ج�عي للقتال
  عىل

  تفقه يف الدين اذا رجعوا
اِدقِ�َ    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا هللاّ    ٦وَكُونُوا َمَع الصَّ

                                                        
 .ا����م ����� �� ��� ا����� ���� ��ووس �� ٢:١٦٤). ��ر ا������ ١

 
 .٨:٥٩). ��رة ا��ٔ���ل ٢

 
 .٢٩:٤). ��رة ا������ت ٣

 
 .٣:١٧٨). ��رة آل ���ان ٤

 
 .٧:١٨٣). ��رة ا��ٔ��اف ٥

 
٦ ��  .٩:١١٩). ��رة ا��ّ�
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من املــؤمن� رجــال «واها من قاالتهم وحاالتهم وفعاالتهم، فـ الصادقون هنا هم الصادقون يف إ�انهم بأ�انهم وس
  صدقا طليقا حقيقا بصالح اإل�ان...» عليه   صدقوا ما عاهدوا ّهللا 

  ، وهنا مدارج ثالث: فالكون مع الصادق� يف كينونة الصدق هو من معارج تقوى هللاّ 
عمليا ك� آمنتم لفظيا وقلبيا، تقوًى عــن   ن هو تقوى هللاّ فمن ك�ل اإل�ا» ـ كونوا مع الصادق�  آمنوا ـ اتقوا هللاّ «

وهم ا�ة املؤمن� املتق� الصادق�، فهم ـ ألكمل  ١، ثم من ك�ل التقوى هو الكون مع الصادق� كل ما ال يرضاه هللاّ 
  .عليه�السالموك� تظافر به الحديث عن املعصوم�  ٢مصداق ـ أ�ة الدين

فيهم هــم الرعيــل األعــىل مــنهم بطبيعــة » الصادقون«تعم كافة املؤمن� بدرجاتهم، فـ » الذين آمنوا«ذلك، وألن 
ه و عليه هللا صىل  إجابة عن سؤال: يا رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىل  رسول هللاّ الحال، وك� يروى عن  أعامٌة هذه اآلية أم خاصة، فقــال:  آـل

إىل يــوم  السـالم عليـهأما املأمورون فعامة املؤمن� أمروا بذلك، وأما الصادقون فخاصة ألخي عــيل وأوصــيا� مــن بعــده 
  ٣..».القيامة 

علــيهم مــن النبيــ�   والرســول فأولئــك الــذين أنعــم هللاّ   ومن يطــع ّهللا «فقد تعني الصادقون الصديقي� يف أخرى 
  ٤».والصديقي� والشهداء والصالح� وحسن أولئك رفيقا

                                                        
��� ����� �����ق �ٕ�ن ا���ق ���ي إ�� ا��� وان ا��� ���ي إ�� ا�: «آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣:٢٩٠). �� ا��ر ا�����ر ١

����� وإ���� وا���ب �ٕ�ن ا���ب ���ي إ�� ا����ر وإن ا����ر ���ي إ�� ا���ر وإن ا���� ����ب ���   وإن ا���� ����ق ��� ���� ��� ا��ّ�

��� ���  و��� �� أ���ء ��� ���� أن ر��ل ا��ّ�» ��ا��  ���� ��� ا��ّ� �ب ��� ������ ا���اش ��� ���ل: �� ������ ��� أن �������ا ��� ا�� آ�� و ���� ا

�� ا���ر �� ا���ب ���� ��� ا�� آدم إ�� ر�� ��ب �� ����� ��ب أو إ���ح ��� ا���� أو ر�� ���ث ا��أ�� �������، و�� أ�� ��� أن 

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� �����ل: ا���ب ����� ��ٕ����ن، و�� ��� �� أ�� و��ص �� ا����  آ ��� ا����� ��� �� ��ء إ�� ا������ ��ل: � آ

��ل: ا���ب ���د ا���� وا������ ��اب ا����، و�� أ���ء ��� ���� ���� ��� ����� �����  آ�� و ���� ا��� ���وا���ب، و�� أ�� ��زة �� ا���� 

�� و ���� ا��� ���ا��� ���ٔ��� ��ٔد����� ��� ا����  ��� ����و�� ���ب ��� �� ��و�� ����� ������� ��� ����: �� �� ���ة ��� و���� ���ه ��ى ا��ٔ��اح ��  آ

��ٔ���� ������ �� ��ل: ��و�� ��ا��� ���� �� ������ ���ل: �� ����� ���� و���� ���� إن ���� إ��ا�� ���ءٍ  آ�� و ���� ا��� ���  ��دي �� ر��ل ا��ّ�

  ���� ر��ل ا��ّ� ������ا����م� ا������ ���� �����، و�� ا���� �� ��� ������ �� ����� أ��� ذ�� ���� ���ل: إن ا���ب ���� ���� ��

��� ��� �� و ���� ا ��� ���  ���ل: دع �� ����� إ�� �� �� ����� �ٕ�ن ا���ق ���ٔ���� وإن ا���ب ر���، و�� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� آ �� و ���� ا : �� �����: إن آ

و��ل: إ�� ر�� أر�� أن أؤ��  آ�� و ���� ا��� ������ذب ذ�� و�� ��ا�� ا�ٕ����ام �����ق �� ��وي أن وا��ا ��ء إ�� ا���� ا����ن ا  أ��� ا������ ��� ا��ّ�

وا�� ���� �� إ�� أ�� أ�� ا���� وا���� وا����� وا���ب وا���س �����ن إ�� ���م ��ه ا��ٔ���ء و�� ���� �� ��� ����� ��ٔ���� �ٕ�ن ���� ��� ���ك 

��� آ�� و ���� ا��� ������ل  آ��� �� ��� ���: أ��ك ا���ب ���� ذ�� �� أ��� ���� ��ج �� ��� ا� �� و ���� ا ����ا ���� ا���� ���ل: إن ���� و��ٔ��� ا����ل  آ

��� ��� �� و ���� ا �� ����� و��ا ا����� ���د �� ����� و���� ��� ���� ا����، وإن ���� أ��م ا��� ��� ������ �� ����ا ���� ا���� ���ء ذ�� ا��� آ

�� و ���� ا��� ���  إ�� ر��ل ا��ّ�  و��ل: �� أ��� �� ���� ��� ������ �� ا���ب ا���ت أ��اب ا������ ��� و��ب �� ا���. آ

 
 وأ��ج ا�� ����� �� أ�� ���� ����.ا����م ������ ���س �� ا��ٓ�� ��ل: �� ��� �� أ�� ���� ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� ا ٣:٢٩٠). ا��ر ا�����ر ٢

 
أ�� ��ل �� ا���ء ���م ��  ا����م ������ ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �����ده إ�� ���� �� ��� ا������ �� أ��� ا�������  ٢:٢٨٠). ��ر ا������ ٣

�ل   أ�����ن أن ا��ّ�  �� ��� �� ا�������� وا��ٔ���ر �� ���� أ��م ����� ����ن: أ��ٔ��� ����ّ� ـ�   ��ـ� ا��ـ� ا�ـ��� آ��ـ�ا ا��ـ�ا ا��ّـ«�ـ�� و�ـّ� ��ـ� أ

 ���� ... ����ا ا����� ���.  ���ل ����ن �� ر��ل ا��ّ�» و����ا �� ا���د���

) ٢٠) وا���� ا�� ا���زي �� ا�����ة (١١١) وا����� �� ����� ا����� (٢١٩: ا������ �� �����ه (ا����م ����أ��ل: و��� روى ����� ا���د��� ��� 

) وأ�� �����٣٤٨ ا�����، وا������� �� ��ف ا������ ���� ا�� ��� آ��ب �� ����� ا����م (��  آ�� و ���� ا��� ���و���� ���ب ��ف ا���� 

) ٤٣وا�����ي �� ����� �����ي ( ٣:٢٩٠) وا����� ا���ارز�� وا������ �� ا��ر ا�����ر ����٣٤٧ ����ب �� ����ن �� ��� ا����ر (

 ).١١٩وا����وزي �� ������ ا���دة ( ١١:٤١وا��ٔ���� �� روح ا������  ٢:٢٩٥وا������� �� �����ه 

 
 .٤:٦٩). ��رة ا��ّ��ء ٤
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وعرض املكان، فالبد لهم أن يكونوا مع الصادق� عىل طول الخط، فهم ـ يحلِّق عىل طول الزمان » الذين آمنوا«وألن 
دليــل عديــد » الصــادق�«إذا ـ املعصومون من األمة، حيث األمر بالكون مع غ� املعصوم إغراء بالجهالة، وجمــع 

من األمــة إىل عصــمة  و� يذهب أحد آله و عليه هللا صىلاملعصوم� فال تختص العصمة ـ إذا ـ يف هذه األمة بشخص الرسول 
الخلفاء أو األ�ة األربعة، وقد ذهبت ج�عة منهم إىل عصمة األ�ة اإلنثى عرش، فليكونوا هم املعصوم�، وإالّ فال 

ال تختص بحضورهم، بل األصل فيها هي معيــة  آله و عليه هللا صىلمصداق إذا للصادق�، ثم ومعيتهم ك� املعية مع الرسول 
، وإ�ا أمر املؤمنون يف تقواهم بهذه املعية ألنهم يخطئون ويجهلون، فالبد لهم ـ  افقة لكتاب ّهللا سنتهم الثابتة املو 

إذا ـ من سناد يسندهم وموًىل يليهم يف كل أقوالهم وأحوالهم وأع�لهم، وهؤآلء هم املعصــومون الــذين ال يجــوز 
ال يجب أن يكونوا » الصادق�«!، والقول إن عليهم الخطأ، وإال فال طائل تحت الكون معهم وهم كأمثالنا يخطئون

أشخاصا خصوصا فإن أج�ع األمة معصوم صادق، هو زخرف من القول وُغرر من الَغرور قضية الدور املرصــح أن 
يكون الراجع واملرجع كاله� كل األمة!، وإذا عني من إج�ع األمة الرضورة القطعية اإلسالمية، فهو الكاشف قطعيا 

  � املعصوم�.عن سنة الصادق
َخلَُّفوا َعْن رَُسوِل ّهللا  بِأَنَُّهْم    َما كَاَن الَِ◌ْهِل الَْمِدينَِة َوَمْن َحوْلَُهْم ِمَن اْألَْعَراِب أَْن يَتَ َوالَ يَْرَغبُوا بِأَنُفِسِهْم َعْن نَْفِسِه ذَلَِك 

اَر َوالَ يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَيْالً إِالَّ كُتَِب    الَ يُِصيبُُهْم ظََ�ٌ َوالَ نََصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة ِيف َسِبيِل ّهللا  َوالَ يَطَئُوَن َمْوِطئا يَِغيُظ الُْكفَّ
كُتِــَب  الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُ◌مْحِسِنينَوَالَ يُنِفُقوَن نََفَقًة َصِغ�ًَة َوالَ كَِب�ًَة َوالَ يَْقطَُعوَن َواِديــا إِالَّ   لَُهْم بِِه َعَمٌل َصالٌِح إِنَّ ّهللا 

  ١أَْحَسَن َما كَانُوا يَْعَملُونَ    لَُهْم لِيَْجِزيَهُْم هللاّ 
مــا «فـــ  آله و عليه هللا صىل  ، يوصف بها الذين مع رسول ّهللا  هنا بركات سبع تقابل دركات سبع قضاًء يف حركات يف سبيل هللاّ 

في� يأمر أو ينهى عىل طول خط الرسالة منذ بزوغها إىل يوم الــدين، ثــم   تستأصل كل تخلُّف عن رسول هللاّ » كان
تستأصل كل رغبة قلبية عنه، فعىل املؤمن� أن يعيشوا رهن إشارته، ويرغبوا فيه » وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه«

ملــدن وحــولهم مــن فوق رغبتهم يف أنفسهم، سواٌء يف ذلك أهل املدينة وَمن حولهم من األعراب، أم سائر أهــايل ا
يعني ذكر األقرب إليه مكانا فاألقرب، وهنا » أهل املدينة ومن حولهم من األعراب«األعراب: سكان اليوادي، وذكر 

فيــه نفســه، وال  آلـه و عليـه هللا صـىلتعني: ال ينبغي لهم أن يكرموا أنفسهم ع� يبذل النبي » ال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه«
  التي تحرض فيها نهجه، إقتداًء به وإتباعا ألثره. يحفظوا منهجهم يف املواطن

ذلك، وهم الذين تبنَّوا هذه الحركة املباركة اإلسالمية �نارصة املهاجرين، فهم أهلها األقربون، فهم بها ولها ولهــذا 
ذي أنزل معه، فباتوا �ثِّلون ونرصوه وعزروه واتبعوا النور الآله و عليه هللا صىل  الدين الجديد كأسٍّ وأثايف، فقد آووا رسول هللاّ 

القاعدة الصلبة الرصينة املتينة لإلسالم يف الجزيرة كلها، وإىل كل املعمورة، وكذلك القبائل الضاربة من حول املدينة 
 وال آله و عليه هللا صىل  منذ أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة، فهؤآلء وهؤآلء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول هللاّ 

  أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يف صالح اإلسالم ودولته.
  ذلك، ولكنه ليس يختص بهم التكاليف اإل�انية عامة ال تختص بفريق دون آخرين.

في� يفعل أو يقول، والرغبة فيه، تحلقان عىل كل عرص ومرص من ساكني القصور  آله و عليه هللا صىلفقد تحلِّق طاعة الرسول 
  حيث التكليف رسايل تعم كل زمان ومكان وأيا كان من املكلف� إىل يوم الدين وأيان. إىل ساكني األكواخ،
اق إليه، ومن قوله يف الرسايا التي كان يرتكها:  آله و عليه هللا صىلولقد كان الرسول  والــذي «يقود األمة إىل كل خ� وهو السبَّ

  ٢».بعثني بالحق لوال ضعفاء الناس ما كانت رسية إال كنت فيها

                                                                                                                                                         
 
١ ��  .١٢١ـ  ١٢٠). ��رة ا��ّ�

 
� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���  ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� ���� ���و �� ���� �� أ���ب ر��ل ا��ّ� ٣:٢٩٢). ا��ر ا�����ر ٢ �ـ� �ـ�ن «�ـ�ل: ��ـ� ���ـ� �ـ�ه ا��ـٓ�
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فإذا نهى عن الخروج معه كان الخروج معه تخلفا عنه، إالَّ التخلف عن أمره،   ذلك، وال يعني التخلُّف عن رسول هللاّ 
  ك� أن عدم الخروج معه ح� يأمر تخلٌُّف عنه.

فالباء  آله و عليه هللا صىلتعني ال تحجبهم أنفسهم �شتهياتها ورغباتها أن يرغبوا لها عنه » ال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه«ثم 
موا رغباته عىل رغباتهم هنا للسببية واملصاحبة: ال تكن أنفسهم سببا للر  غبة عنه، وال مصاحبة لها، بل عليهم أن يقدِّ

  ». من يطع الرسول فقد أطاع هللاّ «فـ 
ر وغ�  آلـه و عليه هللا صىلوإ�ا اإلئت�ر بأمره  آله و عليه هللا صىلوليست اآلية لتأمر بالقتال معه  مه� كان قعودا، ك� للقارصين والُعجَّ

  أم خروجا وهو لقدر الكفاَءة، فال تنايف آية النفر ـ التالية ـ حتى تنسخ بها.املحتاج إىل حضورهم، 
أو يرغب بنفسه عن نفسه، وذلك التشجيع بطاعته وواليته   هذا، وذلك التأليب والتأبيب �ن يتخلف عن رسول ّهللا 

  الطليقة، كل ذلك يرجع إىل صالحهم أنفسهم كمؤمن� بهذا الدين، فـ:
وال يطاءون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من عدو   يبهم ظ� وال نصب وال مخمصة يف سبيل هللاّ ذلك بأنهم ال يص«

  ».ال يضيع أجر املحسن�  نيالً إال كتب لهم به عمل صالح إن ّهللا 
ُمدقعا، ووطأٌة جوعا   تعبا ناصبا، ومخمصٌة يف سبيل ّهللا   يف الهاجرة الحارقة، ونََصٌب يف سبيل هللاّ   فظ�ٌ يف سبيل ّهللا 

» كتب لهم به عمل صالح«يف نفس أو نفيس، كلٌّ   يف سبيل ّهللا   موطئا يغيظ الكفار، ونيالً من عدو ّهللا   يف سبيل هللاّ 
سه.   يف مخمَّ

به عمل » إال كتب لهم«  يف سبيل هللاّ » وال يقطعون واديا«  يف سبيل هللاّ » وال ينفقون نفقة صغ�ة وال كب�ة«ومن ثم 
وهو هنا هذه السبعة املباركة لهؤآلء السالك� » أحسن ما كانوا يعملون«بهذه الوفرة الغالبة »  ليجزيهم هللاّ «صالح 
  . إىل هللاّ 

دهم عند حده، إخراجا لهم   ولقد أثر ذلك البالغ البالغ يف قسم من املؤِمن� لحد عزموا عىل النف� يف سبيل هللاّ  فحدَّ
ه قائالً:   عن جزره ومدِّ

ينِ  َوَما ُهوا ِيف الدِّ لَوْالَ نََفَر ِمْن كُلِّ ِفرْقٍَة ِمنُْهْم طَائَِفٌة لِيَتََفقَّ  وَلِيُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا رََجُعــوا كَاَن الُْمْؤِمنُوَن لِيَنِفرُوا كَافًَّة فَ
إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُرونَ 

١  
ي القاعدين للتفقة يف الدين، والخارج� النافرين لصيانة الدين يف جبهات الحرب، م� هنا يُقتسم املؤمنون إيل قسم

يدل عىل واجب التفقة يف الدين وجوبا عينيا دو�ا أية وقفة، حيث الحرب أحيانية، وهي عــىل بــالغ فرضــها ضــد 
عىل صالح العقيدة الصامدة  أعداء الدين واجب كفا�، فك� الفتنة أكرب وأشد من القتل، فالتفقة يف الدين حفاظا

أوجب من القتال، حيث العدو املقاتل يشكِّل خطرا عىل األبدان، والداعيــة املضــللة تشــكل خطــرا عــىل العقيــدة 
  واألرواح يف األديان، فالحفاظ عىل الروحية اإل�انية أوىل من الحفاظ عىل الدماء وأوجب.

كافة املؤمن�، رضورَة بقاء املعذورين، وآخرين يتفقهون يف الدين،  وألن النفر ـ وإن كان يف اإلستنفار العام ـ ال يعم
، وح� ال �كن وال يجوز أن ينفر املؤمنون  نْفرا ج�عيا للكف عن دين ّهللا » وما كان املؤمنون لينفروا كافة«لذلك، 
ة أخــرى �ختلــف والفرقة هــي الج�عــة الفارقــة بيــنه� وبــ� ج�عــ» فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة«كافة 

،  األشتغال واملسؤوليات، ومختلف الطاقات واإلمكانيات، ومختلف األوارص والقرابات، ِفَرٌق مجتمعة عىل ديــن هللاّ 
  مفرتقة في� يفرق بعضهم عن بعض يف هذه وما أشبه.

ن� وطائفة من كل فرقة، جمع منها مرابطة تطــوف حــول اآلخــرين ِمراســة يف حراســة علــيهم، حفاظــا عــىل الــدي
بنواميسهم وبالدهم، فالذين بإمكانهم ذلك التطواف، عليهم ذلك النفر حفاظا عىل الحدود والثغور الظاهرة، ثــم 

إذا رجعــوا إلــيهم لعلهــم «الطــائف� النــافرين » ولينذروا قــومهم«بردح النْفر لهؤآلء » ليتفقهوا يف الدين«الباقون 
  وهي الحدود والثغور املعرفية والعقيدية والعملية. املحاذير واملحاظ� �ا يتفقهون عندهم،»: يحذرون

ال ترجع ـ فقط ـ إىل النافرين، فإن مجال النفر هو الجهاد وليس التفقة يف الدين، فــاملحور الــذي » ليتفقهوا«فهنا 
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  هم غ� النافرين.» ليتفقهوا«و ـ إذا ـ فـ » املؤمنون«تحور حوله اآلية هو 
مجاالت لعملية التفقة يف الدين، ولكنها ليست إالَّ عىل هوامش الجهــود مــن ذلك، وإن تكن جبهات الحرب أيضا 

ين، فهم األساتذة األولون يف إنذار النافرين، مه� تلمذوا عليهم هؤآلء تفقها عمليا للجهاد يف  املتفقه� الرسمي� للدِّ
  . سبيل ّهللا 

ملسؤولية التفقة مع الجهاد فيهم، وسلب له� عن ـ فقط ـ إىل النافرين جمع » ليتفقهوا«ويف إرجاع ضم� الجمع يف 
  الباق�، رغم أن مجال التفقة للباق� أوسع بكث� من النافرين.

صــالء واآلخــرون هــم الهــوامش مه� كان األولون هــم األ  ٢والنافرين ١ذلك، وقد يُعنى من ضم� الجمع كال الباق�
  الختالف مجال التفقة بينه�.

لكــىل » لــوال نفــر«فألن التفقة يف الدين جهاد ك� القتال، فقد يصدق عىل الخارج� لذلك أنهم مــن النــافرين فـــ 
ظا هي القادرة عىل التطواف حول كل فرقة، حفا» طائفة من كل فرقة«الجهاد القتال، والجهاد التفقة يف الدين، فـ 

  عقيديا وثقافيا، أو حفاظا عىل الثغور اإلسالمية.
فالتفقة يف الدين فرض عىل كل قاعد ونافر مه� اختلف مراتبه ومجاالته حسب اختالف املالبسات، فعىل الذي � 
 يتفقه من نبْعته، عليه أن يتفقه عمن تفقه ما ال يصل إىل النبعة، ومن تفقة قليالً فعليه أن يتفقه ممن تفقه أك�

منه، فال حدَّ ـ إذا ـ للتفقة يف الدين، وهو عىل فرضة األعيا� يجب أن يكون متعاَونا عليه ب� املؤمن� أجمع، ولكن 
النفر للجهاد ليس فرضا عىل األعيان وحتى يف اإلستنفار العام قضيَة أنه غ� مستطاع لكافــة املــؤمن�، والتفقــة يف 

  درجاته ومجاالته.الدين املستطاع لهم أجمع� مه� اختلف 
هي ب� طائفة النفر للتفقة يف الدين وأخرى طائفة النفر للجهاد للحفاظ عىل الدين�، فقه علمي » طائفة«ذلك، فـ 

للقاعدين، وفقه عميل للنافرين، ول� يتفقه املؤمنون كال الفقه�، فعىل كــّل مــن القاعــدين والنــافرين أن يفقــه 
  اآلخرين.

الدين بحاجة إىل حركة فقهية سواء للقاعدين أو النافرين، فإنه منهج حــر� ال يفقــه إال  وعىل أية حال فالتفقه يف
يقول فيمن لزم بيته و� يتعرف إىل أحد من إخوانه: وكيف يتفقــه السـالم عليـهمن تحرك به، لذلك نسمع اإلمام الصادق 
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  هذا يف دينه؟.
هــي مــن حصــائل الفقاهــة العلميــة، ثــم   بيل هللاّ فالفقاهة العملية التي ندرسها من خالل جبهات الحروب يف ســ

  الفقاهة العلمية هي أيضا بحاجة إىل فقاهة عملية تكافالً وتكامالً للمتفقه ب� الفقاهت�.
نحن نجزم بالتجارب بأن الذين ال يندمجون يف الفقه الحر�، تفرغا لدراسة الدين يف الكتب والحوزات بصورة باردة 

ا يف الدين ك� يصح، فكيف يقودون الحركة اإلسالمية السامية يف حقول الجهــاد �ختلــف جامدة، هؤآلء � يتفقهو 
  صوره؟.

ثم التفقه يف الدين ال يختص بالفقه األصغر وهو فقه األحكام بل والفقه األكرب وهو أحرى من جهات شــتى، ألنــه 
  هِّل التفقه يف الفقه األصغر دون عكسه.أصول املعارف الدينية، وهي ال تقبل التقليد، والتفقة يف الفقه األكرب يس

وهل الدين يختص بأحكامه الفرعية دون قواعده وأثافيِّه حتى يختص التفقة يف الدين بها دونها؟ وألن الفقه هو 
تفقهوا يف الدين فإنه «التوصل بعلم حارض إىل علم غائب فالتفقة إذا هو التكلّف يف هذا الحقل قدر املستطاع، فـ 

  ١».يف الدين فهو أعرا� من � يتفقه
إذا دار األمر ب� التفقة يف الدين والجهاد دون إمكانية الجمع بينه� فاملتع� هو التفقة فإنه يتبنَّى إ�ــان ذلك، و 

املتفقه واملجاهدين وال عكس، والحفاظ عىل فقاهة اإل�ان أوجب من الحفاظ عىل نفوس املؤمن�، ثم وكــلٌّ مــن 
مداد العل�ء «جر املتفقه� وللمتفقه� أجر الشهداء فإن طائفة التفقه والجهاد ينوب عن اآلخر، فللمجاهدين من أ 

ترسمها مــداد العلــ�ء، مــدا لهــا إىل الشــهادة وســواها مــن   حيث الشهادة يف سبيل هللاّ » أفضل من دماء الشهداء
  الهويّات اإل�انية.

علميــة ـ اعتبــارا بـــ وهل يستفاد من اآلية وجوب أو جواز العمل بخرب الواحد أو الخــرب الواحــد ـ عــن القــرائن ال
إذ ال مجال لرجاء الحذر إالّ بعد واجب أو راجح قبول اإلنذار؟ كــالَّ حيــث الطائفــة » لعلهم يحذرون«و » ينذروا«

املتفقهة سواء أكانت الباقية أو النافرة هي ج�عة فيها مجالة القبول للمنَذرين، بحجة الكتاب والســنة الصــالحة 
هنا تعني تــرجي� » لعّل «ليس لنا به علم، وأن الظن ال يغني من الحق شيئا، ولعل  للتقبل، وقد أمرنا أالّ نقُف ما

  اثن�: ترجى الحذر برجاء الحجة يف ذلك اإلنذار اإلعذار، وترجٍّ ثان بعد واقع الحجة فيه.
رون، فعىل املنذر أن ينذر �ا �لكه من حجج الحق، فإن حقت الحجة للمنَذرين فهناك واجب الحذر ع� منه ينذِ 

وم� ينَذر منه املنَذرون تصديق ما ليس لهم به من علم يف حقل اإلنذار، فاملنَذرون ـ إذا ـ ينَذرون بتلــك الحجــة 
  التي تثبت مادة اإلنذار، إجتهادا أو تقليدا صالح�.

هوا، أثقل» ليتفقهوا يف الدين«وملكان الفرض املستفاد من  مادًة وكيفيًة  نرى واجب التفقه عىل الذين عليهم أن يفقِّ
من واجبه عىل الباق�، عىل أنهم سواٌة يف واجب أصل التفقة قدر القناعة الذاتية، ثم املفروض عىل اآلخرين التفقه 
يف تقبل ذلك الفقه بأذن صاغية وقلوب واعية، فإن بلغت لهم حجته تقبَّلوه، وإال فإىل َمن إنذاره حجــة دون أيــة 

  وقفة يف حقل التعلم.
فبرش عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحســنه أولئــك « عباد صالحون يف حقول املعرفة الدينية: وهكذا يبرشِّ 

  ٢.»وأولئك هم أولوا األلباب  الذين هداهم هللاّ 
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ـ�  أ��ن �� ���� �� أ�� ��� ا��ّـ� ��م ا������ و�� ��ك �� ����ً، و��� ��  �� ���� ا��ّ�  أ��ا�� �ٕ��� �� �� ����� �� د�� ا��ّ� �ـ�ل: �ـ�ددت أن  ا��ـ��م ���

� أ�ـ�  ا��ـ��م ����أ����� ���� رؤو��� ������ط ��� ������ا، و��� ���  ��ل �� ر��: ���� ��اك ر�� ��ف ��ا ا��ٔ�� ��م ���� و�� ���ـ�ف اـٕ�

� ا��ـ����� �� إ��ا��، ��ل ���ل: و��� ����� ��ا �� د���، و�� ا����ل �� ا���رث ا��ٔ� ـ��ر ��ل ��ل أ�ـ� ��ـ�ث ��ـ� ���ـ� ا���ـ��:  ا��ـ��م ���

�� ��� ا��ّ� ���ل: �� ���ن ا���� ����ـ�  ا����م ����  ا����� �� ا���� وا������ �� ا������ وا���� ��� ا���ا��، و��� �� ���� �� أ��� ��ل ���� أ

 ��� �� ����� أَي ����� ا���ل و��� �ّ� ��رة ا���ع.
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هــو  ثم التفقه يف الدين ليس يختص باألحكام حتى يحاول الحصول باآلية عىل حجية الخرب الواحد، بل األصل فيه
أصل الدين وعىل هامشه فرعه، فهل يتقبل أصل من الدين بخرب الواحد تقليديا؟ أم هو بحاجة إىل إقتناع بحجــة 

فقد ينحرص القبول يف  ١:»فأسألوا اهل الذكر إن كنتم ال تعلمون «مقبولة، وهكذا شأن الفروع ك� تقول آية الذكر: 
ة القطعية، إجتهادا تفصيليا هو اإلجتهاد، أم إج�ليا هو التقليد، فليكن التقليــد أيضــا حقل الدين بالكتاب والسن

  باإلجتهاد قدر املستطاع، فاملسلمون كلهم متفقهون يف الدين دو�ا استثناء مه� اختلف الفاعليات والقابليات.
ل، كذلك عىل النــافرين إذا رجعــوا وح� يجب عىل غ� النافرين إىل الجهاد أن يتفقهوا يف الدين بوجه صالح مقبو 

إليهم أن يتفقهوا منهم بوجه صالح مقبول، وهو إتباع علم أو أثارة من علم، دون إعت�د عىل ظن وما أشبه، ودو�ا 
  تقليد أعمى.

وأصل الفقه وأثافيه أحكاميا وعقيديا وسياسيا وعسكريا وسواها من الفقه اإلسالمي إ�ا هو القرآن وعىل هامشــه 
  القطعية، فامليش وراء سائر األدلة املتخيلية، وال سي� املجانبة للكتاب والسنة، إنه سفاهة وليس فقاهة.السنة 

والروايات هي فوق حد اإلحصاِء، بكلمة واحدة هــي  ٢ذلك، واآليات القرآنية كهذه وما أشبه، ومن كتابات الس�ء
  فرض العلم دينيا فرَض ع�، ودنيويا فرَض كفاية.

من جاءه املوت وهو يطلب العلم ليحيى به اإلسالم كــان بينــه وبــ� «قوله:  آله و عليه هللا صىلوم� يروى عن رسول الهدى 
  ٣».األنبياء درجة واحدة يف الجنة

و  ٥»إذ جاء املوت إىل طالب العلم وهو عىل هذه الحال مات شهيدا«ـ و  ٤»نوم مع علم خ� من صالة مع جهل«و 
من املجاورين، واملرابط�، والحجاج، واملعتمرين، واملعتفك�، اســتغفرت لــه الشــجر   طالب العلم أفضل عند هللاّ «

  من أراد أن ينظر إىل عتقاء هللاّ «ـ و  ٦»والبحار والرياح والسحاب والنجوم والنبات وكل يشٍء طلعت عليه الشمس
  ٧»من النار فلينظر إىل العل�ء
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  أن �� �����، إن ا��ّ�  ���، و�� ��� ا��ّ��� �����، و�� �����ا: ���ف أن ���� ��� ����، و��� ����ا: ���� أن ���� و����، وا���� ���� ���
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تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه مــن ال يعلمــه صــدقة، وبذلــه «و 
عا� الحالل والحرام، سالٌك بطالبه سبيل الجنة، ومؤنس يف الوحدة، وصاحب يف الغربــة، ودليــل ألهله قربة، ألنه م

اء، وسالح عىل األعداء، وزين األخالَّء، يرفع ّهللا  به أقواما يجعلهم يف الخ� أِ�ة يُفتدى بهم، ترمق   عىل الرسَّاء والرضَّ
ن العلم حياة القلوب، ونور األبصار من العمى، وقوة األبدان أع�لهم، وتقتبس آثارهم، وترغب املالئكة يف خلتهم، أل 

ويُعبــد،   حامله منازل األنبياء، و�نحه مجالس األبرار يف الــدنيا واآلخــرة، بــالعلم يطــاع هللاّ   من الضعف، وينزل هللاّ 
د، وبه توصل األرحام، ويُعرف الحالل والحرام، والعلم إمام الع  وبالعلم يُعرف ّهللا    قل والعقل وزيره، يلهمه هللاّ ويوحَّ

  ١».السعداء، ويحرمه األشقياء
إن العلم ذو فضائل كث�ة، فرأسه التواضع، وعينه الرباَءة مــن الحســد، وأذنــه : «... السـالم عليـهوعن اإلمام أم� املؤمن� 
حفظه الفحض، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة األسباب باألمور، ويــده الرحمــة، وهمتــه الفهم، ولسانه الصدق، 

السالمة، ورجله زيادة العل�ء، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وفائدته العافية، ومركبه الوفاء، وسالحه ل� الكالم، 
تــه إجتنــاب الــذنوب، وزاده املعــروف، وسيفه الرضا، وقوسه املداراة، وجيشه محاورة العل�ء، ومالــه األدب، ذخ� 

  ٢».ومأواه املوادعة، ودليله الهدى، ورفيقه صحبة األخيار
العلــم ال يــنقص  : العلم أفضل من املال بسبعة: األّول: أنه م�اث األنبياء واملال م�اث الفراعنة، الثا�:السـالم عليـهوعنه 

بالنفقة واملال ينقص بها، الثالث: يحتاج املال إىل الحافظ والعلم يحفظ صاحبه، الرابــع: العلــم يــدخل يف الكفــن 
ويبقى املال، الخامس: املال يحصل للمؤمن والكافر والعلم ال يحصل إال للمؤمن خاصة، الســادس: جميــع النــاس 

يحتاجون إىل صاحب املال، السابع: العلم يقوي الرجل عىل املرور عىل يحتاجون إىل صاحب العلم يف أمر دينهم وال 
  ٣».الرصاط واملال �نعه

أعلم الناس من جمع علم الناس إىل : «لهآ  و عليه هللا صىلوعنه  ٤»طالب العلم ب� الجهال كالحي ب� األموات: «آله و عليه هللا صىلوعنه 
  ٥».علمه وأشجع الناس من غلب هواه، وأك� الناس قيمة أك�هم عل�، وأقل الناس قيمة أقلهم عل�

ه و عليه هللا صىلوهنه  ه ذلــك كعبــادة من خرج يطلب بابا من علم ل�د به باطالً إىل حق أو ضاللة إىل هدًى كــان عملــ: «آـل
  ٦».متعبد أربع� عاما

  ٧».عا� ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبع� ألف عابد: «السالم عليهوعن الباقر 
  ٨».األنبياء قادة، والفقهاء سادة، ومجالستهم زيادة: «آله و عليه هللا صىلوعنه 

                                                        
 : ..آ�� و ���� ا��� ����� ��� ا����ل �� ا����  ١٣٣). ا����ر ١

 
 �� ���� .. ا����م ������� ا����ل �� أ��� ا�������  ١٣٥). ا����ر ٢
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وَمن خلفاءك؟ قال: الذين يــأتون  آله و عليه هللا صىل  اللهم إرحم خلفا� ـ ثالث مرات ـ قيل له: يا رسول هللاّ : «آله و عليه هللا صىلوعنه 
  ١».من بعدي ويروون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي

فك�  ٢.»وآياته يؤمنون  فبأي حديث بعد هللاّ «وقرنُه، ال ريب أنه يعني أنه يعني القرآن: » سنتي«ل قب» حديثي«وهنا 
وسواهم،  عليه�السالممزدوج الشخصية الرسولية من الكتاب والسنة، كذلك الذين يخلفونه من معصوم�  آله و عليه هللا صىلالنبي 

  رواية صادقة حاذقة حادقة إىل الحق املُرام من الثقل�. آله و عليه هللا صىلوسنة رسوله   إ�ا هم يروون كتاب هللاّ 
له بكل قدم ثواب ألف شــهيد مــن شــهداء   ومن خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب هللاّ : «... آلـه و عليـه هللا صىلوقال 

  ٣»بدر
أكرم من   أم الشهداء؟ فقال: العا� الواحد عند هللاّ   فقلت: العل�ء أكرم عند هللاّ  السالم عليهسألت جربئيل : «آله و عليه هللا صىلوقال 

  ٤».ألف شهيد فإن إقتداَء العل�ء باألنبياء، وإقتداء الشهداء بالعل�ء
  ٥».قيامة ُوزن مداد العل�ء بدماء الشهداء ف�جح مداد العل�ء عىل دماء الشهداءإذ كان يوم ال: «آله و عليه هللا صىلوقال 
لب العلم فريضة عىل كــل ط: «السـالم عليهوعن الصادق  ٦»طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة: «آله و عليه هللا صىلوقال 
  ٧».حال

ذلك، وألن الفقه أخص من العلم، حيث الفقه هو التوصل بعلم حارض إىل علم غائب، لذلك أصبح الفقه والتفقه يف 
  الدين من ميزات العلم البارعة وك� يف متواتر الحديث.

  
  أية حال يف استنفار عام إنفروا خفافا وثقاالً وعىل

بِأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل ّهللا    ٨ذَلُِكْم َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنتُْم تَْعلَُمونَ    انِفُروا ِخَفافا َوثَِقاالً َوَجاِهُدوا 
» خفافــا«مثَقلــ�، أو و بهم » وثقاالً«غ� مثَقل� بأهل� وأموال وبن� » خفافا«لجهاد عدوكم حالكونكم » انفروا«

يثقل لشيو وختكم وما أشبه، فعىل أية حــال انفــروا دون تثاقــل إىل » وثقاالً«يسهل لكم النفر لشبابكم وما أشبه 
األرض وأية عاذرة غادرة م� يب� أن ال عذر إطالقا عن ذلك الجهاد من خفة أو ثقل، اللَّهم إال األعذار القاطعة، فقد 

  ال يستثنى منه. كان ذلك استنفارا عاما
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ا » وجاهدوا بأموالكم« هــي األخــرى » وأنفســكم«التي تأخذونها معكم إىل جبهات القتال، والتــي تقــدمونها إليهــ
مــن تثــاقلكم إىل األرض » ذلكم خ� لكــم«دون سواه، لغزوة الروم يف تبوك أما أشبهها »  يف سبيل هللاّ «املقدمة لها 

  لكم من خ� يف الدارين.  ما أعد هللاّ » م تعلمونإن كنت«رًىض بالحياة الدنيا من اآلخرة 
هذا، وذلك استنفار منقطع النظ� من هذا البش� النذير لحرب منقطعــة النظــ�، ويف جــو مظلــم مــن الــدعايات 

  املضللة ضدها، املثِقلة إىل األرض فيها.
كــل املعــاذير غــ� العــاذرة، فـــ حاالن تشمالن كافة األحوال لكل املســلم� حينــذاك، قطعــا ل» خفافا وثقاالً«فهنا 

تستنفر كل األموال واألنفس، من جــامع بيــنه� يف ذلــك الجهــاد، ومــن معــذور يف » جاهدوا بأموالكم وأنفسكم«
أحده�، فرضا عليه الجهاد باآلخر، حضورا يف املعركة به� كليه�، أم بأموالكم إن � تقدروا بأنفسكم، أم بأنفسكم 

قطابا لكافة الطاقات واإلمكانيات يف ذلك اإلستنفار العام لكافة القــوات اإلســالمية عــن إن � تكن لكم أموال، است
  بكرتها.

ـ  ۶ـ شــيوخا، شــبابا، ـ  ۵ـ مشــاًة،  ۴ـ خفافا مــن الســالح،  ۳ـ قلييل العيال،  ۲ـ ناشط� ـ  ۱»: انفروا خفافا«أجل 
ـ  ۵ـ ركبانا،  ۴ـ ثقييل السالح،  ۳ـ ثقييل العيال،  ۲كم، ـ شاقة علي ۱يقابلها: » وثقاالً«ـ مراضا أما أشبه  ۷ومهازيل ـ 

  ـ صحاحا. ۷ـ س�نا ـ  ۶شيوخا ـ 
» كل ضامر«يف الحج عىل » رجاالً«تأكيدا عىل النفر، أو كان النف� الخفاف متقدم� ك� » خفافا وثقاالً«وقد قدمت 

  تشجيعا لإلتجاه إىل املفروض وكأنه عىل الضعفاء قبل األقوياء.
تعم الجميع نفرا يف كل حال دون الت�س حجج ومعاذير أو خضوع للعوائق والتِِّعالّت، وك� » خفافا وثقاالً«فـ  إذا

أعيل أن أنفر؟ قال: ما أنــت إال خفيــف أو ثقيــل ـ فرجــع إىل أهلــه  آلـه و عليه هللا صىل  عن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول هللاّ 
  ١».ليس عىل األعمى حرج«عاىل: ولبس سالحه ووقف ب� يديه فنزل قوله ت

  صاحب رضر، فقال: استنفر ّهللا  وقد خرج سعيد بن املسيب إىل الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل
ت السواد وحفظت املتاع.   ٢الخفيف والثقيل فإن عجزت عن الجهاد ك�ِّ

ذلك، وألن اآلية يف موقف اإلستنفار العام فال تنسخ وال تنسخها آيات العذر من عمًى وما أشبه، فلكلٍّ دور يخصــه 
  دو�ا تناسخ.

من «بحق الجهاد واملجاهدين تبلغ مئات ومئات وإليكم عناوين منها:  آله و عليه هللا صىلذلك، والروايات املروية عن النبي 
الجهــاد أفضــل «و »  أفضل الناس مؤمن يجاهــد بنفســه ومالــه يف ســبيل هللاّ «و » هي العليا  قاتل لتكون كلمة ّهللا 

للمجاهدين يف   دها هللاّ إن يف الجنة مائة درجة أع» «أو رَوحٌة خٌ� من الدنيا ومافيها  َغدوٌة يف سبيل ّهللا «و » العمل
» عونــه  حق عــىل هللاّ   املجاهد يف سبيل هللاّ » «ال يزال من أمتي أمة يقاتلون عىل الحق حتى تقوم الساعة» «سبيله

                                                        
:  و�� ����� �� ��وات ا������� و���ل ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���و��� ��ل ����� إن أ�� أ��ب ��� ��را �� ا����ل  ١٦:٧٠). ����� ا���� ا��ازي ١

» ً ��� ��� ������ ���� �� ��� �����ه �� أ�� ��� أ���� إ�� ����� أو �����ً، و�� ���ان �� ���و ��ل: ��� وا��� » ا���وا ����� و�����

 ����� و�����ً، أ�� إن �� أ��� ا����ه.  ، ���� ������ و��ل: �� ا�� أ�� ا������� ا��ّ� د��� ��� را���� ���� ا���و، ��� �� �� أ�� ���ور ��� ا��ّ�

 
����� �� �ـ�رة �ـ�اءة: ا��ـ�وا ����ـ�   ). ا����ر �� ا����ي: ��ج .. و��� ��� �����اد �� ا��ٔ��د و�� ���� ا���و: أ�� ���ور، ���ل: أ��ل ا��٢�ّ

: ��أ أ�� ���� ��رة ��اَءة: ��ٔ�� ��� ��ه ا��ٓ�� ���ل: أرى ر��� ا������� ����� و����� ���و�� �� َ��َ�، ٤:٢٢٦ »�� ���ل«و�����ً. و�� ����� 

�� و ���� ا��� ���  �� ��وت �� ر��ل ا��ّ�  ���ل ���ه: ����� ا��ّ� ��� ��ت و�� أ�� ��� ��� ��ت و�� ��� ��� ��ت ���� ���و ���، ��ٔ�� ����  آ

�ـ� را�ـ� ا���ا�ـ� �ـ�ل: ا���� ���ت �� � ���وا �� ����ة ������� ���� إ�� ��� ���� أ��م ��� ����� �����ه ���، و��� روى ا�� ���ـ� ���ـ��ده �ـ� أ

�: �ـ� ����� ��� ����ت �� ��ا��� ا����ر�� و�� ��� ���� �� ���� ���� ا���و ���� �ـ آ�� و ���� ا��� ���  وا��� ا����اد ا�� ا��ٔ��د ��رس ر��ل ا��ّ�

 أ��ل: و�� �� ا���ء ��ه ا���رة.» إ���، ���ل: أ�� ����� ��رة ا�َ���ث  أ��ر ا��ّ�
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  ١و...
  أترى اإلسالم يأمر أو يسمح بقتال من ال يقاتلنا وال يضارنا بيشء؟

ال   الــذين يقــاتلونكم وال تعتــدوا إن ّهللا   وقاتلوا يف سبيل ّهللا «فإن قتال من ال يعتدي إعتداء محظور كضابطة: كالّ! 
قــاتلوهم «وليس اإلعتداء يف حقل القتال بالذي يقبل النسخ حتى يُظن نسخ اآلية �ا يُظن، وأما  ٢.»يحب املعتدين

فقد تعني قتال املفتتن� عــىل  ٣.»فإن انتهوا فال عدوان إال عىل الظامل�  الدين ـ كله ـ �ّ  حتى ال تكون فتنة ويكون
رة ُمزَْمِجرة.   املؤمن� واملستضعف�، سواء أكانت فتنة نفسية أم عقيدية أماهيه من ف� مدمِّ

كــ� يف ســابقتها، وأحيــان يقــول: » الــذين يقــاتلونكم«فقــد يعنــي  ٤.»مــوهماقتلوهم حيــث ثقفت«  ففي� يقول هللاّ 
فاملفاعلة تعني مادة الفعل املتداول ب� طرفيه، فال تعني إال قتال الذين يقاتلوننا أم هم يريدون قتالنا » قاتلوهم«

  فندافع إذا عن أنفسنا.
مح يف قتال الفاتن�، إال األخطار املتجاوزة من أهليها، وأمــا هــؤآلء الكفــار وليس املعني من الفتنة التي ألجلها يس

  الذين ال يفتنون املؤمن� وال سائر املستضعف� فال أمر وال س�ح لقتالهم أبدا.
أن وقاتلوا املرشك� كافة ك� يقاتلونكم كافة وإعلموا «فالقتال اإلسالمي هو فقط قتاٌل كافَّة، تكف بأس الذين كفروا 

  ٥.»مع املتق�  هللاّ 
فالتقوى يف القتال هي اإلتقاء عنها يف غ� الكف واإلعتداء باملثل، كفا عن فتنتهم وإعتداًء ك� اعتدوا، ثــم ال قتــال 

  ٦.»عىل نرصهم لقدير  أذن للذين يقاتَلون بأنهم ظلموا وأن ّهللا «بعد! وإ�ا 
ْحلُِفوَن بِا�ّ  لَوْ  ُة َوَسيَ قَّ َّبَُعوَك َولَِكْن بَُعَدْت َعلَيِْهْم الشُّ ــا َمَعُكــْم    كَاَن َعرَضا قَِريبا َوَسَفرا قَاِصدا الَت َخَرْجنَ ا لَ لَْو اْســتَطَْعنَ

  ٧يَْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذبُونَ    يُْهلُِكوَن أَنُفَسُهْم َوّهللا 
مغانم   تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند هللاّ «و العارض الزائل دون إصالة ذاتية، فهو مقابل الذات األصلية: أعرض ه

  ٨.»كث�ة
  ١.»يريد اآلخرة  تريدون عرض الدنيا وهللاّ « ٩.»يأخذون عرض هذا األد� ويقولون سيغفر لنا«

                                                        
 ). ����ح ���ز ا���� ����ً �� ���ات �� ��� ا����.١

 
 .٢:١٩٠). ��رة ا����ه ٢

 
 .٨:٣٩و��رة ا��ٔ���ل  ٢:١٩٣). ��رة ا����ة ٣

 
 .٢:١٩١). ��رة ا����ة ٤

 
٥ ��  .٩:٣٦). ��رة ا��ّ�

 
 .٢٢:٣٩). ��رة ا��� ٦

 
٧ ��  .٩:٤٢). ��رة ا��ّ�

 
 .٤:٩٤). ��رة ا��ّ��ء ٨

 
 .٧:١٦٩). ��رة ا��ٔ��اف ٩

 



 114

  والعرض القريب هو السهل التناول، قربا يف زمان ومكان ومكانة دون أي بُعٍد وأية صعوبة.
قريبا سهالً يســ�ا » وسفرا قاصدا«�تناَول أيديهم طمعا فيه »: قريبا«غنيمة »: كان عرضا«أن ذلك الجهاد » لو«فـ 

حيث األقل مــن املقتصــد أقــرب لإلتبــاع، إ�ــا » مقتصدا«فيه غنيمة وغلبة، لكان يُقصد بطبيعة الحال ـ فال تعني 
يف هذه السفرة إىل » ولكن بعدت عليهم الشقة«يف جهاد العدو » التبعوك«يُقصد وكأنه بنفسه يَقصد، إذا » قاصدا«

  تبوك الروم شقة يف املسافة وشقة يف املَصافة حيث شاع باملدينة أن الروم قــد اجتمعــوا يريــدون غــزو رســول هللاّ 
يف عسكر عظيم، وأن هرقل قد سار يف جنوده وجلب معهم غسان وجذام وبهراء وعاملــة، وقــد عســاكره  آله و عليه هللا صىل

  ٢التهيؤ إىل تبوك ...آله و عليه هللا صىل  البلقاء، ونزل هو حمص فأمر رسول هللاّ 
د بهم فهذه الشقة مسافًة ومصافًة خاوية عن َعرَض قريب ومرض غريب كانت �نعهم عن هذه الغزوة، وه نا املندَّ

لــو اســتطعنا   ســيحلفون بــا�ّ «إذا رجعــتم إلــيهم: »  سيحلفون با�ّ «هم جمع منهم ال كلهم أو كث� منهم ملكان: 
تعمهم دون صالحي املــؤمن� » إال تنرصوه«فهم الذين يف قلوبهم مرض من املنافق� وأرضابهم، و » لخرجنا معكم

  املنارصين إياه عىل آية حال.
يعلم أنهــم   وّهللا «إعذارا ال يُقبل، تخلفا عن املفروض واستحقاقا للعذاب » يهلكون أنفسهم«ل� األنكاد هؤالء اله
  ٣وأمثالها.» لو استطعنا لخرجنا معكم«يف قالتهم: » لكاذبون

ات الجهاد هي منقطعة النظ� يف مسارحة، إذ كانت غزوة تبوك هي من أشد الغزوات عليهم وهذه السلسلة من آي
ها فيهم، حيث  ة.» بعدت عليهم الشقة«وأحدِّ   كل البعد من جهات ِعدة �نع هؤآلء عن تلك الُعدَّ

عــىل حــثِّ الجهــاد  ولقد ركزت آيات السورة منذ الثامنة والثالث� حتى األخ�ة ـ وهي أك� من ثلثي آياتها ـ ركزت
والتنديد باملتكاسل� عنه، من املنافق� والذين يف قلوبهم مرض، م� يب� شــدة وطــأتهم وتــواطئهم ضــد اإلســالم، 
                                                                                                                                                         

 .�٨:٦٧ٔ���ل ). ��رة ا�١

 
ـ� �ـ��  ���� إ�ـ� ��ـ�ك وذ�ـ� أن ر�ـ�ل ا��ّـ�» و��� ���ت ����� ا����«�� ����� ا���� �� ���� �����  ٢:٢٢٢). ��ر ا������ ٢ ـ� ا�� ـ� و ��� �ـ� ��ـ���  آ�

..» ���� ���ا أ��� ��� و�� أ�� ��� و��ن ��� ذ�� أن ا������ ����ا �����ن ا������ �� ا���م ���� ا��ر��ك وا����م و�� ا��ٔ���ط ��ٔ����ا ����

���د ا�����ء و��� إ�� ا������ ���� وإ�� ��� وإ�� �� أ��� �� ��ا�� و����� و����� و�ـ���  ا����� إ�� ���ك و�� �� آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�

�����ه ���ب �� ����� ا�ـ�داع وأ�ـ� أ�ـ� ا�ِ�ـ�ة أن ����ـ�ا �ـ� �ـ� �ـ�ة �ـ� و�ـ� �ـ�ن ��ـ�ه �ـ�ءٌ أ���ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��� ا����د وأ�� ر��ل ا��ّ�

 ...  وأ��� ����: أ��� ا���س أن أ��ق ا����� ���ب ا��ّ�  ���ل ��� أن ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  � ر��ل ا��ّ�و����ا و��وا و���ا ��� ذ�� و��

�� و ���� ا��� ���  ��ل: ���� ا���س ��� ����ا ��ا �� ر��ل ا��ّ� و���� ا������ �� ا���ب �� ا������� و��� ��� ��م �� ا�������� و����� و��� ر��ل  آ

�� و ���� ا��� ���  ��: ���� و�� أ�� ���� ���� �� ��ه ا���اة ���� أن ����� �� ���ت ا��ٔ���؟ ���ل: �� ر��ل ا��ّ� ا��� �� ��� ���ل آ�� و ���� ا��� ���  �ّ�ا� إن  آ

��� ����� وا��ن �� أن أ���،  ���� ������ن أ�� ��� ���� أ�� أ�� ���� ������ء ��� وأ��ف أن ���� ��� أن �� أ��� إذ رأ�� ���ت ا��ٔ���

��� ���  و��ل ������ �� ����: �� �����ا �� ا���، ���ل ا���: ��د ��� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ������   و���ل �� ���ل �� ���ل �����: �� ����وا �� ا��� وا��ّ� آ

ذ��: و���� �� ���ل أ��ن �� و�� ����� إ�� �� ا����� ����ا وان ���� ��� ر���� ��   �� ��ا ��آ�� ���ءه ا���س إ�� ��م ا������ ��ٔ��ل ا��ّ�  ا��ّ�

 ������ ���������، �� ��ل ا��� �� ���: أ���� ���� أن ��ب ا��وم ��� ��ب �����؟ �� ���� م ����ء أ�� أ��ا.

 
» �ـ� ا�ـ����� �����ـ� ���ـ�«ّ� �� �����: ��� و�  �� ا�ٕ��� ��ل: أ����� ا��ّ� ا����م ����  �� ���ب ا������ �� أ�� ��� ا��ّ� ٢:٢١٢). ��ر ا������ ٣

�� ا�ٕ���، ا��� �������ن و��   و�� ����ا �������� ����وج، و�� ����� ا������ �� زرارة و���ان و���� �� ���� �� أ�� ���� وأ�� ��� ا��ّ�

 �� ��ن ���� ����� و���ا ����ا �����ا.  ��ن �� ��� ا��ّ�

��� ���  �� ���� �� ا�� ���س ��ل: ان ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ا ٣:٢٤٦و�� ا��ر ا�����ر  �� و ���� ا ��� ��: أ�� ���و ��� ا��ٔ��� ���� أن ���� ا��� ����  آ

���� أن ا����ء ���� ��� ����� ��� ����ن ��� ����ن ���� ���� ا����� ��ل أ����� إن �� ا��  آ�� و ���� ا��� ���  ا��وم؟ ���ل ر���ن: �� ���� �� ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ��ٔول آ�� ���ر ر��ل ا��ّ� و��ل ..» �� ��ن ���� «و�� ���ل ���� ��ءٌ �� ذ�� ���� ��ن ���� ا����� ��ل ���� و�� ��� ��� ا����ه  آ

 ..».ا��� ر�� «و��ل ���� ..» �� ����ٔذ�� «و��ل ���� ..» ��� �� أذ�� ���   ��� ا��ّ�«���� 
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  وتباطئهم عن مشاركة الجهاد.
د بهم طيلَة هذه اآليات ومنها  دون كافة املؤمن�، ك� قد يزعمــه أصــحاب صــاحب » إال تنرصوه«فهؤآلء هم املندَّ

بجيالً لصاحبهم وتخجيالً لسائر األصحاب، ف� أجهلهم يف ذلك التفس� التعت� التعي�، إزراًء بكافة املؤمن� الغار، ت
  ومن أشبه. السالم عليه�ن أفاضلهم كاإلمام عيل أم� املؤمن� 

ة املوارد وألن شؤون نزول اآليات ليست لتحددها بحدودها السابقة، فهي ـ إذا ـ مطلقة منطلقة، مطبَقة عىل كاف
املشابهة من الحروب القاصية العاصية، فكل� كان الخطر أعظم فاملسؤولية لدفعه أهم وأضحم عىل مدار الــزمن 

  الرسايل، دون اختصاص بالزمن الرسويل.
رصح �رســح بــدر وحنــ�   لذلك ال تجد يف ذلك املرسح الطائل وال ملحة لخصوص غزوة تبــوك، مــع العلــم أن هللاّ 

أشبه، عىل أن هذه املرصح بها أيضا ليست لتقف بخاصة مواقفها، حيث التاريخ يتجدد دو�ا وقفة واألحزاب وما 
د املسؤوليات أمام حوادثها وكوارثها عىل طول الخط.   أبدا، فلتجدَّ

ملكان األريحية » ال تبعوك«يُقصد لكل قاصد » وسفرا قاصدا«معروضا عليهم من قرب » لو كان عرضا قريبا«أجل و 
الشقة الشاقة البعيدة » ولكن بعدت عليهم الشقة«ة لهؤالء املنافق�، وسرتا عىل كفرهم كأنهم من املوافق� القاصد

  التي تتقارص دونها الهمم الساقطة وتتعارس العزائم الهابطة.
نيــة فكث�هم أوآلء الذين يتهاوون يف صاعد الطريق وسامقه إىل اآلفاق الفائقــة و�يلــون إىل تفاهــة األعــراض الدا

وهــم مســتطيعون » لو اســتطعنا لخرجنــا معكــم  سيحلفون با�ّ «الفانية، عائش� عىل هوامش الحياة وغوامشها: 
واقعيا، وال يستطيعون بأعذار غادرة مائرة، كذٌب ماكر حاكٌر يدل عىل ضعف خامر، مه� خيّل إليهم أنهم أقويــاء، 

  يعلمون.  ك� وأهل ّهللا » يعلم إنهم لكاذبون  وّهللا «كال وأنهم ضعفاء أغوياء 
ليكونوا مع القاعدين املعذورين، فأذن لهم ظنا منه أنهم صادقون  آلـه و عليه هللا صىللقد حاولوا ماكرين ليأذن لهم الرسول 

عنه   يف اعتذارهم حسب املرسوم من تصديق ظاهر اإلعتذار ممن يدعي ويبزر اإل�ان، ولكنه كان عاجالً فعفى هللاّ 
  :آله و عليه هللا صىل

َ لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوتَْعلََم الْكَاِذبِ�َ    َعَفا هللاّ    ١َعنَْك لَِم أَِذنَت لَُهْم َحتَّى يَتَبَ�َّ
دون أن تربز توبة منه » عنك  عفى هللاّ «قرينا بـ ..» � أذنت لهم حتى «هنا يُتساَءل قائد القوات املسلحة الرسويل 

؟ أم ليس عصيانا بنفس النص، حيث »عنك � أذنت لهم  عفى هللاّ «واستعفاٌء، فهل هو بعُد عصيان بقرينة  آله و عليه هللا صىل
  � يقرن بتوبة؟.

أنكم كنتم تختانون أنفسكم   علم هللاّ «عفوا سابقا سابغا عىل إذنه ك� له سابقة يف: » يعفو«دون » عفى«قد تعني 
نفى �ا عفى حكم صيام الليل، فليس ـ إذا ـ عفوا   فإنه عفو عن حكم الصيام ليالً أن ّهللا  ٢.»فتاب عليكم وعفا عنكم

عنه فبل   عن عصيان رفعا، وإ�ا هو عفٌو دفعا، وك� اإلستغفار والَغفر حيث يجمعان الدفع إىل الرفع، فقد عفى هللاّ 
ولكنه تعــاىل عــرفهم ..» حتى تعلم «وب�َّ سبب التأنيب » � أذنت لهم«إذنه إياه لذلك اإلذن، ثم نبه دون تأليب 

  إياه فلم يكن ـ إذا ـ إذنه عصيانا.
أن يبدأ بالعفو قبل ظاهرة املعاتبة، م� يدل عىل  آلـه و عليه هللا صىلوما أحسنه تعب�ا أدبيا أديبا يحافظ عىل كرامة الرسول 

  بة أم مسٍّ من كرامة العصمة.أنها معاتبة ودَّية أدبية، دون أية معاق
تب�ِّ أن ذلك � يكن محظورا يف أصله، وقد يتب� من آيات تالية أن يف حضورهم محظورا، إذ » حتى تعلم«ك� وأن 
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  ١عليم بالظامل�.  لو خرجوا فيكم ما زادوكم إالّ خباالً وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم س�عون لهم وّهللا «
أنه تعاىل عرَّفهم خالل هذه اآليات البينات، فاستأصل ـ إذا ـ حظر إذنه لهم، حيث  آلـه و عليه هللا صىلومن عفوه تعاىل عنه، 

النتيجة من عدم إذنه حصلت بهذه اآليات، ونتيجة إذنه أنهم كانوا خباالً وفتنة حرضوا، فال مربر إذا لتكلُّفات فارغة 
فمن » تعاىل بذلك نبيه وأراد به أمته  هذا م� نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، خاطب هللاّ «م، وكأن عن الحق املُرا

ذا الذي أذن لهم من األمة حتى يفرس ذلك الخطاب تأويالً إليهم دونه؟!، وهو ـ فقط ـ قائد القوات املسلحة، وليس 
  ألحد أن يأذن ألحد دون إذنه.

أذن عاجالً دون تثبُّت، فلم يتب� له الذين صدقوا ويعلم الكاذب�، فإن � يأذن كانوا  آلـه و عليه هللا صىلوغاية ما هنالك أنه 
  ٢يقعدون ك� أذن، فكان يعرفهم أنهم كاذبون.

، ولكنه كيف يتالئم إذنه هذا ـ إذا ـ  ، مه� كان معذورا � يكن يف إذنه عاصيا �ّ  ذلك، فلم يكن إذنه ـ إذا ـ بإذن هللاّ 
وأرضابه� من الحجج عــىل  ٤.»ما ينطلق عن الهوى. إن هو إال وحي يوحى«و  ٣.» لتحكم ب� الناس �ا أراك ّهللا «مع 

  عصمته الطليقة؟!.
تعاىل فيفلت فلتة يس�ة، ل� يعلم ـ وتعلم معه األمة ـ أنه   عىل عصمته الطليقة قد يُطْلقه هللاّ  آله و عليه هللا صىلإن الرسول 

  ٥.»أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليالًولوال «ليس مكتفيا بنفسه: 
وسائر الرسل، أنها لصالح الرسالة، كيال يزعم زاعمون أنه  آله و عليه هللا صىلرسولَه   وهكذا تفرس كافة املظاهر من تأنيبات ّهللا 

  ٦يقول ما يقول من عند نفسه، دون ِصدام بينها وب� عصمته الطليقة.
وأما هفوات األنبياء وما «عن سؤال الزنديق بحق هفوات األنبياء بقوله:  السالم عليهوقد يجيب اإلمام عيل أم� املؤمن� 

عزَّ وجّل الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظــاهرة، ألنــه   يف كتابه فإن ذلك من أدل الدالئل عىل حكمة هللاّ   بينه ّهللا 
ها كالذي كان من النصارى يف إبــن مــريم، علم أن براه� األنبياء تكرب يف صدورهم، وأن منهم من يتخذ بعضهم إل

حيــث قــال  السالم عليهفذكرها داللة عىل تخلفهم عن الك�ل الذي تفرد به عزَّ وجّل، أ� تسمع إىل قوله يف صفة عيىس 
يعني من أكل الطعام كان له ثفل ومــن كــان لــه ثِفــل فهــو بعيــد عــ� ادعتــه » كانا يأكالن الطعام«فيه ويف أمه: 
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  ١مريم. النصارى البن
عصمته الخاصة الطليقة عىل أحد من عباده، والعصمة الرسالية ال تعنــي إالّ تلقيــا رســاليا   ذلك، فليس ليفيض هللاّ 

،  وال يســتغلون رســالة هللاّ   وبالغا وتطبيقا رسالي�، ومن البالغ الرسايل تبي� أنهم ليسوا إالّ رسالً ال يستقلون عن هللاّ 
  يبينها لذلك ول� ال يبقى نقص يف رشعته.  فالبد ـ إذا ـ لهم من هفوات تدليالً عىل قصوراتهم الذاتية، ثم ّهللا 

عصمهم ك� هو لضل كث� رغ� أنهم آلهة، ولو أنه � يب� قصورهم الذا� � يتبينوا أنهم ليسوا بآلهة، وال   فلو أن ّهللا 
  حق في� قرصوا.ما هو ال

  إذا فهفوات النبي� في� دون العصيان هي رضورات ذوات أبعاد.
فك� أن قضية الحكمة الربانية أن يعصم رسوله بعصمة طليقة، كذلك الحكمة من واجهة أخرى حفاظا عىل الرسالة 

ولــنئ شــئنا «دليالً عــىل طرفة بعد طرفة، ثم �سكه عىل طول الخط ويف كل طرفــة، تــ  من الغلو فيها أن يُطْلقه ّهللا 
وليس فيــه  ٢.»لنذه� بالذي أوحينا إليك ثم ال تجد لك به علينا وكيالً. إالّ رحمة من ربك إن فضله كان عليك كب�ا

  لهم موارد هفواتهم، وأنها ما كانت عصيانا له تعاىل إال خطأً قارصا دون تقص�.  تضليل لألمم حيث يب� ّهللا 
والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك «ذلك وك� أبطأ عنه الوحي ردحا حتى ظن ظانون أن ربه ودَّعه وقاله فنزلت: 

فك� الضحى صالحة للحياة، كذلك الليل إذا سجى، وهكذا سجى ليل انقطاع الوحي، كضحى الوحي، » ربك وما قىل
لس�ة واحدة تعني تبنَّي هذه الرسالة السامية أالَّ ه� صالحان لهذه الرسالة، مه� اختلف صورة عن صورة، حيث ا

  ، أو أنه يصدر بوحي من عقليته البرشية. يُظَن بالرسول أنه �لك وحي هللاّ 
�وذج آخر من هذه الحائطة،  ٣.»ما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون«ك� وأن 

إذا الرتــاب «ن التالوة وخط الكتاب هــ� مــن الفضــائل، قــد يصــبحان خــارج� عنهــا إىل الرذائــل، حيــث فرغم أ 
  ».املبطلون

  إ�ــا املؤمنــون الــذين آمنــوا بــا�ّ «مأذونا أن يأذن ملن شاء من املــؤمن�:  آله و عليه هللا صىلوبعد كل ذلك فقد كان الرسول 
  ذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنــون بــا�ّ ورسوله وإذا كانوا معه عىل أمر جامع � ي

  ٤.»غفور رحيم  لهم إن هللاّ   ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن ملن شئت منهم واستغفر هللاّ 
إمارة أخرى عىل األ�ان ـ من فظاهر إقرار هؤآلء املنافق� من ناحية، وظاهرة اإلستئذان ـ وهي حسب هذه اآلية 

  إياه.  أخرى، قد سمحت له أن يأذن لهؤآلء �جرد استئذانهم، دون أن يعرف كذبهم حتى عرَّفهم هللاّ 
فل� � يكن الصادق بينا له عن الكاذب، فهو له أن يحملهم دون معرفة عىل الكذب؟ كالّ! ولكن الحائطة يف ذلك 

أمره أن عرَّفهم إياه فعرِفهم يف هذه اإلذاعة   ذنهم نَِظرة تبيُّنه، وقد كفى هللاّ املرسح الخط� كانت تقتيض أن يؤجل إ 
  القرآنية.

قصاراه التأنيب �ــا ال ينبغــي وهــو يف نفســه غــ� » حتى يتب�«وقبل » عنك  عفى هللاّ «بعد » � أذنت لهم«إذا فـ 
لو خرجوا فيكم ما زادوكــم إال «محبور إذ محظور، أم إن إذنهم ب� محظور ومحبور، محظور إذ � يتب� كذبهم، و 

كذبهم فلم يبق يف الب� محظور، وال سي�  آله و عليه هللا صىلب� له   ولكنهم ما كانوا يخرجون وإن � يأذن لهم، ثم هللاّ » خباالً
كان حاصالً » علمحتى ت«إذا فـ » انبعاثهم فثبَّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين  ولكن كره ّهللا «أن عدم إعدادهم ُعدًة 
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  كرسه �ا أخربه.  دون �ام بعدم إعدادهم ُعدة، و� يخرس هنا إال �ام العلم بكذبهم، وقد جرب هللاّ 
ائر وســ» إئذن يل وال تفتنِّي«ومنه هنا  ١.»ولتعرفهم يف لحن القول«ذلك، إضافة إىل أنه كان يعرفهم يف لحن القول: 

  قالِهم القال الغائِل.
، أنه تكفل فَضحهم بعالمات كذبهم ودالالته يف ثلثي آيات السورة،  ذلك، ومن لطيف جرب الكرس ـ يف إذنه ـ من هللاّ 

  بعد إذنه أب� من تبيُّنه إن � يأذن لهم؟!.  أو ليس بيان هللاّ 
فإن إذن قائد القوات ملن يستأذنه للقعود لــيس يف أصــله  أ� �حظور، آلـه و عليه هللا صىلوبعد ذلك كله فلم يثبت بعد أنه 

وظاهر صدقهم ملكان اإلسالم ومكانته، دون » فأذن ملن شئت منهم«محظورا، بل هو محبور ألصل الس�ح الربا� 
  ».حتى يتب� لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب�«واجب إتهامهم أو راجحة لكيال يأذن لهم 

  صليا ال يُجرب، بل هو راجح رسايل وقد أجرب بنفس استئذانهم، ولحن القوم منهم، وببيان ّهللا وليس ذلك التب�ُّ واجبا أ 
حتى يُعلم قصورة الذا�، وأنه ليس   عنهم، فلم يُفت منه يشٌء بذلك اإلذن، بل هو من ضمن البالغ الرسايل بإذن هللاّ 

  .السالم عليهإلها ك� زعمته النصارى يف املسيح 
واليوم اآلخر وارتابت   له كيان اإلستئذان يف الجهاد أن ليس إال من الذين ال يؤمنون باّ�   تالية يب� هللاّ ويف اآليات ال

  قلوبهم فهم يف ريبهم يرتددون.
  كالم حول العصمة:

 ال تعدوه إىل سواه، ثم العرضية ب� رســالية لرســل أم ســائر  العصمة ب� طليقة ذاتية وعرضية، فاألوىل خاصة با�ّ 
، وهي محدودة بقضية الرسالية تلقيا للوحي وبالغا وتطبيقــا فرديــا وج�عيــا، وال تحصــل إالَّ يف عليه�السـالماملعصوم� 

ظرف العصمة البرشية وما أشبه، وهي درجات حسب درجات الرساالت، وليست عىل أية حال طليقة، وإ�ا هي يف 
  خط البالغ الرسايل السليم.

حطات العصمة الربانية وتسمى العدالة وهي أيضا درجات، والعصمة البرشية التي ثم عصمة برشية ليست من م
هي محطة الرسالة البد وأن تحصل بجهاد متواصل من صاِحبها مه� صاحبَبَها تأييد ربا� من قبل ومن بعد، ويعرب 

إ� اصفيتك عىل الناس برساال� « ٢.»اصطفي آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عىل العامل�  إن هللاّ «عنه باإلصطفاء:
ثم «فهذه وما أشبه هي للرسل، ثم لخلفاء معصوم� لهم:  ٤.»يصطفي من املالئكة رسالً ومن الناس  هللاّ « ٣.»وبكالمي

اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء   يا مريم إن هللاّ «أم غ� خلفاء:  ٥.»أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ..
وهكــذا  ٧،»اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلــم والجســم  قال إن هللاّ «أم يف حقل املَلِكية غ� الرسالية:  ٦.»العامل�
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شــاكرا ألنعمــه إجتبــاه وهــداه إىل رصاط «ككــل، ويف إبــراهيم:  ١.»يجتبي من رســله مــن يشــاء  ن هللاّ ولك«اإلجتباء: 
ويف  ٤.»فاجتبــاه ربــه فجعلــه مــن الصــالح�«ويف يــونس:  ٣.»ثم إجتباه ربه فتاب عليه وهــدى«ويف آدم:  ٢.»مستقيم
ومــن آبــائهم وذريــاتهم «ويف الرســل اإلبــراهيمي�:  ٥،»وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديــث«يوسف: 

يشاء ويهدي إليه من يجتبي إليه من   هللاّ «وعىل أية حال فـ  ٦.»وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إىل رصاط مستقيم
  ٧.»ينيب

  وكلٌّ من اإلصطفاء واإلجتباء يعني طلب األصفى واألجبى، فالبد من صفاء أصفى وجباء أجبى حتــى يصــطفي هللاّ 
  ويجتبي.

إنه يصطفيه ملا يعلم أنه سوف يقــوم بصــالح » آتيناه الحكم صبيا«وترى كيف يصطفي ويجتبي مثل يحيى الذي 
لجدارة لبالغ الرسالة، فهو الذي يصنع الرسل لحمل أمانات وحيه وبالغ رساالته �ا يعلم فيهم من جدارات سابغة، ا

  سابقة وال حقة.
  ٨.»ولتُصنع عىل عيني .. واصطنعتك لنفيس«فقد قال يف موىس: 

�ا جاهدَت » ثم جئت عىل قََدر يا موىس«رسالته، عيل عينه منذ حمله ووالده ورضاعه ليأهل لحمل   فقد صنعه هللاّ 
بت  بت وُجرِّ   هكذا، ب� جهاد منك وتأييد من ربك.» واصطنعتك لنفيس«واجتهدت وجرَّ

لهم مــن تكــاليف الــدعوة   هم صنائع هللاّ  عليه�السالم  فرسل هللاّ  ولكن دون فوىض جزاف وترجيح دون مرجح، فقد يحمِّ
  هم الرسايل.ومشاق الدعاية ما يصلح ملحتد

هي التي تقدمهم عىل َمن سواهم، ف� هي الرجاحة لهم عىل من سواهم؟ مردود بــأن   القول أن صناعتهم من هللاّ 
إ�ا يشاء يف كل دور من األدوار الرسالية أن يُصنع رسول أم رسل، فال يصلح أن يصنع هكذا كلَّ الخليقة، فإ�ــا   هللاّ 

ل من رسالته.يصطفي َمن يعلم جدارته وهو يتحمل م   ا يحمَّ
يصــنع املــرتجح يف علمــه كــ� يصــلح لحمــل رســالته،   فال ترجيح ـ إذا ـ دون مرجح، بل هو ترجيح �رجح، ثم هللاّ 

  »:أعلم حيث يجعل رسالته  هللاّ «وبصورة عامة 
فى من يعلم وأرضابه، أم يصطآله و عليه هللا صىلفقد يصطفي من هو بالفعل أصفى وهو يبقى أصفى كرسول الهدى محمد 

يه ّهللا  لحد يصلح لحمل رسالته تعاىل، وه� مشرتكان يف واجب حمــل الرســالة بكــل   أنه سوف يكون أصفى فيصفِّ
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 .١٦:١٢١). ��رة ا��ّ�� ٢

 
 .٢٠:١٢٢). ��رة ��: ٣

 
 .٦٨:٥٠). ��رة ا���� ٤

 
 .١٢:٦). ��رة ���� ٥

 
 .٦:٨٧). ��رة ا��ٔ���م ٦

 
 .٤٢:١٣). ��رة ا�ّ��رى ٧

 
 .٤١و ٣٩). ��رة ��: ٨

 



 120

  جدارة معنية دون تفلُّت عنها وال تلفُّت إىل غ�ها.
و�  تعاىل فيهم أن يصطفيهم من أصالب طاهرة وأرحام مطهرة � تنجسهم الجاهليــة بأنجاســها،  وم� يختص باّ� 

  تلبسهم من مدله�ت ثيابها.
ل الحالة الالبقة الالئقة لحمل رسالة ّهللا  البد له من تحصيل،   ذلك، وحصيلة البحث حول العصمة الرسالية، أن تحصُّ

إما إلهي فقط؟ وأن ليس لإلنسان إال ما سعى! أم َخلقي فقط؟ وهو خــارج عــن مقــدوره إذا عنــت كــل أبعادهــا، 
من يعلم أنه سوف يحمل كل أعباء رسالته دون إبقاء، ثم هو يؤيــده قبــل   أن يصطفي ّهللا فلتكن أمرا ب� أمرين: 

رسالته وعندها وبعدها، حيث تعبئة الرسل منذ والدهم حتى نزول الوحي إليهم، وهم عىل طول الخط مجتهدون 
  قمة جهدهم وغاية سعيهم ووسعهم.

ي إنسان، فالبد يف الخارجة عن اإلختيار من صــنع ربــا� ء لنزول الوحي ليست كلها مختارة أل  فالرشوط التي تهيى
ا ســعى، فالرســالة  ة كلهــا، فــأن لــيس لإلنســان إال مــ ، ك� وليست مس�َّ يص�ِّ إىل صالح الوحي الرسايل وليس ليس�ِّ

مــة �قدماتها وأصلها وبالغها هي أمر ب� أمرين من صنع ربا� في� ال صنع لغ�ه فيه، وصنع إنسا� هــو بــ� رح
  ترجيحا دون مرجح.  ربانية وجدارة إنسانية، فليست الرسالة إذا لرسل هللاّ 

اإلستعداد للحصول عىل جدارة الرسالة لبعض دون بعض، فأرسل بعضا إىل آخرين؟ فذلك قضية   وأما ملاذا صنع ّهللا 
  ١.»خ� م� يجمعون ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك«اإلبتداء واإلمتحان: 

  فلو أنه خلقهم درجة واحدة وصنعهم ك� يصنع الرسل لبطل اإلمتحان، ثم وليس الكل يت�شون مع مــا خلــق هللاّ 
لهم من إعداد الخ� لوال اإلجبار، ف� دام اإلختيار ال يصبحون يف درجة واحدة من الجدارة مه� خلقــوا يف درجــة 

  اإلعداد واإلستعداد. واحدة من
ذلك، واإلمتحان يف توفر املعدات للوصول إىل الك�ل القمة أعىل من عدمه، فلو أن الناس استووا يف تلك املعدات 
القمة � يكونوا ليستووا يف جدارة نزول الوحي إلــيهم اللَّهــم إال خروجــا عــن اإلختيــار، ويف ذلــك بطــالن اإلختيــار 

  والتكليف.
َا يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن    َوالْيَْوِم االِْخِر أَْن يَُجاِهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم َوهللاّ    الَِّذيَن يُؤِْمنُوَن بِا�ّ  الَ يَْستَأِْذنَُك  َعلِيٌم بِالُْمتَِّقَ� إِ�َّ

  ٢ِبِهْم يََرتَدَُّدونَ َوالْيَْوِم االِْخِر َوارْتَابَْت قُلُوبُُهْم فَُهْم ِيف َريْ    الَ يُْؤِمنُوَن بِاّ� 
  بعد ما أمــرهم هللاّ   واليوم اآلخر ال ينتظرون اإلذن يف أداء فريضة هللاّ   ء، فالذين يؤمنون با�ّ  ضابطة ثابتة ال تخطى

افا وثقاالً، طاعًة ألمره ويقينا ، بل هم ِرساع إليها خف نْفرا يف سبيل هللاّ   وأكد لهم، فهم ال يتلكأون يف تلبية داعي هللاّ 
  فضالً عن اإلستئذان.  بلقاءه وإبتغاَء مرضاته دو�ا حاجة إىل حثٍّ بعد ما حثهم هللاّ 

يف ذلك الجهاد، فضالً عن استئذانه يف تركــه، إذا   املؤكد بالجهاد باألموال واألنفس يُستأذن رسول هللاّ   أفبعد أمر ّهللا 
إياه، » عليم باملتق�  وهللاّ «عن اإل�ان ح� يكون اإلستئذان للجهاد ييش بعدم اإل�ان فمجرد استئذانهم للقعود لهم 

والطاغ� دون حاجة إىل استئذان منهم وعدم استئذان، فإ�ا ذلك البيان إعالن للرسول والذين معه ليعرفوا املنافق� 
  يف لحن القول.

يف الجهاد، فإن ربنا ندبنا إليه مرة بعد أخرى،  آله و عليه هللا صىلن النبي ولقد كان أكابر املهاجرين واألنصار يقولون: ال نستأذ
هبالقعود لشق عليهم. فرتى عليا آلـه و عليه هللا صىلفل�ذا ـ إذا ـ اإلستئذان؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول  ملــا يــأمره  السـالم علـي

: أما ترىض أن تكون مني �نزلة آله و عليه هللا صىل  حتى يقول رسول هللاّ  بأن يبقى يف املدينة يشق ذلك عليه آله و عليه هللا صىلالرسول 
  هارون من موىس.

واإلستئذان املنفي هنا يختص بالقعود، بل هو الظاهر يف الخروج، م� يرجح أن ج�عة منهم إســتأذنوه للخــروج 
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عــىل » � إذنــت لهــم«يصــح حمــل هو من آخرين استأذنوه للبقاء، فقد » إئذن يل وال تفتني«فأذن لهم، ك� وأن 
  ليس من مسارح اإلذن سلبا وإيجابا.  األمرين، إذن ىف الخروج وإذن يف البقاء، والجهاد يف سبيل ّهللا 

سواٌء أكان استئذانهم للجهاد أم تركه، وهو » واليوم اآلخر  ال يستأذنك .. إ�ا يستأذنك الذين ال يؤمنون با�ّ «أجل 
واليوم اآلخر، فاإلستئذان يف هذا املرسح ألٍي كان ومن أٍي كان، إ�ا هو ألولئك الذين   أحرى داللة عىل كفرهم با�ّ 

  خلت قلوبهم من اإل�ان، فهم يتلمسون املعاذير وهم يف ريبهم يرتددون، استئذانا للخروج وآخر للقعود.
ئفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن إىل طا  فإن رجعك هللاّ «ذلك اإلستئذان كان للقعود وأن استأذنوه بعُد للخروج: 

  ١.»تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالف�
تلميحة أنهم � يستأذنوه ـ فقط ـ يف القعود، بل ويف الخروج مع املجاهــدين أيضــا ليزيــدوكم » ال يستأذنك«ويف 

لو أرادوا الخروج ألعدوا له عــدة «هم الذين إستأذنوه لعدم الخروج حيث » � أذنت لهم«ن املحور يف خباالً، ولك
.«..  

إذ لو كان يعلمه لكان استئذانهم إياه عل� له بكذبهم، فال يرد أنــه �  آلـه و عليه هللا صىلعلم حادث له » ال يستأذنك«وهنا 
  ».فأذن � شئت منهم«يكن مأذونا يف إذنهم ح� أذن لهم وال يعمه 

ب� الخروج والبقاء، وكالهــ� مــنهم » فهم يف ريبهم يرتددون«ىف الحق » إرتابت قلوبهم«إنهم أوآلء األنكاد البعاد 
 ٢،»ومن تردد يف الريب سبقة األولون وأدركه اآلخرون وقطعته سنابك الشياط�«خيانة وكيد عىل الج�عة املسلمة 

  فذلك عالمة أوىل لكذبهم يف استئذانهم ثم ثانيا:
ًة َولَِكْن كَرَِه هللاّ  وا لَُه ُعدَّ   ٣انِْبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوقِيَل اقُْعُدوا َمَع الَْقاِعِدينَ    َولَْو أََرادُوا الُْخُروَج َألََعدُّ

روج، العازمة الحاسمة، قضيتُها الطبيعية الواقعية إعداد ُعدة له وإن بسيطا، وهم � يُعدوا له أية ُعدة، إن إرادة الخ
ة للتخلف عنه  لهم وضعَّف رغبتهم يف اإلنبعاث كيال يخرجوا، فإن »: انبعاثهم فثبطهم  ولكن كره ّهللا «إال كل ُعدَّ كسَّ

حها، فقد تطلَّبت مــنهم ِرشَعــُة التكليــف أن يخرجــوا، ثــم خروجهم مروج فيهم، فخروج عن صالح الحرب إىل طال
قيلة من رؤوس النفاق حيلة، وقيلة من » وقيل اقعدوا مع القاعدين«ثبطهم ِرشعة التكوين �ا تثبطَّوا يف أنفسهم 

ا إنــا أرســلن«� �نعهم عن هذه القيلة الحيلــة الغيلــة، وعــن قعــودهم بهــا، حيــث   الشيطان الرجيم غيلة، ثم هللاّ 
٤.»الشياط� عىل الكافرين تؤزهم أزا

  ذلك و: ٥.»وقضينا لهم قرناء فزينوا ما ب� أيديهم وما خلفهم«
نََة َوِفيكُْم  ُعوَن لَهُْم َوّهللا لَْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوكُْم إِالَّ َخبَاالً َوَألَْوَضُعوا ِخالَلَُكْم يَبُْغونَكُْم الِْفتْ   ٦َعلِيٌم بِالظَّالِِم�َ    َس�َّ

أنــتم » وقيل أقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم«  إحالة واقعية �ا عزموا عىل عدم الخروج و�ا ثبطهم هللاّ » لو«
»: خاللكم«أرسعوا فيها ويف أي فساد  »:وألوضعوا«فسادا واضطراب رأي »: ما زادوكم إالّ خباالً«املؤمن� الصالح� 

أن يطلبــوكم إياهــا، كــأن ال بغيــة لهــم »: يبغــونكم الفتنــة«تخلالً فاسدا كاسدا ب� صفوفكم اإل�انية، حال أنهم: 
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اُذنا لكل كالم دو�ا تثبُّت عنه كالبسطاء من املؤمن� والذين اسلموا » وفيكم س�عون �«بخروجهم فيكم إالَّ إياها 
  الضال� واملضلِّل�، ذلك:» عليم بالظامل�  وّهللا «دخل اإل�ان يف قلوبهم، وملَّا ي

  ١َوُهْم كَارُِهونَ    لََقْد ابْتََغْوا الِْفتْنََة ِمْن قَبُْل َوقَلَّبُوا لََك اْألُُموَر َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر هللاّ 
وإضالالً للذين  آله و عليه هللا صىلبن أ� سلول بثلث القوم خذالنا للنبي   أحد حيث تخلف عبد هللاّ هنا منه يوم » من قبل«و 

ا بــ� صــفوف املــؤمن� » وقلبوا لك األمور«معه  التي كانت مؤاتية لصالح الحرب حيث عملوا دعايات مضادة لهــ
الحق وظهور األمر، مرتبص� عليه دوائر  مجيء» وهم كارهون«نرصة بعد النكسة »  حتى جاء الحق وظهر أمر ّهللا «

  السوء، عليهم دائرة السوء ولكنهم ال يعلمون.
  ٢ينَ َوِمنُْهْم َمْن يَُقوُل ائَْذْن ِيل َوالَ تَْفتِنِّي أَالَ ِيف الِْفتْنَِة َسَقطُوا َوإِنَّ َجَهنََّم َلُ◌مِحيطٌَة بِالَْكاِفرِ 

ه و عليه هللا صىلش، ومنهم َجُد بن قيس ح� يقول له الرسول هؤالء األنكاد األغبا : يا جد هل لك يف جهــاد األصــفر؟ قــال: آـل
  فإ� رجل أحب النساء وإ� أخىش إن أنا رأيــت نســاء بــ� األصــفر أن افتــ�، فقــال رســول هللاّ   أتأذن يل رسول هللاّ 

» أال يف الفتنــة ســقطوا« ٣»ومنهم من يقول أئذن يل وال تفتني«  وهو معرض عنه: قد أذنت لك، فأنزل هللاّ  آلـه و عليه هللا صىل
برتك اإلذن لقعودهم ترغيبا يف بنات بني األصــفر خــالف مــا  آلـه و عليـه هللا صىلبأنفسهم املفتونة الفاتنة، فلم يفتنهم النبي 

  ٤يروى.
مرسوم يرسم لهم كأن الفتنة فيه هاوية وهم فيها ســاقطون، فهــم هنــا يف جحــيم الفتنــة التــي ويا له من مشهد 

  ».وإن جهنم ملحيطة بالكافرين«أججوها بذات أيديهم ماقتون، ثم هم أججوه خالدون 
  

  يف مراع�ت  املهاجرون يف سبيل هللاّ 
َورَُســولِِه ثـُـمَّ يُْدرِكْــُه    َغ� كَثِ�ا َوَسَعًة َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَيْتِِه ُمَهاِجرا إَِىل ّهللا يَِجْد ِيف اْألَرِْض ُمرَا   َوَمْن يَُهاِجْر ِيف َسِبيِل هللاّ 

  ٥َغُفورا َرِحي�   َوكَاَن هللاّ    الَْمْوُت فََقْد َوقََع أَْجرُُه َعَىل هللاّ 
عن اإلقدام عليها لحد قد يعذر نفسه عنها كأنه ال يجد لها حيلة  وألن املهاجرة فيها مخاوف وأخطار قد �نع املؤمن

  تعاىل يف اآلخرة واألوىل.  هنا يسكب فيها الط�نينة بحقائق أخرى من ض�نات هللاّ   وال يستطيع سبيالً، لذلك نجد ّهللا 
»  سبيل ّهللا «لعناء، فا�ا هي ، فليست هي هجرة لل�اء والبواء والخروج عن ا ذلك! رشَط أن تعني املهاجرة سبيَل هللاّ 

  بكل ترح وفرح.
لقد وجدت أنا الكاتب   وهللاّ » يجد يف األرض مراغ� كث�ا وسعة«نرى هنا املهاجرة تضمن خ� الدنيا واآلخرة، فهنا 

مــة وجدت يف مهاجري الثالثة: النجف ولبنان ومكــة املكر   من رش الطاغوت الشاه عليه لعنة هللاّ   يف هجر� إىل ّهللا 
  هو املستعان.  مراغ� كث�ا وسعة، ومنها موسوعة الفرقان التي هي من حصائل هذه الهجرة املباركة وهللاّ 

فكلــ� اعــرتض ســبيلَه رادٌع » واسعة  أرض ّهللا «واملراَغم الكث� ما يُرغم من املوانع ألصل الهجرة أم يف املَهاجر فإن 
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وفسحة يف مجاالت » وسعة«ـ فقط ـ مراغ� كث�ا إرغاما للموانع، بل  وإْن بنقلته إىل أرض أخرى، وليس  أرغمه هللاّ 
الحياة، حيث يجد يف األرض منطَلقا وفسحة، فال تضيق به أرض املهاجرة وال يعدم الحيلة والوسيلة للحياة اإل�انية 

  وللرزق أماهيه.
رض الــوطن وبظــروف ومالبســات فإ�ا هو ضعف النفس البرشي يخيل إليها أن وسائل الحياة مرتبطة ـ فقط ـ بأ 

  خاصة إن فارقتها � تجد للحياة ـ إذا ـ سبيالً.
مراَغمة معاكسة ملا يخيِّل إىل املهاجرين أن   فرغم أن أرض الوطن اصبحت مراِغمة إل�انه تصبح املَهاجر يف سبيل هللاّ 

تلك   الهجرة هي التي تضمن بإذن ّهللا  يف  الوطن يوطِّن املواِطن والهجرة تهجره عن التوطن واإلطمئنان، فسبيل ّهللا 
  عن أرض الوطن أية صعوبة مراِغمة لعيشتهم.  املعاكسة الحبيبة الشيِّقة، ول� ال يخاف املهاجرون يف سبيل ّهللا 

  ذلك مراَغمة هنا، ثم بالنسبة لألخرى ـ وحتى للذي مات يف الطريق:
 آله و عليه هللا صىلوهنا نسمع الرسول »  املوت فقد وقع أجره عىل هللاّ ورسوله ثم يدركه   ومن يخرج من بيته مهاجرا إىل هللاّ «

، فخر عن دابته ف�ت فقد وقع أجره  وأين املجاهدون يف سبيل هللاّ   من خرج من بيته مجاهدا يف سبيل ّهللا «يقول: 
  ١». ره عىل هللاّ ، أو مات حتف أنفه فقد وقع أج ، أو لدغته دابة ف�ت فقد وقع أجره عىل هللاّ  عىل هللاّ 

 احت�له� فيها ـ بالذي يه� عزم املؤمن، فكلٌّ منه� ه�ِّ يف نفــس املــؤمن ـ يف  وليس املوت أو القتل يف سبيل ّهللا 
ثم مات يف طريقة أو يف املَهجر فقد تجاوب امران إلهيان يف موته   ، فإذا هاجر بأمر ّهللا  حيث األجل إ�ا هو بيد ّهللا 

  ».أين� تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة«أو قتله فـ 
،  وســبيل الــدعوة إىل هللاّ  ٢طليقة تشمل كل سبله املسبَّلة للمؤمن�، فقد تشمل ســبيل الحــج  ألن سبيل ّهللا ذلك! و 

  وسبيل تحصيل العلم وسائر السبل الربانية مه� كانت درجات.
ـ بقدر متيقن ـ إن مات قبل املناسك ك فى عن حجة او وقد فصلنا عىل ضوء آيات الحج أن املحرم الداخل يف الحرم 

عمرته، وعلّه ايضا لكل من املحرم والداخل يف الحرم، ثم ملن مات قبل اإلحرام والحرم أجره مهــ� � يســقط عنــه 
حجه او عمرته، فإن وقوع األجر أعم من سقوط التكليف، ك� الناوي للحج وملّا يستطيع له أجره ولكنه إذا استطاع 

  وجب عليه.
  بأموالهم وأنفسهم

ُُهْم    بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم أَْعظَُم َدَرَجًة ِعنَْد ّهللا    آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل هللاّ الَِّذيَن  َفائِزُوَن  يُبَرشِّ َوأُْولَِئَك ُهْم الْ
  ٣ِعنَْدُه أَْجٌر َعِظيمٌ    يَها أَبَدا إِنَّ هللاّ َربُُّهْم بِرَْحَمٍة ِمنُْه َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَهُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم َخالِِديَن فِ 

ل� عىل سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام، وهنا  بالنسبة ملن »  أعظم درجة عند ّهللا «تتمة من املواصفات للمفضَّ
ل، أن لو كانت مجرد السقاية والع�رة فضالً دونهم من املؤمن� حقيقة التفضيل، ولغ� املؤمن� مجارات يف التفضي

رون بيته، ففي مثلث املحتمالت ب� اإل�ــان »  أعظم درجة عند ّهللا «فهؤآلء املؤمن� هم  ه وتعمَّ الذي تسقون حاجَّ
ورشوطه وغ� اإل�ان هو أعظم ِمن سواه، دون مساوات فضالً عن تفضيل الالّإ�ان عىل اإل�ان، ثم اإل�ان األكمل 

                                                        
�� و ���� ا��� ����� ���� ���� ا����   ـ أ��ج ا�� ��� وا��� وا����� و���� �� ��� ا��ّ� ٢:٢٠٩). ا��ر ا�����ر ١ ���ل: ...، و��� �� ا�� ز��  آ
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  فضل ِمن سواه مه� حمل سواه من فضائل متخيلة.أ 
لنــا منــا » رحمــة«تدل أنه� فوق هذه الجنات، فهي جنــات معرفيــة: » جنات«قبل وقبال » رحمة ورضوان«وهنا 

أكرب ذلك هو الفوز   ومساكن طيبة يف جنان عدن ورضوان من ّهللا «» رضوان«فينا:   ، وأخرى روحية من هللاّ  بفضل هللاّ 
قل أَُؤنبئكم بخ� من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيهــا وأزواج « ١.»العظيم

  ٢.»بص� بالعباد  وّهللا   مطهرة ورضوان من هللاّ 
نا املعرفة للعبودية والعبودية هي سبيل هو أفضل مصاديق الرحمة وأثافيُّها، وه» رحمة«بعد » رضوان«ذلك، فهنا 
تها » خالدين فيها«. ثم و »فبأي آالء ربك� تكذبان«الرضوان    . من هللاّ » رضوان«تعم هذه الثالثة وبِقمَّ

من جاء بالحســنة «هو قضية فضله تعاىل، فليس العذاب ـ إذا ـ مقي� ألنه قضية عدله حيث: » نعيم مقيم«وهنا 
  .»اء بالسيئة فال يُجزى إالَّ مثلهافله عرش أمثاله ومن ج

َحبُّوا الُْكْفَر َعَىل االْءِ  أُوْلَِئَك ُهْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا آبَاءَكُْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَاَء إِْن اْستَ �َاِن َوَمْن يَتَوَلَُّهْم ِمنُْكْم فَ
  ٣الظَّالُِمونَ 

ال «أن   ، وقضية اإل�ان باّ�  ، ثم ويف سبيل مرضاته واليُة أولياء هللاّ  بكل أبعادها الالئقة با�ّ   �ا الوالية هي والية ّهللا فإ
فواليتهم أوآلء إنتقاض لإل�ان أو إنتقاص من اإل�ان » تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عىل اإل�ان

  ، أو املنتقصون من اإل�ان.»املنتقضون اإل�ان» أولئك هم الظاملونومن يتولهم منكم ف«
تعم إىل كفارهم منافقيهم حيث اإلستحباب ال يعني مقولة اللفظ فقط، بل هو مقولة القلب » إن استحبوا«وهنا 

نه لإل�ــان ثم القالب له مظهر، فاستجابة الكفر يف ثالوثه أم ضلع من أضالعه إستجابة، مه� كان الجمع أغلظ، فإ
  أرفض.

ك� تحاربون سائر الكفار دون �ييز، وك� يروى عن   بل وحاربوهم عىل والية هللاّ » ال تتخذوا .. أولياء«وليس فقط 
ي� نقتل آبائَنا وإخواننا وأع�منا ما يزيدنا ذلك إالَّ إ�انــا وتســل آله و عليه هللا صىل  ولقد كنا مع رسول هللاّ : «السالم عليهاإلمام عيل 

  ٤».ومضيا عىل اللقم وصربا عىل مضض األ� وجدا عىل جهاد العدو
أجل ويف مرسح اإل�ان بآرصة القلب الواعي تتقلب سائر األوارص من الدم والنسب والحسب، وتبطل والية القرابة 

نفســه،   ، بعيــدة عــن واليــة هللاّ  ، قَدَر ما قدره هللاّ  وعىل هامشها والية أولياء هللاّ الوالية األوىل   يف أرسة وسواها، فللّه
  حيث هي تخصه ربوبية، وك� والية الخلق تخصهم عبودية دو�ا خلٍط وال غلٍْظ.

اَن آبَاُؤكُْم َوأَبْنَاُؤكُْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِش�َتُُكْم َوأَْمَواٌل  اقَْرتَفْتُُموَها َوتَِجارٌَة تَْخَشْوَن كََساَدَها َوَمَساكُِن  قُْل إِْن كَ
  ٥الَ يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِق�َ    بِأَْمرِِه َوهللاّ    َورَُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيلِِه فََرتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْ�َ ّهللا    تَرَْضْونََها أََحبَّ إِلَيُْكْم ِمْن ّهللا 

  ورسوله وجهاد يف سبيله، فقضية اإل�ان هي أن األحب إىل صاحبه هو ّهللا   رغبات �ان تُعرَض �رسح الحب أمام هللاّ 
  وسيالً وصيالً ملرضاته.» جهاد يف سبيله«، و  أصيالً، ثم الرسول فصيالً لرسالته عن ّهللا 

ـ عش� «فمخمس  ـ أبنائكم ـ إخوانكم ـ أزواجكم  الت النسبية والسببية أماهيه من » تكمآبائكم  يحلِّق عىل كافة الصِّ
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 .٩:٢٣). ��رة ا����� ٣

 
 .ا����م ����). ��� ا������ ����� ا����� ا���� ��� ٤

 
 .���٩:٢٤ ). ��رة ا��ّ ٥

 



 125

تشمل البنات » أبناءَكم«تشمل الوالدين، بل واألع�م واألخوال والع�ت والخاالت، و » آباءكم«صالت حيوية، فإن 
اِ�ة ومنقطعة تشمل إىل البعولة الزوجات يف مثلثه الزواجات د» أزواجكم«إىل األوالد واألحفاد منه� أو أحده�، و 

يا.» وعش�تكم«وأمة، ثم    تعم كل الوصائل والفصائل البعيدة نسيبا وسببيا وودِّ
تعم كافــة الرغبــات املاليــة، حــارضة كـــ » أموال إقرتفتموها ـ تجارة تخشون كسادها ـ ومساكن ترضونها«ومثلث 

�ن يتصلون بكم، أم ألموالكم،  ثم أمكنة لكم» تجارة تخشون كسادها«ومستحرضة ملستقبل: » أموال اقرتفتموها«
  ».ومساكن ترضونها«أم لتجارتكم: 

فقد حلَّقت تلك الث�نية عىل كل الرغبات الحيوية لنا نعيشها ونعيِّش بها، ونحن يف وسط بينها أن نبرصه إليها دون 
أو أن نبرصــ بهــا » وم الفاســق�ال يهدي القــ  بأمره وهللاّ   فرتبصوا حتى يأ� ّهللا «فتُعمينا:   نفاذ عنها إىل مرضات هللاّ 

نا فإ�انا باّ�  مــن «بشأن الــدنيا:  السـالم عليه، وعىل حد املروي عن اإلمام عيل  وجهادا يف سبيل هللاّ   وهجرة يف هللاّ   فتبرصِّ
  ».أبرص بها بّرصته ومن أبرص إليها أعمته

ة املذكورة هنا، ألنه� ـ فقط ـ مرسح الوالية دون البقي» اآلباء واإلخوان«هناك يف حقل الوالية املحظورة يُذكر فقط 
والنفاذ يف أمور اإلنسان، دون امللحق� به العائش� عىل هامشه، وهنا يف حقل الحب يأ� دور البقيــة مــع اآلبــاء 

  واإلخوان.
ول عمر: ورسوله أحب إىل املؤمن حتى من نفسه فضالً ع� سواها، فح� يق  وألن الحب األعىل هو لألغىل فليكن هللاّ 

أحب إيل من كل يشٍء إالَّ من نفىس ـ يجيبه: ال يؤمن أحدكم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن   ألنت يا رسول ّهللا   وّهللا 
  ١».نفسه

وألن الحب ليس إالّ نحو الك�ل، فاملحبوب ـ إذا ـ ليس إال الك�ل �ن يحمله، فاألحب هــو األكمــل، ففــي مثلــث 
حب اإلنسان نفسه، وسواها من خلق، وربه، ال ميزان ألصله وال فصله إال أصل الك�ل وأكمله، إذا فحب من سوى 

إلحاد وسط بإرشاك، ومن ثم التسوية يف الحب   أحب إليك من هللاّ   أو ما سواه دونه إلحاد حادٌّ، ثم كون غ� هللاّ   هللاّ 
أحب إليك م� سواه، ولكلٍّ دركات، ولتوحيد الحب درجات   وسواه إرشاك خالص، والتوحيد هو أن يكون هللاّ   ب� ّهللا 

هو أن ال تحب إالّ إياه، ثم تحب ممن   قاالً وحاالً وأع�الً، والتوحيد الحق يف حب هللاّ  ٢.» والذين آمنوا أشد حبا ّ� «
هــو الرجاحــة القلبيــة لحبــه عــىل مــن ســواه،   قَدرَه، وأد� درجات حب هللاّ   فتحبه يف حب ّهللا   سواه َمن يحبه هللاّ 

  ف يف مظهر اإل�ان، كاشفا عن ضعفه يف القلب.فالرجاحة العملية لحب من سواه أو ما سواه َضع
وألن املؤمن� بصورة طليقة تشمل ـ إىل املعصوم� ـ العدوَل والفساق الذين دخل اإل�ان يف قلوبهم، والذين أسلموا 

أك�   هللاّ وملَّا يدخل اإل�ان يف قلوبهم، بل واملنافق�، فالتنديد هنا موجه أوالً إىل األخَ�ين، حيث املنافق يحب غ� 
منه عل� وتقص�ا، واملسلم الساذج قبله يحب هكذا قصورا عن تقص� وجهالة، ثم إىل فساق املؤمن� حيث الفسق 

  يف املظهر، كاشفا عن ضعف اإل�ان.  عىل هللاّ   عمليا ترجيح لغ� ّهللا 
سوية غ� محظــورة، وإ�ــا لعنايــة أحب إليك منه، ال ألن الت  ومحور التنديد يف مراتب الحب هنا أن يكون غ� هللاّ 

، وأما الحــب  عىل هللاّ   وما سواه، حيث الفسوق عمليا هو مظهر من مظاهر الرتجيح لغ� هللاّ   مظاهر الحب ب� ّهللا 
عىل ما سواه ومن ثم درجات إىل حب العصــمة وعصــمة   قلبيا فأقل درجاته يف حقل اإل�ان أقل رجاحة لحب هللاّ 

  الحب.

                                                        
�ل: و�ـ� آ�ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ� ا���ـ�ب ��ـآ�� و ���� ا��� ���  �� ���م ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ�  ـ أ��ج أ��� وا����ري �� ��� ا��ّ� ٣:٢٢٣). ا��ر ا�����ر ١

 : �� ���� ...آ�� و ���� ا��� ���.. ���ل   وا��ّ�

 
 .��٢:١٦٥رة ا����ة ). ٢
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 آله و عليه هللا صىلوعىل ضوءه حب النبي   تقد�ا لحب هللاّ  ١»ورسوله أحب إىل املرء من سواه�  �ان كون هللاّ من اإل«ذلك فـ 
  ٢»حب النبي من اإل�ان«وهكذا يكون 
وك� يروى عنــه  عليه�السالمامات ثا� الحب� حب األ�ة من أهل بيته أصالة وحب رسوله رسالة، ومن لز   ذلك حب ّهللا 

من مات عــىل حــب آل محمــد مــات «و  ٤»حب عيل براَءة من النار« ٣»عنوان صحيفة املؤمن حب عيل«متواترا: 
  ٦».أساس اإلسالم حبي وحب أهل بيتي« ٥»شهيدا

وهذه اآلية تنديدة شديدة مديدة بهؤآلء الذين ظلوا بعد الفتح �كة مصلحيَة الحفاظ عىل أموالهم وأهليهم خوَف 
ر من دينهم واستمرارية السلطة املرشكة عل ره� رغم التهدُّ   يهم.تهدُّ

ال يضــيع أوليــاءه، وإن   فــإن هللاّ   ال تجعلن أك� شغلك بأهلك وَولَدك، فإن يكن أهلك وولــدك أوليــاء ّهللا «ذلك، ثم 
  ٧». ف� همك وشغلك بأعداِء هللاّ   يكونوا أعداء هللاّ 

ورسوله وجهاد يف   ، أالّ تولوا الكافرين من هؤآلء، ثم ال يكونوا أحب إليكم من هللاّ  وهنا س� تنازيل يف الوالية أمام هللاّ 
ورسوله وحبه والجهاد يف   سبيله وإن كانوا مؤمن�، فاآلية السابقة لألوىل، واألخرى لألخرى، توحيدا وطيدا لوالية هللاّ 

  نحيس بخيس.  كل متَعلق دون ّهللا سبيله، تفضيالً فضيالً له عىل َمن سواه من نفس أو نفيس، فإن 
مه� كان مؤمنا، فضالً عن حب الكــافرين   أك� من هللاّ   توعيد �ن يحب غ� ّهللا » بأمره  فرتبصوا حتى يأ� هللاّ «ثم 

  من األرقاب أو تولِّيهم فإنهم ـ إذا ـ حيَّات وعقارب.
يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم «بقوم يحبهم ويحبونه:   املتوعيد هنا يعم أمر الحياة لهم إىل أن يأ� هللاّ » أمره«و 

وال   بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عىل املؤمن� أعزة عىل الكــافرين يجاهــدون يف ســبيل ّهللا   عن دينه فسوف يأ� ّهللا 
  ٩.»تبدل قوما غ�كمويس« ٨.»واسع عليم  يؤتيه من يشاء وّهللا   يخافون لومة الئم ذلك فضل هللاّ 

                                                        
ـ  ١٦١ح  ٤٥، ك ٦٨ـ  ٦٦ح  ١، �� ـ ك ١٠ب  ٩٣، ك ١ب  ٨٩، ك ٤٢ب  ٧٨، ك ١٤و ٩ب  ٢). ����ح ���ز ا���� ����ً �� �� ـ ك ١

 ٢٢٧و ٢٢٦و ٢١٣و ٢٠٨و ٢٠٧و ٢٠٢و ٢٠٠و ١٩٢و ١٧٤و ١٧٢، ��ـ  ���� ص ٤ـ  ٢ب  ٤٨، ��ـ  ك ٥٠ب  ٣٤، ك ١٠ب  ٣٨، ��ـ  ك ١٦٥

 .٢١٣١ط ـ ح  ٢٨٨و ٢٨٣و ٢٧٨و ٢٧٦و ٢٧٥و ٢٥٥و ٢٣٠و ٢٢٨و

 
 ٤٦، �ـ� ـ ك ١٠ب  ٣٨ك  ٥٠ب  ٣٤،�ـ� ـ ك ٧٠ـ  ٦٦ح  ١، �ـ� ـ ك ١٠ب  ٩٣، ك ١ب  ٨٩، ك ٨ب  ٢). ا����ر ����ً �ـ� �ـ� ـ ك ٢

 ٢٢٨و ٢٢٧و ٢٢٦و ٢١٣و ٢٠٨و ٢٠٧و ٢٠٢و ٢٠٠و ١٩٢و ١٧٧و ١٧٤و ١٧٢، �ـ� ـ ���ـ� ص ٢٩ب  ٢٠، �ـ� ـ ك ٢٠و ١٩و ٤ـ  ٣ب 

 .٢١٣١ط ـ ح  ٢٩٣و ٢٣٦و ٢٣٣و ١٧٠، ���� ص ٢٣٦و ٢٣٣، را�� ص ٢٨٨و ٢٨٣و ٢٧٨و ٢٧٦و ٢٧٥و ٢٥٥و ٢٣٠و
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بهم مكة املكرمــة، فحــ� � يهــاجر ج�عــة مــن   ومن هؤآلء ـ إىل الذين يأتون يف آخر الزمان ـ هم الذين فتح هللاّ 
بهــم   �ن يفــتح هللاّ » بأمره  حتى يأ� هللاّ «املؤمن� إىل املدينة تحببا إىل أموالهم وأهليهم وتحفظا عليهم فليرتبصوا 

  عاصمة الدعوة وأنتم بعُد الزقون بها مخلدين إليها الزم�، رغم كرور األمر بالهجرة عنها.
، فرغم أنه شاقٌّ  يطالَب به الفرد والج�عة املؤمنة، أن يتصبَّغوا بصبغة هللاّ   وذلك التجرد عن كل آرصة أمام حب ّهللا 

  . اليخيش أحدا إالَّ هللاّ حسب الطبيعة البرشية، ولكنه سهل يس� عىل املؤمن الذي 
  عن كل آرصة ووسيلة ووصيلة وفصيلة، عن كل نفس ونفيس، هو قضية اإل�ان الصادق األم� با�ّ   فالتجرد يف هللاّ 

  ورسوله، فجهاد يف سبيله.
  
  
  

  .. �ا ظلموا واخرجوا من ديارهم
نْيَا َحَسنًَة َوَألَْجُر االِْخرَِة أَكَْربُ لَْو كَانُوا يَْعلَُمونَ ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا لَنُبَوِّ    َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف هللاّ    ١ئَنَّهُْم ِيف الدُّ

�ضيها أنها السابقة عىل نزول اآلية إذا فهي الهجرة إىل املدينة، فاآلية إذا مدينة يف سورة مكية، » هاجروا«قد تلمح 
حبشة، السابقة عىل هذه اآلية يف مكة، ثم املهاجرة هى حجر األساس يف حكم اآلية، ولكنها قد تعني الهجرة إىل ال

من بعد ماظلموا، من مكة إىل   سواء اكانت سابقة أم الحقة، إذا فهي تشمل بتجريدها عن مضيها كل مهاجرة يف هللاّ 
رشك، ثم من مكة اىل املدينة،  الحبشة، ومن املدينة اىل مكة حيث كان من االنصار مهاجرون الن املدينة كانت دار

  من مكان إىل مكان ايا كان وايان ما طلعت الشمس وغربت.  ومن ثم كل انتقالة يف هللاّ 
فقد يهاجر ـ للحفاظ عىل ا�انه أم نرش اال�ان ـ عن وطن أم مال وأهل�، وأخرى عن حياة عن بكرتها حيث تكون 

   حيا� أنا وحياة اال�ان فاال�ان أحرى بالبقاء.حياة اإل�ان يف خطر السقوط، فإذا دار األمر ب�
حيث تعم صيغة املهاجر كلَّ أهل الجنة، وغ� املهاجر يف النار، فلــيس ـ » ال يدخل الجنة إالّ من هاجر«ويف الخرب 

ال ال إله إ «فقط ـ مهاجرة خاصة من مكان إىل آخر، بل هجران املعايص والتباعد عن املآيس، وتحقيقا لكلمة الحق: 
  ». هللاّ 
تقتيض املهاجرة عن ابعاد ثالثة من املحرمات وهي النفسية والج�عية واملعيشية تحت السلطة الطاغوتية، » ال إله«

تثبيت لثالثة أخرى هي النفسية والج�عية وتثبيت السلطة الربانية، فاملؤمن مهاجر عىل أية حال ما »  إال ّهللا «ك� 
�ه�ي أم يف الحكم حيث املسؤولية لنفي الباطل وتحقيق الحق تشكِّل الحياة دام هنالك فسق أو كفر فردي أم ج

  اإل�انية.
ك� هنا، أم مهاجرة يف الشيطان، ثم األوىل قد تكون من بعد ما   ثم املهاجرة هي التباعد فقد تكون مهاجرة يف ّهللا 

ملجرم� ثم تابوا وهاجروا وهي أوســطها، ظُلموا ك� هنا وهي أفضلها، وأخرى من بعد ما ظَلموا �قامهم يف دار ا
وثالثة � يَظلموا و� يُظلموا وا�ا يهاجرون لبسط الدعوة اإللهية فكاألوىل، أم تزيدها فضالً حيــث تكــون الــدعوة 

  أفضل وأشمل دون اختصاص بالحفاظ عىل إ�ان املهاجر.
تعب، كانت الهجرة افضل وأوعب، واآلية تب� موقف اتم وا  أصعب، والدعوة فيها اىل هللاّ   فكل� كانت الهجرة يف هللاّ 

ثــم اىل  ٢املهاجرة الفضىل الشاملة للرسول والذين معه وهي ذات درجات حسب الــدرجات، مهــاجرة إىل الحبشــة

                                                                                                                                                         
 
 .١٦:٤١). ��رة ا��ّ�� ١
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ل مكا� أم �  ويف هللاّ   ويف الكل مهاجرة من الشهوات واإلنيات واألنانيات اىل هللاّ  ١املدينة املنورة ، مه� كان فيها تنقُّ
ظروف واألشكال، فاملهاجرة يف ، مه� اختلف ال ويف ّهللا   اىل هللاّ   يكن، حيث إن حجر األساس فيها التباعد ع� سوى هللاّ 

إن املهــاجر مــن «ال تحّد بحدود املكان والزمان وإ�ا هي املكانة واإل�ان يهاُجر للحافظ عليه واملزيد فيه، فـ   هللاّ 
ن املدينــة كانــت دار كان من األنصار مهــاجرون أل «ولقد  ٢»عنه، هجر السوء والخطايا والذنوب  هجر ما نهى هللاّ 

  ٤».كانوا من املهاجرين ألنهم هجروا املرشك�« ٣»رشك
، إنه من املهاجرين أين� حل أو ارتحل أم سكن واستكن، وجملة القول يف  فاملسلم املصابر عىل إ�انه، املتثابر يف هللاّ 

  تنقسم حسب األحكام التكليفية، خمس بخمسة فصالحاتها درجات ك� طالحاتها دركات.املهاجرة ككل أنها 
د كلمة التوحيد بسلبها:   ثم املهاجرة يف هللاّ  يف إيجابياتها، »  إال هللاّ «يف سلبيات املهاجرة، وباثباتها: » ال إله«هي تُجسِّ

كث�ة، فاملوحد   حيث الحواجز يف السلوك إىل ّهللا فكل من يحمل كلمة التوحيد فهو مهاجر يف بُعديها عىل أية حال، 
  . هو دائب املهاجرة يف ّهللا 

» ربنــا آتنــا يف الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة«حياًة حسنة ك� يطلبونها ليل نهار: » لنبوئنهم يف الدنيا حسنة«
جد يف األرض مــراغ� كثــ�ا وســعة ي  ومن يهاجر يف سبيل هللاّ «تسهِّل كل صعب، وتحّسن كل سوٍء   فاملهاجرة يف هللاّ 

  ٥.»غفورا رحي�  وكان ّهللا   ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره عىل هللاّ   ومن يخرج من بيته مهاجرا اىل هللاّ 
برتك بوائك   هللاّ تلقي بنفسك اىل التبع� والح�ة دون بواء، فقد وعدك   ال تفكر أنك اذا هاجرت وطنك وشغلك يف هللاّ 

رغم ان الدنيا دار عناء وشقة سيئة، وذلك طرف من االجر ضئيل فان متاع الدنيا » لنبوئنهم يف الدنيا حسنة«  يف ّهللا 
والبواء هنا ال تخص دار » لو كانوا يعلمون«من اجر الدنيا وحسنتها » اكرب«وحسنتها » وألجر اآلخرة«ايا كان قليل 

ســواء أكانــت بــواء دار الهجــرة ام » لنبوئنهم يف الدنيا حسنة«واء الحسنة، حيث النص الهجرة مه� كانت من الب
الرجوع اىل ارض الوطن ام فيه�، وعىل اية حال فهي البواء والحياة الحسنة، املال�ة للحفاظ عىل كرامــة اال�ــان، 

  مه� كانت فيها صعوبات يف ظاهر الحال ..
ـ  ؟ وهم بطبيعة الحال يعلمون، وإالّ فلم يهاجرون ان �  اهم املهاجرون يف ّهللا ؟ »يعلمون«وترى من املعنيون هنا ب

املحيلة عاديا ملدخولها تُحيل لهم ان يعلموا خ� أجر اآلخرة، وانه اكرب، فليسوا ـ اذا ـ إالّ » لو«يكونوا يعلمون!، ثم و 
ى اآلخرة، بل وقبلها حسنى الــدنيا، لتختص علمهم بحسن» لو كانوا يعلمون«املرشك� السابق ذكرهم، ثم وليست 

  والكفار ال يعلمون الحسني�، اذ ال يعرفون حسنى الحياة الدنيا، وال يصدقون االخرى فضالً عن حسناها!
  

  عاقَبوا �ثل ما عاقبوا به .. ثم قتلوا او ماتوا
د النرص يف ختام بأمره الجهــاد مع وع  يف هذه اآليات تعقيبات ملا سلفت من االذن يف القتال، مهاجرًة يف سبيل ّهللا 
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  ».ونعم النص�«  حق الجهاد واعتصام با�ّ 
ـ وحياة املؤمن كلها مهاجرة ـ هي تجرُّدة كاملة شاملة من كل ما تهفو له النفس يف ســبيل   واملهاجرة يف سبيل هللاّ 

  ، إيثارا لتلك السبيل عىل كل سبيل. غ� هللاّ 
ـ ترك  الوطن السَكن إىل ك� حصل مرت� يف مكة املكرمة، تارة اىل الحبشة واخرى اىل وال تعني املهاجرة هنا ـ فقط 

ال تحمل معها صورة خاصة، وال سي� ان السورة مدنيــة وقــد �ــت تلــك املهــاجرات   املدينة، حيث املهاجرة يف هللاّ 
األنفسية، ثم االفاقيــة هــي مــن ، واهمه املهاجرة  الخاصة، وا�ا تعني التباعد عن كل ما يعرقل املس� يف سبيل هللاّ 

مظاهرها، فقد تقتيض الهجرة عن ارض الوطن، وأخرى البقاء يف ارض الوطن، ك� قد تنتهي اىل القتــل واخــرى اىل 
  املوت.

تعاىل، تُختم كل واحدة باسم� من   ومن ميِّزات هذه اآليات ان تسعا منها متتالية تحمل �انية عرش من اس�ء هللاّ 
لهو خ� الرازق� ـ العليم الحليم ـ العفوُّ الغفور ـ السميع البص� ـ العــيل   الحسنى بعد الجاللة: وان ّهللا   اس�ء هللاّ 

  ».الكب� ـ اللطيف الخب� ـ الغني الحميد الرؤوف الرحيم، أحياكم ثم �يتكم
  : بيل ّهللا وهذه ظاهرة منقطعة النظ� يف الذكر الحكيم، م� يدل عىل عظم املوقف للمهاجرين يف س

لَُهَو َخْ�ُ الرَّازِقَِ�  لَيُْدِخلَنَُّهْم ُمــْدَخالً    ِرزْقا َحَسنا َوإِنَّ هللاّ    ثُمَّ قُتِلُوا أَْو َماتُوا لََ�ْزُقَنَّهُْم هللاّ    َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِيف َسِبيِل ّهللا 
  ١لََعلِيٌم َحلِيمٌ    يَرَْضْونَُه َوإِنَّ ّهللا 

، وقد يَقتل ثم �وت،  دون تفاضل، فقد يُقتل يف سبيل هللاّ » ثم قتلوا او ماتوا«هو األصل »  هاجروا يف سبيل هللاّ «هنا 
ل�زقنهم رزقا «هو يف اٍي من هذه الحاالت الثالث عىل سواء يف   ام ال يَقتل وال يُقتل ثم �وت، واملهاجر يف سبيل هللاّ 

، ممتازة عن سائر الحياة لسائر القــتىل أو األمــوات الــذين �  او املوت، وهو حياة طيبة عند هللاّ  بعد القتل» حسنا
تصبِّع القتل   ، مه� كانوا مؤمن�، فان املهاجرة يف سبيل ّهللا  ، ثم � يقتلوا او �وتوا يف سبيل هللاّ  يهاجروا يف سبيل هللاّ 

  ٢.»صبغة ونحن له عابدون  ومن احسن من هللاّ   صبغة ّهللا «او املوت بنفس الصبغة اآللهية 
ل يف سبيل هللاّ  ل ذلك امليت عىل القتيل يف غ� هذه السبيل  إذا فال يفضَّ وقد سمع  ٣عىل امليت يف هذه السبيل ويفضُّ

عليه مثل ذلك األجــر وامــن الفتــان�، واقــرؤوا ان   يقول: من مات مرابطا اجرى هللاّ  آله و عليه هللا صىلسل�ن الفاريس النبي 
  ٥بل واآليتان نزلتا بشأن امليت يف هذ السبيل. ٤»والذين هاجروا ـ اىل قوله ـ حليم«شئتم 

» علــيم«حيث املفاضلة هنا خالف الخ�، ك� هي قضية انــه » لهو خ� الرازق�  ان ّهللا «وهذه التسوية هي قضية 
بعباده، فال يختص رزقُه » حليم«، ولو كان بينهم تفضيل فهو عىل حّد السبيل، وانه  باحوال املهاجرين يف سبيل هللاّ 

، فهــو  رة يف هذه السبيل، فمن يعيش حياتَه مهاجرة يف سبيل ّهللا بخصوص القتل يف سبيله، حيث األصل هو املهاج
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يجد يف األرض مراغ� كثــ�ا وســعة   ومن يهاجر يف سبيل ّهللا «من اهل هذه اآلية عىل قدر نصيبه من هذه السبيل: 
  ١.»غفورا رحي�  وكان ّهللا   ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع اجره عىل هللاّ   ومن يخرج من بيته مهاجرا اىل هللاّ 

يف ســبيل «فهنا املوت وهو اعم من القتل، وهناك القتل او املوت، م� يدل عىل أالَّ فارق بينه� ما ه� مشــرتكان 
ولكــل «اللهم إال تفارقا يف درجات السبيل، فقد يفضل قتيل عىل ميت او قتيل، او ميٌت عــىل ميــت او قتيــل »  هللاّ 

  ».� عملوا وما ربك بظالم للعبيددرجات م
، والن طبيعة الحال يف حيــاة املهــاجرة ان يــرتبص بهــا دوائــر  ذلك ترغيب عام هام بالنسبة للمهاجرة يف سبيل ّهللا 

  السوء، يتلوه وعد النرص:
نَُّه هللاّ  ِه لَيَنُرصَ   ٢لََعُفوٌّ َغُفورٌ    هللاّ  إِنَّ    ذَلَِك َوَمْن َعاقََب ِ�ِثِْل َما ُعوقَِب بِِه ثُمَّ بُِغَى َعلَيْ
فال س�ح له باملثل اذا   ، وأما املعاقَب يف غ� سبيل ّهللا  فهذه ضابطة عامة هي الس�ح يف املعاقبة باملثل يف سبيل هللاّ 

  كان تأديبا ام ردُّة فعل ملا أخطأ، اللهم إال من ظُلم.
، فــاذن:  ، وعاقــب باملثــل بــاذن هللاّ  موعود بالنرص، حيــث عوقــب يف ســبيل هللاّ  فاملعاقِب باملثل إذا بغي عليه، انه

  ».لعفو غفور  ان هللاّ   لينرصنه هللاّ «
وغفره؟ علّه �ناسبة شأن النزول ح� دافــع رسيــة   اترى ما هي الصلة ب� وعد النرص ملن بغي عليه وب� عفو هللاّ 

  ٣الرسول يف الشهر الحرام عن انفسهم فتحرجوا.
وجــزاء ســيئة «ثم املعاقبة باملثل مسموحة كضابطة وليست واجبة اال احيانا، وهي مرجوحة اخرى عىل ســ�حها، 

وان عاقبتم فعاقبوا �ثــل مــا عــوقبتم بــه ولــنئ صــربتم لهــو خــ� « ٤.» سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره عىل هللاّ 
  ٥.»للصابرين
فــالغفر شــامل حتــى مــوارد الســ�ح  ٦.»غفــور رحــيم  فمن اضطر يف مخمصة غ� متجانف الثــم فــان هللاّ «كيف ال 

باالضطرار فضالً عن غ� االضطرار مه� كان مسموحا، حيث االصل املحلِّق عىل االصول هو التغامض عن املعاقبــة 
ام دون دفع ما � يخلِّف تطاوالً من الظــا� » ادفع بالتي هي احسن السيئة«باملثل، ما كان دفعا للسيئة بالحسنة 

  ن سواه من املظلوم� علّه ينتبه.عليه وعىل م
فقد يبتىل املؤمن باملعاقبة باملثل والظرف رجاحــة العفــو واإلصــالح، فالنرصــة اإللهيــة تشــملة كظــروف الرجاحــة 

  عن مثل ذلك اللمم.» لعفو غفور  ان هللاّ «والوجوب 
ام سواه، فح� يعاقــب  نفسه ثم الَغْفر ال يختص برفع اثر العصيان بعد ما كان، بل ودفع العصيان عن املعفو، من
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ام سواه عن التطاول، حيث املعاقبــة  ع� فعل ويغفر له دفعا عنه من نفسه  املؤمن باملثل ثم يُبغى عليه يعفو ّهللا 
تتبــع يف معناهــا » لعفــو غفــور  ان هللاّ «يغفره ويسرته عن املظلوم فـــ   تخلِّف تطاوالً طائالً من املعاقب عليه وّهللا 

  املعا� معنية حسب املوارد املختلفة.موارده، وهذه 
  

  للمجاهدين عالمات
لَُو أَْخبَاَركُمْ  ابِِريَن َونَبْ َولَنَبْلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُ◌مَجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ

١  
ان، إختيارا لنفوسكم يف معرتكات الباليا والرزايــا يف سنة حتمية تربوية إلهية هي بلوى املؤمن�، إمتحانا دون امته

ومن ثم إختيارا ألع�لهم التي تخرب عــن نفوســهم كإذاعــات » حتى نعلم املجاهدين منكم والصابرين: « سبيل هللاّ 
ال تخفــى   عالمة، ال الِعلْم املعرفة، فــا�ّ هي من الَعلْم: ال ٢خارجية: (ونبلو اخباركم). و (نعلم) هنا ك� يف نظائرها

عليه خافية، فإنه عليم �ا يف الصدور قبل أن تصدرها كأخبار، وإنه يعلم الرس وأخفى، فكيف تخفى عليه الرسيرة 
وما دونها فيبلوهم ل� يعلم! وإ�ا هو َعلٌم: أن يجعل بالبلوى: جهادا وسواه ـ عالمة عىل النفوس املجاهدة الصابرة 

ملثابرة، �ا تجاهد وتصرب وتصابر، وعالمة األخبار األفعال، فإنها عالمات النفوس، فيعرفها الكيِّسون من حق القول ا
  وحق الفعل، ك� يعرف املنافقون من لحن القول ولحن الفعل، وك� يناسب دار اإلبتالء.

منه براء   ذا فإنه تكلف وتعسف وكالم هللاّ هذا: دون الِعلم عن الجهل وحاشاه، فإنه ُهراء! ودون العلم الفعيل أم ما
النه بيان للناس وهدى ونور، وهو ح�ل ذو وجوه، فاحملوه عىل أحسن الوجوه: فـ (حتى نعلم): نجعل عالمة لـ 
(املجاهدين منكم والصابرين) ومنها أخباركم: األع�ل الجهادية الصابرة التي تخــرب عــن طيبــة نفوســكم: (ونبلــو 

فبلوى املؤمن� ذريعة لعالمة اإل�ان، ولبلوى أخبار اإل�ان، فال تظهر  ٣لم .. وحتى نبلو اخباركم،اخباركم): حتى نع
أخباركم اإل�ان إال يف تقلب األحوال، وعند تقلب األحوال تعرف جواهر الرجال، وعند اإلمتحان يكرم املرء أو يهان، 

وما إىل ذلك من كرب وبالء، إنها تكشف ع� هــو مخبــوء يف معــادن فاإلبتالء بالبأساء والرضاء، وبالسعة والنع�ء، 
النفوس، مجهول لسائر النفوس، بل وألصحابها أيضا، فإن حب اليشء يعمي ويصم، ومن ثم تتكشف لها ما خفــي 
، عنها انفسها وقبل أن تظهر أخبارها ك� تتكشف لغ�ها بعد أن تُبىل أخبارها، فكل بلوى تخلِّف َعلْمــ�: عالمتــ�

  واحدة رسا لذوات الصدور، واخرى جهرا لسائر الناس: (حتى نعلم .. ونبلو اخباركم)!
  

  لنهديهم سبلنا
لَنَا َوإِنَّ ّهللا  ا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُ   ٤لََمَع اْلُ◌مْحِسِن�َ    َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَ

، وعبــارة أخــرى عــن » بيلناجاهدوا يف س«عن » جاهدوا فينا«وقد يختلف  حيث األول أخص، والجهــد فيــه امــسُّ
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الخصوص حيث تتلوها ـ   املخاطَب فيها أهل هللاّ » حق جهاده  وجاِهدوا يف هللاّ «ك�   جاهدوا يف هللاّ »: جاهدوا فينا«
ذا ليكون هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو س�كم املسلم� من قبل ويف ه«

»الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عىل الناس ..
١  

إالّ يف هات�، ثم البقية ب� يف   ها يف ّهللا ) موضعا من القرآن املذكور فيها املجاهدة بصيَغها املختلفة ال نجد۳۰ففي (
  هي القمة املرموقة منها ب� درجاتها.  ام مطلقها باألموال واألنفس أماذا؟ م� يدل عىل أن املجاهدة يف هللاّ   سبيل ّهللا 

ص، فيعــدهم هنــا الخصــو   يــؤمر بــه أهــل هللاّ   ، ثم جهاد يف ّهللا  يؤمر به كل من يؤمن با�ّ   فهنا جهاد يف سبيل هللاّ 
  الواضحة لكل من يجاهد فيها.  وهي غ� سبيل ّهللا » لنهدينهم سبلنا«

اته، إنها   ، وهي ِعدة حسب ِعّدات الجهاد يف هللاّ  فالسبل الربانية الغامضة التي ال يُهتدى اليها إالّ بالجهاد يف ّهللا  وُعدَّ
  يها.املعروفة لكافة املكلف� املأمورين بالجهاد ف  سبيَل ّهللا 

الذين جاهدوا فينا «، واملحسنون هنا هم  ـ ثم االهتداء إىل سبل هللاّ   ـ يف ّهللا   إذا فللجهاد ترتيب ثال�: يف سبيل ّهللا 
معرفيــة وعلميــة وعمليــة أماهيــه، وهــي   معية الرحمة الواصبة التي فيها هداية ُســبل ّهللا » ملع املحسن�  وان هللاّ 

  بصيغة اخرى َجنَّة معرفية.
ـ ك� يف آية الحج   كذلك بينه�، فقد يفوق الجهادُ يف ّهللا »  يف سبيل هللاّ «ك� تختلفان رتبة عن » فينا«و »  يف ّهللا «م ث

  للوسطاء الشهداء ب� الرسول واألمة ـ يفوق الجهاَد فينا ك� هنا.
كــ� واســ�ءه الحســنى   ينا قد يعني صــفات هللاّ ، جهادا معرفيا أو عمليا، وهو ف ألنه ّهللا   ال يعني إالّ هللاّ   فهو يف هللاّ 

أد� الجهاد مه� عم التكليف به لكافة   كارضابها يعني جمعية الصفات، ثم هو يف سبيل ّهللا » فينا«حيث الجمع يف 
  املكلف�.

بجمعية   يف هللاّ ، والجهاد  والذين جاهدوا يف سبيل هللاّ   هم الوسط ب� الذين جاهدوا يف هللاّ » الذين جاهدوا فينا«فـ 
، وعنــد ذلــك  متــدليا بــا�ّ   وُمناها إالّ إياه، متــدنيا إىل ّهللا  صفاته، أالّ ينحو فيه املجاهد إالّ منحاه، تغافالً عن نفسه

  ككل، وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى.» فينا«ككل، ألنه استخدم جهاده » لنهدينهم سبلنا«
، وهي سبل السالم عىل  يخلِّف اإلهتداء إىل سبل هللاّ   عدا ـ أن الجهاد يف ّهللا و   وهكذا يعدنا ربنا ـ ومن أحسن من ّهللا 

من اتبع رضــوانه   نور وكتاب مب�. يهدي به هللاّ   ... قد جاءكم من ّهللا «ضوء نوره وكتابه املب�، بتبي� رسوله األم�: 
  ٢.»ستقيمسبل السالم ويخرجهم من الظل�ت إىل النور باذنه ويهديهم إىل رصاط م

وهو الغاية املرموقة املقصود للسالك إىل » رصاط مستقيم«وهي سبيل إىل » سبلنا«هكذا سبيل إىل   فالجهاد يف هللاّ 
ربن وقد هدانا سبلنا ولنص  وما لنا أالّ نتوكل عىل ّهللا «بعدد أنفاس الخالئق! فهناك سبل املرسل�:   ، والطرق إىل هللاّ  هللاّ 

لــيس   وأن ّهللا » «لنهــدينهم ســبلنا«وهنا سبلهم وكافة املجاهــدين  ٣.»فليتوكل املتوكلون  عىل ما آذيتمونا وعىل هللاّ 
فاملجاهدات  ٤.»إن هذا رصاطي مستقي� فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله«، ثم: »لإلنسان إالّ ما سعى

ال قول إالّ بعمل، وال قول وال عمل «واإلرتياضات غ� املوافقة لرشعة القرآن هي كلها هباٌء وخواء، قالًة أم فعالًة، فـ 
  عىل ضوء القرآن والسنّة.  وهي سنة هللاّ » إالّ بنية، وال قول والعمل وال نية إالّ بإصابة السنة
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  إ�ا من جاهد يجاهد لنفسه

َا يَُجاِهُد لِنَْفِسِه إِنَّ هللاّ َوَمْن َجاهَ  إِ�َّ   ١لََغِنىٌّ َعْن الَْعالَِم�َ    َد فَ
فانها » يجاهد لنفسه«دو�ا إبقاء » فا�ا«وإالّ لكانت عىل نفسه ال لنفسه   ويف هللاّ   طبعا يف سبيل ّهللا » ومن جاهد«

واملجاهدة هي املبالغة يف الجهاد » لغني عن العامل�  إّن هللاّ «ح ربه فـ سعي لصالحة نفسه يف الحيات�، وليسن لصال
فانها مفاعلة ب� طريف النزاع، وليس جهادا دو�ا منازع، فهنا نزعات النفس ورغباتها تعرَقــل املســ�، وكــ� هنــاك 

ء هــو املجاهــد الوحيــد يف الرغبات والنزعات اإلبليسية خارجة النفس، والعقل املتبني الفطرة املتأيد بوحي الس�
، دو�ا  ميادين السباق بهؤآلء الرفاق األقوياء، وحياة املؤمن هي سلسلة معارك الجهاد آفاقيا وانفسيا يف سبيل هللاّ 

  فرتة وال فطور، وإالّ لكانت حياًة جاهلة قاحلة، مقلوبة يف إنسانيتها فضالً عن إسالميتها.
يف تلــك العائــدة نصــف لــك   يف أمرها فتتهاون ـ إذا ـ فيها، أو قد يشاركك هللاّ وال عائدة منها إليك   فقد تجاهد هللاّ 

إالّ دليل الرشاد وموقف   وما ّهللا » من جاهد فا�ا يجاهد لنفسه«غني عن العامل� و   فكذالك األمر وأقوى، ولكن هللاّ 
  العباد يف كل جهاد، فل�ذا إذا التهاون يف سبيل الجهاد.

، حيث يبلِّغه مناه، و�ده إىل مداه، ويهديه هداه، وما   جهاد وسواه، إالّ سبيل صالح املجاهد يف هللاّ يف  وما سبيل هللاّ 
وفضالً دو�ا استحقاق، فالجهاد بالنفس والنفــيس بكــل غــال ورخــيص،   وعُد الثواب للمجاهدين إالّ رحمة من ّهللا 

ستعيل به عىل الشح، ويســتجيش افضــل مــا كيانــه يُصلح من نفس املجاهد وقلبه، ويرفع من تصوراته وآفاقه، في
ات. ات وُعدَّ   وإمكانه من ِعدَّ

فمن كان يرجــو «حتى تعني لقاء ربوبية الجزاء! بل ولقاء الرب ايضا تعمها وسواها من لقاء يرجى لقبيل اال�ان: 
  ».لقاء ربه فليعمل عمالً صالحا وال يرشك بعبادة ربه احدا

يفصل اآليــات لعلكــم بلقــاء «يختصه بغ� الحياة اآلخرة ألنها متيقنة ألهلها حيث:  بل ورجاء اللقاء دون يقينه قد
، وليس يف القرآن رجاء » لقاءهللاّ «فهو إذا رجاء اللقاء املعريف ورجاء الثواب يف الدارين، وال سي� يف  ٢،»ربكم توقنون

  للكافرين. ٣.»ال يرجون لقاءنا«ك� يف الكهف، ثم » لقاء ربه«و ك� هنا »  لقاء هللاّ «اللقاء إالّ للمؤمن� 
حســب درجــات العبوديــة   معرفيا بعبودية، وعبوديا �عرفة، محلقا عىل كل درجات الزلفى إىل ّهللا »  لقاء هللاّ «انه 

  واملعرفة.
عش�ا له يف حياته، وال يصلح رجــاء إالّ   لقاء ّهللا  ترضب إىل أع�ق املايض ك� وكيفا، أن أصبح رجاء» كان يرجوا«و 

يف اآلخرة واألوىل،   بتقديم أسباب للحصول عىل املرجو، والعبودية واملعرفة اإل�انية ه� السببان الرئيسيان للقاء هللاّ 
يــة، وكلــ� ازدادت هنا هو الوقت املؤجل للقاءه عاجالً أم آجالً، كلــ� ازدادت املعرفــة زادت العبود»  اجل هللاّ «و 

يف معرفته، حيث ال يبقى بينه   يف عبوديته، ومتدليا با�ّ » أّول العابدين«العبودية زادت املعرفة، حتى يصبح العبد 
تعاىل وبينه اي حجاب حتى حجاب نفسه إذ يتغافل عنها يف تلك الجذبة الربانية، فــال يبقــى إالّ حجــاب الــذات، 

لــذلك اللقــاء »  أجل ّهللا «اللقاء برشوطه الصالحة يَْخلفه وبقدره ودو�ا تخلُّف حين� تفنى حجب اإلنيات. فرجاء 
صوت » السميع«ال سواه » وهو«أيا كان   والراجي املفتاق املشتاق يلقى اجل ّهللا » وان ليس لإلنسان إالّ ما سعى«

  بكل حال وقال وأفعال.» العليم«القال والحال وصيته� 
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  آله و عليه هللا صىل  جاِهدوا مع رسول هللاّ 
ا أُنزِلَْت ُسورٌَة أَْن آِمنُوا بِا�ّ    ١َوَجاِهُدوا َمَع رَُسولِِه اْستَأْذَنََك أُْولُوا الطَّْوِل ِمنُْهْم َوقَالُوا ذَرْنَا نَُكْن َمَع الَْقاِعِدينَ    َوإِذَ

مر باإل�ان والجهاد، مجموعة آيات تحمله�، بل وال سورة يف كاملة تحمل األ » سورة«قد تعني إىل » سورة أن آمنوا«
» سورة«الخاصة بهم ال تحمله�، فاملعني من » املنافقون«القرآن كاملة تحمل أمرهم باإل�ان والجهاد، فإن سورة 

  هنا هو مجموعة من آيات تعني غرضا واحدا.
حيث الطول يعمه�، فرغم أنهم الذين يجب علــيهم  بسعة يف املال وقوة يف البدن،»: إستأذنك أولوا الطول منهم«

  ».ذرنا نكن مع القاعدين«أن يستقدموا نراهم يستأخرون قائل�: 
الذين قعدوا عن القتــال معــذورين، ولكــنهم يف الحــق قاعــدون مــع ســائر » ذرنا نكن مع القاعدين«هم يقولون 

  الخالف�:
  ٢َع َعَىل قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ يَْفَقُهونَ رَُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع الَْخَوالِِف َوطُبِ 

عفان، واملعذورين، مه� كانوا من أشجع  ٣جمع خالفة وتاءها للتأنيث اعتبارا بأنهن النساء،» الخوالف« وسائر الضُّ
  الشجعان املناضل�.

  مه� اختلف أعذارهم، ومنهم غ� معذورين. وذلك ألنهم أجمع يظلمون يف أمكنتهم دون خروج للحرب
� بها تشبيها لهن باألعمدة تكون يف أواخر  ومن الخالف� النساء حيث يقمن يف دور الحي بعد رحيل الرجال، ُسمِّ

  البيوت املرضوبة، ألنهن ك�هيه خوالف يف البيوت لك�ة لزومهن إياها.
ا وماليا، فالخوالف تشمل املتخلف� قارصين ومقرصين، وكون أم وهي للمبالغة، وهم املتخلفون عىل مكنتهم بدني

أكــ� ممــن » طبع عىل قلــوبهم«القادرين عىل الخروج كالخوالف املتخلف� قصورا أو تقص�ا تنديد بهم شديد فـ 
 فلــ�«طبع عىل قلوبهم �ا طبعوا   الحقائق املعنية، وفاعل الطبع هنا هم أنفسهم، ثم هللاّ » فهم يفقهون«سواهم 

  هنا تعني املقرصين منهم إىل القارصين، وقد يُعنى معهم العدول الصالحون.» الخالف�«فـ » قلوبهم  زاغوا أزاغ هللاّ 
فيا لهم ـ عىل طَولهم ـ من بؤس وخذالن حيث رضوا بــأن يكونــوا مــع الخوالــف املتخلفــ� املقرصــين واملخلفــ� 

  القارصين، فهم عىل طَولهم ب� مقرص وقارص.
 آلـه و عليـه هللا صـىل  من أشجع الشجعان ك� خلف رســول هللاّ  آله و عليه هللا صىل  الصالح� َمن خلَّفهم رسول ّهللا » الخوالف« ذلك ومن

أال ترىض أن تكون مني �نزلة : «آله و عليه هللا صىل  عليا يف غزوة تبوك وهو يب� ويقول تخلفني مع الخوالف فقال رسول هللاّ 
  ٤».النبوة هارون من موىس إالَّ

خ� املخلّف عىل قوته ليكون هنا يف موقف التنديد فالقصد من مثلث الخوالف ـ إذا ـ هم دون األ ..» رضوا «وألن 
  بعد غيابه وحتى إيابه. آله و عليه هللا صىلخليفة الرسول 

خطابا موجها إىل املنافق� دليل أنهم ليسوا داخلــ� يف املــؤمن�، مهــ� شــملتهم خطابــات » أن آمنوا«ذلك، وهنا 
  اإل�ان في� ال قرينة فيه عىل إختصاصها بإ�ان القلب.
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هم الرؤوساء الذين عليهم التقدم يف أمر الجهاد، لطَولهم ولكونهم يُفتدى بهــم، ففــي تــركهم » أولوا الطَّول«وهنا 
الجهاد ـ إذا ـ ثالوث من التخلفات، تخلف دون عذر، وتخلف عىل طَول، وتخلف يخلِّف تخلف اآلخرين التابع� 

  لهم.
من �لك كل حول وطول وال يتقدم وما  فمن الناس من ال حول له وال طَول وهو يتقدم للجهاد وما أكرمهم! ومنهم

  ».وأن ليس لإلنسان إال ما سعى«األمهم وألعنهم، ومنهم عوان بينه� متوسط�، فهم عوان بينه� 
وأولوا الطول من املنافق� هم متخاذلون عىل طَولهم، إستخذاًء أمام واجب الجهاد، فهنــا خطتــان، ُخطــة اإللتــواء 

ـ ما عرف من املنافق� ـ لغ� الرســول   د�، هي خطة املؤمن�، ومه� � يعرِّف ّهللا واإلنك�ش والتخلف والرىض باأل 
والحارضين معه زمن الوحي، ولكنه عرَّفهم بكل معاملهم يف أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم، ما يرسم لنا ُخطة  آله و عليه هللا صىل

  لهم لئيمة معروفة عىل مدار الزمن.
طواته تكفينا عن معرفته بشخصــه، كــذلك معرفــة املنــافق� مهــ� كــانوا أشــطن مــن فك� أن معرفة الشيطان بخ

  الشياط�.
ذلك، وإن للذل رضيبة أن للعز رضيبة ه� ولكن رضيبة الذل أفدح بكث� وأقدح، فرغٍم ما يخيَّل إىل بعض النفوس 

يش عيشــة رخيصــة تافهــة، قلقــة أن رضيبته الكرامة باهظة فتختار الذل َهَربا من تكاليف الكرامة الباهظة، فتعــ
لتجدنهم أحرص الناس عىل حياة «و » يحسبون كل صبيحة عليهم«مفزعة، تخاف من ظلها، وتفرق من صداها فـ 

رغم كل ذلك نجدهم يؤدُّون رضيبة أفدح من رضيبة الكرامة، حيث يؤدون رضائــب الــذل مــن كــل أنفســهم ..» 
  الفالجون املفلجون: ونفائِسهم وهم ال يفقهون أن لهم كل الرشور وهم

لَُهْم    ِئَك ُهْم الُْمْفلُِحوَن أََعدَّ هللاّ لَِكْن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم َوأُْولَِئَك لَُهْم الَْخْ�َاُت َوأُوْلَ 
َفْوُز الَْعِظيمُ  َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْألَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها   ١ذَلَِك الْ

هؤآلء هم طراز آخر حيث أدواء كل رضائب اإل�ان، رسوليا من الرسول ورساليا من الذين آمنــوا معــه، فـــ » لكن«
يف » وأولئــك هــم املفلحــون«كلهــا » وأولئــك لهــم الخــ�ات«يف كل ميادين الجهــاد » جاهدوا بأموالهم وأنفسهم«
  ».لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم  أعد ّهللا «لتويات الحياة هنا ويف األخرى: م

ُروَن ِمْن اْألَْعَراِب لِيُْؤذََن لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كََذبُوا ّهللا    ٢أَلِيمٌ  َورَُسولَُه َسيُِصيُب الَِّذيَن كََفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب    َوَجاَء الُْمَعذِّ
هم قسم آخر من الخالف�، فاألعراب هم أهل البوادي، البعيدون عن صالح املعرفــة » املعذرون من األعراب«هنا 

رون«اإل�انية، وإ�ا  لتشمل إىل هــؤآلء َمــن يعتــذر ملــن ســواه، إعتــذارا » العاذرون ـ أو ـ املعتذرون«دون » املعذِّ
  ملن سواهم. ألنفسهم وإعذارا

رين � يقعدوا كلهم، إ�ا هم » قعدوا«دون » قعد الذين«ثم  واآلخــرون » ورسوله  الذين كذبوا هللاّ «تلمح أن املعذِّ
عــذاب «مــنهم » ورســوله  الذين كذبوا هللاّ «وهم » سيصيب الذين كفروا منهم«خرجوا ك� خرج اآلخرون، ولذالك 

  ».أليم
أنهم ب� كافر نفاقا، وب� معذور يعتذر لنفسه وملن أشبهه، وب� غ� معذور  دليل» املعذرون»: «كفروا منهم«ثم 

دون بعداب أليم.   قد يخرج وقد ال يخرج واألولون من املعذرين هم املهدَّ
لــه ..» الذين كذبوا «؟ وال يصلح »منهم«فلو أنهم كلهم كانوا قارصين معذورين، ف� هو املرجع لضم� الجمع يف 

  ورسوله كلهم كافرون.  بون هللاّ مرجعا حيث الكاذ
ر إذا كذب يف اعتذاره فقد كذب ّهللا » كذبوا«ولكن    ورسوله.  مخففة دون مثقلة ليست لتنايف اإل�ان، حيث املعذِّ
تشمل الصادق� منهم والكاذب�، واآلخرون هم أعم من الكافرون وسواهم، والكافرون منهم هم » املعذرون«إذا فـ 
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دون بعذاب أ    ليم.املهدَّ
هم ب� كافرين منهم وسواهم إلشرتاكهم يف ذلك الكذب فإنه دركــات، كــ� » ورسوله  قعد الذين كذبوا هللاّ «إذا فـ 

  الصدق درجات.
رين وسواهم، حيث أعذرهم ّهللا    : ذلك، وإىل اإلفصاح عن املعذورين ب� املعذَّ

َعَفاِء َوالَ َعَىل الَْمرَْىض َوالَ َعَىل  َورَُســولِِه َمــا َعــَىل     الَّــِذيَن الَ يَِجــُدوَن َمــا يُنِفُقــوَن َحــَرٌج إِذَا نََصــُحوا �ّ لَيَْس َعَىل الضُّ
ْحِملَُهْم قُلَْت الَ أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعلَيْــِه تََولَّــو    اْلُ◌مْحِسِنَ� ِمْن َسِبيٍل َوهللاّ  ا َغُفوٌر رَِحيٌم  َوالَ َعَىل الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك لِتَ

ْمعِ َحزَنا أَالَّ يَِجُدوا َما يُنِفُقونَ    ١َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّ
فــال غفــر إال عــن » غفور رحيم  وهللاّ «وإن كان الخروج لهم أرجح ملكان  ٢هؤالء األربع ليس عليهم حرج إذا قعدوا

واجب أو راجح، فح� ال يجب الجهاد فقد يبقى راجحا، فإن بإمكان الضعيف عىل ضــعفه واملــريض عــىل مرتوك 
وا عديد املجاهدين يف املنظــر،  مرضه والفق� عىل فقره، بإمكانهم الجهاد قدر وسعهم، أم ـ وألقل تقدير ـ أن يك�ِّ

  ٣فار العام وقد مىض.فإن له أثرا يف تخويف العدو، فلذلك قد يجب خروجهم ك� يف اإلستن
إحسانا إىل الجهاد وتقويه للمجاهدين، وليس فقط » ورسوله  إذا نصحوا �ّ «حرج عن هؤالء مرشوط �ا ثم ونفي ال

نصحا موجها إىل » ورسوله  إذا نصحوا ّ� «أن يسكتوا عن تفشيلهم وتفليلهم فتقليلهم فإنه كفر يف حقل الجهاد، بل 
م حفاظا عىل أهليهم وما أشــبه مــن حــذمات وراء املجاهدين، تقويه لهم وتشويقا، أم توجيها لتكتيكات حربية، أ 

رين دون عذر، أن يتسابقوا إىل جبهات النضال.   الجبهة، ونصحا للخامل� املعذِّ
فح� يُعذر املؤمن ويُخرج أن يجاهد بنفسه وماله، فال يعــذر إذا ـ عــن ســائر الجهــاد املعنــي بالنصــيحة لصــالح 

  ون لتقوية الَعدد والُعدد يف هذه السبيل.املجاهدين والجهاد، توجيها وجيها ك� يستطيع
اإلحراج » وما عىل املحسن� من سبيل«فهؤآلء هم املحسنون يف حقل الجهاد، غ� املحَرج� قضيَة إعذارهم للخروج 

وا يف الجهاد مه� تركوا راجحا يف سبيله.» رحيم«لهم » غفور  وهللاّ «لإلخراج    بهم، إذ � يقرصِّ
ه و عليه هللا صىلولرسوله لحد يقول عنها الرسول   ولقد بلغت النصيحة �ّ  ولكتابه ولرســوله   �ّ «؟ وملن؟ »الدين النصيحة« آـل

وهنا يف حقل الجهاد  ١»عىل إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم«و  ٤»وأل�ة املسلم� وعامتهم  ولدين هللاّ 
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��� �� ��ؤا ����ا �� ��ل: إن ا��ّ�  ���� ا���� و��ّ�  أ��ا إ�� و��ّ� و�ـ� أ�ـ�وا إ�ـ� �ـ�ون �ـ����، و�ـ�  ���ي و���، و��ل:  ��� ا����� و�� أ��ل أ
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�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�  ».وا������ ������ ا�������  وا������ ���� ا��ّ�  ��� و�ّ� وا������ ������ وا������ ����ب ا��ّ�  : ��ل: ا������ ��ّ�آ
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  ترغيبا إليه وإعانة عليه.
عىل حق الناس وإذا حدث له أمران، أو بداله أمر الدنيا وأمر اآلخرة   الذي يؤثر حق هللاّ   الناصح �ّ «وبصيغة أخرى 

  ٢».بدأ الذي لآلخرة ثم تفرغ للذي للدنيا
إلحراجهم » ما عىل املحسن� من سبيل«ولرسوله هنا من قمة املحسن�، ثم أطلقت كضابطة:   ولقد اعترب الناصح �ّ 

  في� يفلت من أيديهم غ� مقرصين، وهناك فروع عدة متفرعة عىل هذه الضابطة:
ر مل� فيها.ـ اإلحسان يف حقل  ۱   العقيدة يكفِّ
الســيئات، واإلتيــان بكبــائر  وإجتنــاب كبــائر ٣ـ اإلحسان يف حقل العمل كفارة لتقص� فيه كالتوبة عــن الــذنب ۲

رات املرسودة يف القرآن.   الحسنات، وسائر املكفِّ
ـ اإلحسان يف الحفاظ عىل األمانة يكفر عن ضياعها فال بديل عنها عىل املؤَ�ن، بل وكل محسن إذا تفلَّت عنه ـ  ۳

للَّهم إالّ بدليل قــاطع ال مــردَّ قصورا دون تقص� ـ إرضار مايل عىل غ�ه، فال سبيل إىل تحريجه يف أخذ بديله عنه، ا
مه� � يكن من املسيئ� أيضا، فك� أن دم املسلم ليس ليذهب هدرا يف » املحسن�«عنه، أم يقال إنه خارج عن 

  قتل الخطأِ، كذلك مال املسلم، فإن حرمة مال املسلم كحرمة دمه.
مديون ما ضيَّعه، وأما الــذي يَضــيع مــال مســلم  ، وهو فالذي يضيِّع مال املسلم أمانًة وسواها، هو ميسٌء عاص ّ� 

عنده دون تقص�، فإن كان محسنا شملته اآلية، وأما القارص يف ضياع مال املسلم فال هو محسن وال ميسٌء، فكيف 
يدخل يف نطاق اآلية؟ وهنا ضابطة الغرامة محكَّمة �جرد ضياع مال، فإ�ا اإلحسان حسب هذه اآليــة هــو الــذي 

  مة.يستثني الغرا
تعني الذين يحسنون يف عمٍل ّما، فال سبيل عليهم فيه مه� كان عليهم سبيل فــي� يســيئون، أم » املحسن�«وهنا 

  عمل خارج عن كال اإلحسان واإلساءة.
ويف حقل األمانة ال يصدق اإلحسان إالّ ما كانت مجانية الحفاظ عليها أم أقل من القدر املستحق عىل تأمــل فيــه، 

ورسوله يف   املستأجر فيها بأجرة عادلة، فهي تجارة قد ال تدخل يف نطاق اآلية، فإن موردها هو النصح �ّ وأما األمانة 
  حقل الجهاد، وليس له فيه� بديل من مال وسواه.

ولكنها ليست إحسانا حيث يتطلب تقد�ا دون مقابل   محبورة يف رشعة هللاّ   فالتجارة العادلة وإن كانت مرضية �ّ 
  دة عىل املستحق.أم زيا

  فالقدر املعلوم من نفي السبيل هو حقل اإلحسان الخالص، دون ما دونه مه� � يكن إساَءة.
ورســوله، ولــيس   ، الناصــح� �ّ  ثم الحرج املنفي هنا ويف كل مجاالت املسؤوليات يختص باملحســن� يف ســبيل هللاّ 

ة املحرجة، فأما الذين ال حرج عليهم للخروج من هؤالء فهم املستثنى إالَّ الضعف الُمحرج، واملرض الُمحرج، والنفق
  خارجون عن اإلستثناء كسائر الخارج�.

طليقة، فالسبيل املنفية بحقهم ليست إال يف طليق إحسانهم، فــ� علــيهم مــن ســبيل يف الــدنيا » املحسن�«وألن 
اآلفاقية أو األنفســية، فــال تُنفــى عــنهم هــذه واآلخرة، وأما الذين خلطوا إحسانا بإساَءة، يف م� األمر أو مقدماته 
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�� ��� ا������� «��� و�ّ� ���ل:   : ������� ��ٔ�� ا������ �� ������، ��ٔ�� ا������ن �ٕ�ن ا��ّ�ا����م ������ ا����� ��ل ا���دق  ٢:٢٥٢). ��ر ا������ ٣

���� ��.« 
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  السبيل.
هم كل هؤالء الذين ال يستطيعون جهادا لضعف ذا� كالشيخوخة وما أشبه، لحّد ال نفــع يف » الضعفاء«ذلك، ثم 

  جهادهم اللَّهم إال قليالً ال يُجِرب زهاق أنفسهم.
� محرج قبل فوات األوان فمفــروض قضــيَة هم غ� املستطيع� لضعف عارض، فإن استطاعوا عالجا غ» واملرىض«

  استطاعة الجهاد باستطاعة ما يُعدُّ له.
ال تعني وجدان املال الحارض، بل وهو وجدان ما يحصل به مال قدر املقدور، من » الذين ال يجدون ما ينفقون«و 

  غ� محرجة وال معِرسة.  شغل وأية محاولة أخرى صالحة يف رشعة هللاّ 
ال يجــدون «ال تعني عدم الوجود، بل هو عدم اإلستطاعة الستع�له يف الطهارة، كــذلك » وا ماءً فلم تجد«فك� أن 

فإن وجده بعمل فيه أجرة، أم قبول هدية أو هبة أو صدقة، أو استقراض وما أشبه، ما ال �ــس مــن حرمتــه » هنا
  وكرامته اإل�انية، فهو واجد ملا ينفقه يف الجهاد.

  قة العيال، هو غ� واجد ملا ينفقه لتقدم واجب النفقة عىل العيال، عىل نفقة الجهاد.ثم الذي عنده مال قدر نف
ه و عليـه هللا صىلوأخ�ا ح� ال يجد هو ولكن يجد عند الرسول  الــذين إذا مــا أتــوك «فهو أيضا واجد حيث املعذور هنــا:  آـل

  .آله و عليه هللا صىلند أنفسهم وال عند الرسول ال من ع» لتحملهم قلت ال أجد ما أحملكم عليه .. أال يجدون ما ينفقون
ليحملهم فال يتحملهم، هم بالغون أعىل قمم النصح عمليا للجهاد، لذلك �  آله و عليه هللا صىلذلك، وألن الذين يأتون الرسول 

  فإنهم من أحسن املحسن�.» ولرسوله  إذا نصحوا ّ� «يشرتط يف عدم تحريجهم 
وهي أقل ما يحملهم للجهاد! وقــد  ٢وقد يروى أنهم سألوه الِحمالن من النعال ١يف البكائ� وقد نزلت اآلية الثانية

لقد خلفتم باملدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة وال قطعتم واديا وال «أمام املجاهدين:  آله و عليه هللا صىل  قال فيهم رسول هللاّ 
  ٣نلتم من عدو نيالً إالَّ وقد رشكوكم يف األجر ثم قرأ اآلية.

ِبيُل َعَىل الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَاءُ رَُض  َا السَّ   ٤َعَىل قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ يَْعلَُمونَ    وا بِأَْن يَُكونُوا َمَع الَْخَوالِِف َوطَبََع هللاّ إِ�َّ
والقصد من الغنى هنا ما يتمكن فيه من » الذين يستأذنونك وهم .غنياء«هنا يختص السبيل يف الوجد واالنفاق بـ 

ن سواه، وتجهيــزا ملــن ال يجــد، إن � �كــن، فمســؤولية الجهــاد طليقــة قــدر اإلنفاق للجهاد بنفسه إن أمكن و�
اإلمكانية بالنفس والنفيس، بالدم واملال والتوجيهات الحربية والنصائح الراجعة إىل صالح الحرب وما ســواها مــن 

                                                        
��� ���  ـ أ��ج ا�� ���� �� ���� �� ��� ��ل ��ء ��س �� أ���ب ر��ل ا��ّ� ٣:٢٦٧). ا��ر ا�����ر ١ ��������� ���ل: �� أ�� ��  آ�� و ���� ا

�� ���و و�� ��� ��زن  ��ل: و�� ���� ��� �� ��� ��� �� ��ف ���� �� ���� و�� ��� وا�� ����..» و�� ��� ا���� «  أ����� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�

���و ا�� ا����ر ��� ا����� �� ��� ���� أ�� ���� و�� ��� ا����� ����ن �� ��� و�� ��� ��ر�� ��� ا����� �� ز�� أ�� ���� و�� ��� ���� 

 �� ���و ا�����.  �� ���� و��� ا��ّ�

 
ا�����ن �����ا ��  آ�� و ���� ا��� ���  �� ��� �� ���� ��ل ����� ����� �� ����� ����ا: أدر��� ا���� ��ٔ��ا ر��ل ا��ّ�). ا����ر أ��ج ا�� ا����ر ٢

ـ� �� ا���� �� إ��ا��� �� أد�� �� ا�ٕ��� ��ل: �� ��ٔ��ه ا��واب �� ��ٔ��ه إ � ا���ـ�ل .. ��ٔ���ه إ�� ا�����ن ��� ا����ل، و��� أ��ج ا�� أ�� ���� وأ

 ا���� ����. و��

 
� ���ـ� وا�ـ� ��دو�ـ� �ـ� ا�ـ� ��ـ�س آ�ـ� و ���� ا��� ���  �� أ�� ���� �� ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ا ٣:٢٦٧). ا��ر ا�����ر ٣ : .. و��� أ��ج اـ�

ـ� و ���� ا��� ���  ��ل: أ�� ر��ل ا��ّ� � �ـ��  �� ���� ا����� �����ا �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�  ا���س أن ������ا ��ز�� ���ءت ����� �� أ����� ���� ��� ا��ّ� آ� ـ� ا�ـ�  آ�ـ� و ���

�ـ�ر��   �� أ�� �� ا����� ���� �����ا و��� ���ء و�� ����� أن �����ا �� ا����د و�� ���ون ���� و�ـ� ����ـ�ً �ـ�ٔ��ل ا��ّـ�  إ����� ���ل: وا��ّ�

 ..».و�� ��� ا���� إذا �� أ��ك «

 
٤ ��  .٩:٩٣). ��رة ا��ّ�
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  . سبل هللاّ 
ز نس» رضوا بأن يكونوا مع الخوالف« عــىل   وطبــع هللاّ «اًء ورجاالً وأطفاالً املتخلِّف� عن ُمكنتهم أو القارصين الُعجَّ

  . مدى جر�تهم النكراء يف التخلف عن الجهاد يف سبيل هللاّ » قلوبهم فهم ال يعلمون
َعَملَُكْم َورَُسولُُه    َسَ�َى هللاّ ِمْن أَْخبَارِكُْم وَ    يَْعتَِذُروَن إِلَيُْكْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَيِْهْم قُْل الَ تَْعتَِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَُكْم قَْد نَبَّأَنَا هللاّ 

نَبِّئُكُْم ِ�َا كُنتُْم تَْعَملُونَ  َهاَدِة فَيُ   ١ثُمَّ تُرَدُّوَن إَِىل َعالِِم الَْغيِْب َوالشَّ
ال  قــل«مــن النضــال » إذا رجعــتم إلــيهم«املجاهدين، غادرين إذ مىض ما مىض وأنتم ســاملون »: يعتذرون إليكم«

  ثقة بصدقكم قضيَة إعتذاركم.» لن نؤمن لكم«إذ » تعتذروا
تؤبِّد السلب فقد تدل عىل أنهم غادرون يف إعتذارهم وسواه عىل طول الخط حتى يالقوا يومهم الذين » لن«وألن 

  كانوا يوعدون.
عملكم   وس�ى هللاّ «م وأمنه إ�اَن التأم� لتصديقك» لن نؤمن لكم«أن لن تؤمنوا فـ » من أخباركم  قد نبأنا هللاّ «إذ 

تردون إىل «بعد مثلث زمان الغدر والنفاق، املحلق عىل حياة التكليف ككل » ثم«يف املستقبل ك� مىض » ورسوله
إنباء عرض األع�ل كــ� صــدرت، وإنبــاء النتيجــة كــ� » فينبئكم �ا كنتم تعلمون«وهناك » عا� الغيب والشهادة

لت من خ� محرضا وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم يوم تجد كل نفس ما عم«أنتجت:
  ٢.»رؤوف بالعباد  نفسه وهللاّ   هللاّ 

ــا كَــانُوا لَُكْم إِذَا انَقلَبْتُْم إِلَيِْهْم لِتُْعرُِضوا َعنُْهْم فَأَْعرُِضوا َعنُْهْم إِنَُّهْم رِْجــٌس َوَمــ   َسيَْحلُِفوَن بِاّ�  أَْواُهْم َجَهــنَُّم َجــزَاًء ِ�َ
  ٣يَْكِسبُونَ 

فأعرضوا «دو�ا تنديد وإستجواب » لتعرضوا عنهم«معتذرين أنهم صادقون، أم ومه� يكن يف أمٍر »  سيحلفون باّ� «
وب لهم، بل هو بعد التنديد والتنكيد إعراضا قضيَة النفاق، فقد ال يعني اإلعراض املأمور به اإلعراض املطل» عنهم

إعراض عنهم بجعلهم يف عزلة كأنهم ال يشء، فال تحدثوهم بعُد وال تعارشوهم وال تواصــلوهم أبــدا، فقــد وقعــت 
فال ترجسوا أنفسكم الطاهرة �صاحبتهم، وال يرجى منهم أي خ� حيث سدوا عىل » إنهم رجس«املفاصلة التامة لـ 

وليس التلطُّف مع منافق أو كافر إالَّ بغية إنجذابه إىل » اهم جهنم جزاًء �ا كانوا يكسبونومأو «أنفسهم كل منافذه 
  اإل�ان.

لحم «قد تؤيد عدم نجاسة أبدان الكفار، حيث الرجس وهو أنجس من النجس ـ وك� إختص بـ » إنهم رجس«وهنا 
نافق� فكيف ينجس النجس أبدان املـرشـك�، ـ إنه � ينجس أبدان امل» فإنه رجس«مع رْدفه بامليتة والدم » خنزير

إن املنافق� يف الــدرك األســفل مــن «فإ�ا هي رجاسة روحية لهم هي أرجس وأنجس من أرواح الكافرين، ولذلك 
  ».النار

فذلك ـ إذا ـ تجسيم حيس للدنس املعنوي، ترجيسا ألرواحهم النحسة، م� يدعو إىل التقذر واإلشمئزاز، فهم رجس 
  اح، ونجس يدنس املشاعر، كالجثة املنتنة يف وسط األحياء حيث تؤذي وتعدي.يلوث األرو 

وهنا نتب� أن التجنب عن األرجاس الروحية هو واجب املؤمن�، اللَّهم إالَّ إذا أثرت فيهم الدعوة الربانية أو أحتمل 
  عراض عنهم أوسع من سائر املواقف.فهنا اإل » سواء عليهم َءأنذرتهم أم � تنذرهم ال يؤمنون«التأث�، فأما إذا كان 

نَّ ّهللا  إِْن تَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِ   ٤الَ يَرَْىض َعْن الَْقْوِم الَْفاِسِق�َ    يَْحلُِفوَن لَُكْم لَِرتَْضْوا َعنُْهْم فَ

                                                        
١ ��  .٩:٩٤). ��رة ا��ّ�

 
 .٣:٣٠). ��رة آل ���ان ٢

 
٣ ��  .٩:٩٥). ��رة ا��ّ�

 
٤ ��  .٩:٩٦). ��رة ا��ّ�
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ويف »  يرىض عــن القــوم الفاســق�ال  فإن هللاّ «فكيف ترضون عنهم بحلف وسواه   فاملؤمن ال يرىض إال ما يرضاه هللاّ 
، أرىض عنه النــاس ومــن الــتمس رضــا النــاس عنه هللا رىضبسخط الناس   من التمس رضا هللاّ «قال:  آله و عليه هللا صىلحديث النبي 

منه كــل يشء   أخاف هللاّ   من خاف هللاّ : «السـالم عليـهضا وعن اإلمام الر  ١»عليه واسخط عليه الناس  سخط ّهللا   بسخط هللاّ 
  ».من كل يشء  أخافة ّهللا   ومن � يخف ّهللا 

  
  
  

  جاهد الكفار واملنافق�
اَر َوالُْمنَاِفِقَ� َواْغلُْظ َعلَيِْهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِص�ُ    ٢يَا أَيَُّها النَِّبىُّ َجاِهْد الُْكفَّ

، إ�ا كان يتألَّفهم آله و عليه هللا صىل  إن رسول هللاّ «إذ » جاهد الكفار باملنافق�«أتراها نزلت  واملنــافق  ٣»� يقابل منافقا قطُّ
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إالَّ خباالً وألوضعوا خاللكم يبغونكم بــاملؤمن� املوثــوق�، «به إذ » لإن � يقاتَل ال يقاتِ 

  فهذا هو نفسه خبال وإيضاع وتضييع أن يخيَّل باآلية أنها هكذا أنزلت!.
ك� التزموا بها بإقرارهم  ٤أم هي ك�هيه ولكن الجهاد ال يختص بالقتال فمن جهاد املنافق� إلزامهم عىل الفرائض

أنفسهم ملّا أسلموا، ك� منه التلطُّف معهم عىل حائطة، وتأليف قلوبهم لــ� يتحوَّلــوا عــن إقــرارهم باللســان إىل 
  إقرارهم بالجنان إ�انا يُدخلهم يف حقل املؤمن�.

  ٥».آله و عليه هللا صىل  جهاد رسول هللاّ  السالم عليهفجهاد عيل « السالم عليهوك� قاتلهم عيل ك� ومنه ـ إذا لزم األمر ـ قتالهم 
ظة الحسنة إىل إقرار اإل�ــان ثــم إىل قــراره، وإالَّ فالقتــال، ثــم جهــاد إذا فجهاد الكفار هو حملهم بالحكمة واملوع

  املنافق� هو إلزامهم عىل ما أقروا به، ثم إلتزامهم بواقع اإل�ان وإالَّ فالقتال.
نزلت ملا «إالَّ املجاهدة �ختلف درجاتها، مه� ال يصل يف املنافق� إىل قتال إالَّ يف حاالت قالل، فـ » جاهد«فال يعني 

أن يجاهد بيده، فإن � يستطع فبقلبه، فإن � يستطع فبلسانه فإن آله و عليه هللا صىل  أمر رسول هللاّ » جاهد الكفار واملنافق�
  ٦».� سيتطع فليلقه بوجه ُمَكْفَهر

                                                                                                                                                         
 
 �� ا����� ��ء �� ا�����. ٢:٢٥٤). ��ر ا������ ١

 
٢�� .( ��  .٩:٧٣رة ا��ّ�

 
 ������ا����مى ��اءَة أ�� ا���� ��ل: إن .. و��� رو» ���� ا����ر ����������«أ�� ��أ  ا����م ����  ���� ا����ن روى �� أ�� ��� ا��ّ� ٢:٢٤١). ��ر ا������ ٣

��� �������ا: ��ٔن ا���� » ���� ا����ر ����������« �� و ���� ا ������   �� ��� ����� ا�������� و��� ��ن ���ٔ���� و��ٔن ا�������� �� ����ون ا���� و���� ا��ّ� آ

 �� ���� ����� إذا ����ا ����ون ا�ٕ����ن.

 
 ��ل: ... ا����م ������� ا���� �� أ�� ���� ). ا����ر �� ��٤

 
ـ�  ). ا����ر �� ����� ا���� �� أ�� ��ـ� ا��ّـ�٥   �ـ�ل: ��ـ�ا ���ـ� ����ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�» ��أ��ـ� ا���ـ� ���ـ� ا���ـ�ر وا���ـ�����«�ـ� ���ـ�  ا��ـ��م ���

ا�������� ����د ���.. و��� �� أ���� ا���� ا����� �����ده إ�� ا�� ���س ��ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ��ل  ا��ـ��م ����� ��� ا����ر و��� آ�� و ���� ا��� ���

 ��ل: أ�� أو ���. ا����م ����: ��ٔ����ن ا������� ���� ا����ر وأ��ه ������ آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 
 ـ أ��ج ا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� ا�� ����د ��ل ��� ����.. ٣:٢٥٨). ا��ر ا�����ر ٦
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مرحلة أخ�ة حاسمة ب� مرحليات الدعوة يف خطوات املجاهدة، وقتالهم إن األمر مطوي يف » همواغلظ علي«فهنا 
  ».وأغلظ عليهم«

الدال عىل غلظهم يف الجهاد، ه� دليالن إثنان عىل » واغلظ عليهم«الشامل للقتال يف آخر املجال، » جاهد«ذلك، فـ 
  إن عني به القتال، وال غلظ أغلظ من القتال.» جاهد« بعد» أغلظ«ال يختص بالقتال، إذ ال دور لـ » جاهد«أن 

ا �ّ   ، سلبا ملا سوى ّهللا  هي الرصاع الدائِم للسالك� إىل ّهللا   ذلك، فاملجاهدة يف سبيل هللاّ  برشــعته،   وِرشعته، وإيجابــ
  هي العليا.  فقد يدخل يف نطاقها كافة املحاوالت يف هذه السبيل لتكون كلمة الذين كفروا السفىل وكلمة هللاّ 

، ســلبا للكفــر وجلبــا إىل  هــي مجاهــدات يف ســبيل هللاّ »  ال إله إال هللاّ «إذا فكافة اإلجراءات اإل�انية لتحقيق كلمة 
  اإل�ان.

وك� ليست هذه املجاهدات لونا واحدا وشكالً فاردا، كذلك مجاهدة الكفــار واملنــافق�، كــلٌّ كــ� تقتضــيه حالــه 
إالّ مرحلة أخ�ة حاسمة بعد كمرحليات املجاهدات اللطيفة العطيفة، ومنها ـ مــع » ليهمأغلظ ع«ومجاله، وليس 

بأموالهم   الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل ّهللا «الدعوة بالحكمة واملوعظة الحسنة تأليف قلوب نافرة �ال فـ 
  ٢.»ملع املحسن�  الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن ّهللا «ليقة وهي بصورة ط ١.» وأنفسهم أعظم درجة عند هللاّ 

وألن » ومــأواهم جهــنم وبــئس املصــ�) = «۹هنــا ويف التحــريم (» جاهد الكفار واملنافق� واغلظ علــيهم«فهكذا 
ريا، فجاهدهم ـ إذا ـ أك�هم منهم وأوعر، املنافق� هم أخطر من الكفار واقعيا مه� كانوا أقرب إىل املسلم� ظاه

فاملنافق� ـ ك� الكافر ـ نار، حيث� دار، وإخ�د النار واجب املؤمن� األحرار، ول� تبقى الحيــاة املســلمة ســلمية 
الكتلة أمينة عن األرشار، بذالً لكل جهد يف إصالح األمر مه� بلغ به األمر يف ذلك األمر، حفاظا عىل اإلمرة اإلسالمية و 

فإنه أغلظ املجاهدة وآخر املطاف » واغلظ عليهم«املسلمة عن همجات وهجإت أنفسية أو دعائية أماهيه؟. وإىل 
  فيهاالَغلظ من قتالهم إذا لزم األمر، فآخر الدواء ال�.

غفوتهم، ويغيض عنهم  يالين املنافق� كث�ا علَّهم يلينون عن شدتهم، ويفيقون عن آله و عليه هللا صىلذلك ولقد كان الرسول 
كث�ا علَّهم يُغيضون، بالغا معهم يف الصفح والحلم والس�حة غايتها، فإذا إنتهى أمد الل� فلتكن الشدة �راحلها، 

  فإن � تنفع فالحسم القاطع، وذلك عند ما يتظاهرون �ظاهر الكفر، وك� ىف النص التاىل:
ا لَْم يَنَالُوا َوَما نََقُموا إِالَّ أَْن أَْغنَــاُهمْ َما قَالُوا َولََقْد قَ    يَْحلُِفوَن بِا�ّ  وا ِ�َ     هللاّ الُوا كَلَِمَة الُْكْفِر َوكََفُروا بَْعَد إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ

بُْهْم هللاّ  َولَّْوا يَُعذِّ إِْن يَتُوبُوا يَُكْن َخْ�ا لَُهْم َوإِْن يَتَ نْيَا َواالِْخرَِة َوَما لَُهْم ِيف اْألَرِْض َعَذابا أَلِي�   َورَُسولُُه ِمْن فَْضلِِه فَ  ِيف الدُّ
  ٣ِمْن َوِىلٍّ َوالَ نَِص�ٍ 

ـ يلمزك يف الصدقات ـ هو أذن ـ إ�ا كنا نخوض ونلعب «ما قالوه وغالوا فيه مثل » ما قالوا  يحلفون با�ّ « ال تفتني 
  مضت. خضتم كالذي خاضوا ـ ك�» يف استهزاءهم«

كـــ  ٥وما شــتموه ٤لنئ كان هذا الرجل صادقا لنحن رش من الحم�  وهللاّ «أم وما يروى عن قاالتهم القالة الغائلة كـ 

                                                        
 .٩:٢٠). ��رة ا��ّ��� ١

 
 .٢٩:٦٩). ��رة ا������ت ٢

 
٣ ��  .٩:٧٤). ��رة ا��ّ�

 
 ). �� ��� روا��ت �� ا��ر ا�����ر ���ا ا�����.٤

 
� �ـ���ن ����� �� �� ���ة ���ل: ا آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�� ���س ��ل ��ن ر��ل ا��ّ� ٣:٢٥٨). ا��ر ا�����ر ٥ �� ���ٔ���� إ���ن ���ـ� إ�ـ��� ���ـ�

���ل ��� َم ������ أ�� وأ�����؟ ������ ا���� ���ء أ�����  آ�� و ���� ا��� ���  �ٕ�ذا ��ء ��� �����ه ��� �����ا أن ��� ر�� أزرق ����ه ر��ل ا��ّ�

 ».���ا..�� ��  �����ن ����ّ�: « �� ����ا ��� ���وز ���� وأ��ل ا��ّ�  �����ا ����ّ�
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ن كلبك يأكلك« وكفــروا «تلــف املجــاالت دركات سبع جهنمية من قاالتهم الكافرة ومحاوالتهم املاكرة يف مخ ١»سمِّ
هنا تعم من آمن منهم بلسانه وقلبُه كافر، » إسالمهم«بألسنتهم، فإن كلمة الكفر تنقض كلمة اإلسالم، و » إسالمهم

أم ّما يدخل اإل�ان يف قلبه، أم دخل دخيالً قليالً ضئيالً، فكفروا بقاالتهم الكــافرة بعــد إســالمهم بــأٍي مــن زوايــاه 
  لة الكفر تنقض قالة اإلسالم عىل أية حال.الثالث، حيث إن قا

  ٢.آله و عليه هللا صىلتعاىل لنبيه   وقد س�هم هللاّ  آله و عليه هللا صىلمن إغتيال النبي » وهموا �ا � ينالوا«ثم 

                                                                                                                                                         
 
�� ). ا����ر �� ���دة ��ل ذ�� ��� أن ر���� ا����� أ����� �� ����� وا��ٓ�� �� ���ر و���� ����� ����ء ا��ٔ���ر ���� ا����ري ��� ا���١

� ��ـ� �ـ�ل ا����ـ�: �ـ�� �  �� أ�� ���ٔوس أ���وا أ���� وا��ّ�  ���ل ��� ا��ّ� � ��ٔ��ـ�، وا��ّـ��� ����� و��� ���� إـ� � ا�����ـ�   �ـ� �ـ�� ر���ـ� اـٕ�

�ـ� �ـ���ا و��ـ� �ـ���ا ���ـ�   ��ٔر�� إ��� ���ٔ�� ���� ���� ����ّـ� آ�� و ���� ا��� ���  ������ ا��ٔ�� ���� ا��ٔذل ���� ��� ر�� �� ا������� إ�� ر��ل ا��ّ�

 ».ا����

 
���ا �ـ� ا���ـ�ا أن  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��). ا����ر أ��ج ا�� أ�� ���� وأ�� ا���� �� ا����ك �� ا��ٓ�� �� ا���� أرادوا أن �ـ����ا ا���ـ� ٢ ���ـ� ا����ـ� و�ـ

و�� ��� �� ��� ا���ره �����ا ������ن ���� ��� أ�� �� ���� ����م ����� و��ٔ�� ����� وذ�� ����ً �ـ���ا إذا  آ�ـ� و ���� ا��� ���  �����ا ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���أ�� �� ا����� د����ه �� را���� �� ا��ادي ���� ����� و�� ���ق ا����  و��ن ����ة ��� ا����� ���ر و����� ����� �� ا����ن ����  آ

� ا�ـ�ي أراد ���ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� �����ٔ����ا و��� ا����   ����� و�� أ���ف ا�ٕ��� ������ �ٕ�ذا �� ���م ������� ���ل إ���� �� أ��اء ا��ّ� ��� �ـ�ل ���ـ�

� ��ـ�س �ـ�   ��ا ����ّ�أ��� أر�� إ���� ���� ���ل: أرد�� ��ا و��ا ��� �� ����ا و�� أرادوا ا��ي ��ٔ��� ��� ���� ����: �����ن... و��� �ـ� اـ�

ـ� و ���� ا��� ���  ا��ٓ�� ��ل: �� ر�� ���ل �� ا��ٔ��د ���� ر��ل ا��ّ� ـ� �ـ��و��� �� ��وة �� ��� ���ك ا������ ���ل ا����  آ� ـ� ا�� ـ� و ��� : �ـ� ���ـ�� �ـ� �ـ�ن آ�

��ل: �ٕ���� ���وا �����وا ��� ��� إذا ���� ا���� ������ ����، ����ا: أ��� ��ٔ�� ��� �� ر��ل   �� ر��ل ا��ّ�  ����ا: �� وا��ّ� ��ٔ��� و�� أرادوه؟

���ب أ������؟ ��ل: أ��ه أن ����ث ا���س و�����ا: إن ����ا و�� ��ه �� أ�����، ������ ���� و��ل ا������، و��� أ��ج ا������ ��   ا��ّ�

ـ� �ـ��  ����� �� ا�� إ���ق ���ه وزاد ��� ���� ا������ �� ���� �� ا���م أ�ـ�ا ��ـ�ل �ـ�، ��ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�ا� ـ� و ���ـ� ا�� أ����ـ� ��ٔ�ـ���ِ��   إن ا��ّـ� آ�

�ـ� ���ـ� ا�ـ�ٔ��ا�� �� أ�� ��� و��� �� أ�� �ـ�ح وأ   ��� و�� ا���� ���� أ��� ����� ��: ��� ا��ّ�  وأ���ء آ���ِ�� و��ٔ���ك ��� إن ��ء ا��ّ�

���ق و��� ا��ّ� �� ����� و��ة �ـ�   و���� أو أ�� ���� وا����س �� ���� �� ا����� و���� �� ��ر�� و����� ا����� و���� �� ��� و���� �� أ

��� ��� ر���ً ��ر��ا ا��ّ� و�ـ�ن أ�ـ� �ـ��� » و�ـّ�: و��ـ�ا ��ـ� �ـ� ��ـ���ا ذ�� وذ�ـ� ���ـ� �ـ��  آ�� و ���� ا��� �������   ور���� وأرادوه ��ٔ��� ا��ّ�  ر��� ��� إ

 رأ��� و�� ���ا ���� ا���ار و�� أ�� ����� ���� ا�������.

��� ���  و��� �� ���� ����� �� ا����ن ���� �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� ���� إ�� ������� ��� ���� إ��� �� ��م ��أس ������؟ ��ل: ��، إ�� أ��ه  آ أ

�� و ���� ا��� ���  ��� أ��� ����� ������ �� ��ل: ا����� ار��� �������� ���� �� ر��ل ا��ّ�  ��� أن ����ا ���� ���م ��� إذا أ���ه ا��ّ�أن ���ث ا���ب �� و��  آ

 ا������؟ ��ل: ���ب �� ��ر ���� ��� ���ط ��� أ���� �����.

��� ���أ��� ز�� �� أر�� ��ل: ��� أ��م ا���� �� ����� ا������ �� ���� �� أر�� ��  ٢:٢٤٣و�� ��ر ا������  �� و ���� ا ����� �� و��� ��� ��  ا����م ��������  آ

  ل: وا��ّ��� ��� �� ��ل إ���ا��� إ�� ر����� و��ن إ�� ���� ����� ���ء ��� �� ���� و�� ����� و��� ����� ا����ن ������ أ�� ا������ و�� ���  ا��ّ�

��ى أن ا��ٔ�� ������ ���� �� ���ه، و��ل ا��ٓ��ون أ����� ا��ٔ��� أ�� ���� أ�� ����ن �� ��د أ�� ���ع ��� ا��أة ا�� أ��  ان ����ا ا��ٔ��� إن

�� ���ن �� ���ل أ��ا ���� ����� �� ������� ���� ����   ����، و��ل ا�����: د��ه إن ��ء أن ���ن أ��� وإن ��ء أن ���ن ������ وا��ّ�

وا��   ��ٔ����� ���ة �������، �����ا ��: �� ��� ا��ّ�  ���ل إ����؟ وا��ّ�  ��� أ�����، وو�� ا��ّ�  رأ�� إ���� و��ل: ��������� ور��ل ا��ّ�ا����ء ��ٔد�� 

� إن أ�� ���� ��� ور���  ����� و�� ���� �� ����؟ أ��� ����� �ٕ�ن ��� ��ار أ����، ���ل ���: �� ��ا �� ��ار ا��ٔ���� و�� �������، �� ���� ��ّ�

����� �� ��� ������ ا�� �� ��� وا�� �� ���� ����� ا���اه ����� و������ و��� �����؟ ���ل ���: أ�� أ��   ��ا ا�����، �����ا ��: �� ��� ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  وإ�� ر���� �����ا �� ���� أن �����ا، �� ��� ��� أ�� ر��ل ا��ّ�  ��� أ���� إذا أد�� ا������ إ�� ا��ّ� و��� إ�� ���� ���� ������  آ

��� ���  ���� ��ٔ���ه ������ ا���م ���� إ���� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� ���� ���� �ٕ�ن ��� أ���� ��� ���� ����وب   ��ٔ��ه ���ل ���: ��ذا ����؟ �����ا: وا��ّ� آ

إن ���� ��� أ����� وإن ���� ��� ���� و��ٔن ���ا   ��� ذ�� ������ا �� ��ءوا وا��ّ� و��ل ���»  �����ن ����ّ�«����� ���� ������ ���ه ا��ٓ�� 

��� آ�� و ���� ا��� ��������  ا����م ������ٔ���� ���ل ������  �� و ���� ا��� ���: أ��� ا��ٔ�� ا��ي �� ���� ��ٔ����� ا�  ���� ��� أ��� �� ������ ���ل: إذا ا��� �����د��. آ
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�ا حصلوا عليه من غنائم » ورسوله من فضله  إالّ أن أغناهم هللاّ «والذين معه  آلـه و عليه هللا صىل  من رسول هللاّ » واوما نقم«
الغزوات وبسط األمن والرياحة املعيشية يف ظل اإلسالم، أفهذه هي السيئة التي قدمها لهم اإلسالم حتى ينقمــون 

  منه هكذا؟.
  ، وألن هللاّ »من فضله«يف » رسوله«بعد   إال رسالة البالغ، فلذلك أفرد الضم� �ّ ك� مىض ليس يعني » رسوله«وهنا 

، ك� أن  أغنــاهم رســوله مــن «فقد تعنــي » ورسوله من فضله«ال يدخل يف حساب العدد حتى يُردف بغ�ه يف عدٍّ
  ش األنكاد!.، وهذا من مقابلة النعمة بالنقمة وما أنحسها وأرشسها من هؤآلء األغبا ّهللا »: فضله

» فإن يتوبوا يك خ�ا لهم«ذلك، ثم أنظر إىل بالغة الرحمة وسابغتها املوعودة لهؤالء الَخَونة إن تابوا عن إرتدادهم: 
  يعذبهم ّهللا «معرض� عىل ما هم عليه من الكفر والنكران » وإن يتولوا«وهذا نص قبول توبتهم لرصيح وعد الخ� 

د » عذابا ألي� يف الدنيا واآلخرة ومن عذاب الدنيا خروجهم عن قوة اإلسالم وأمنه، وقتلهم قضيَة حكم اإلرتداد املعمَّ
دون توبة، إذا فتوبة املرتد مقبولة بذلك النص، ولكن املنافق املتعمق املُتحمق يف نفاقه، املتعــرق يف كفــره، لــيس 

ثــم  ١.»طائفة بأنهم كانوا مجــرم� إن نعف عن طائفة منكم نعذب«بالعذاب من ذي قبل   ليتوب وك� توعده ّهللا 
  ».وما لهم يف األرض من ويل وال نص�«

ذلك، فكلمة الكفر إضافة إىل باطنه، تقلب اإلنسان ظهر بطن، فالحذر الحذر من حصائد األلسنة وك� عن النبــي 
فإن أك� معاثر األقــدام، ومصــارع األنــام  ٢»ئد ألسنتهموهل يكب الناس عىل مناخرهم يف النار إال حصا: «آله و عليه هللا صىل

هي من جرائر ألسنتهم عليهم، وعواقب األقوال السيئة التي تؤثر عنهم، فاأللسنة هي الزارعة وهي الحاصــدة مــا 
  تزرعها.

الِِح�َ لَِنئْ آتَانَا مِ    َوِمنُْهْم َمْن َعاَهَد ّهللا « قَنَّ َولَنَُكونَنَّ ِمْن الصَّ دَّ فَلَ�َّ آتَاُهْم ِمْن فَْضلِِه بَِخلـُـوا بِــِه َوتََولَّــوا  ْن فَْضلِِه لَنَصَّ
  ٣»َوُهْم ُمْعرُِضونَ 

ن بــه وإن عىل حــرف فــإن أصــابه خــ� إطــ�   يعبد هللاّ «فهم أنحس ممن » لنئ آتانا من فضله«معاهدة عىل رشط 
بخلــوا «وأخذوا يعيشون عىل َرَغد عيش وط�نينة جأش » فل� آتاهم من فضله« ٤.»أصابته فتنة إنقلب عىل وجهه

وذلــك مــن أنحــس الخيانــة » لنكونن من الصــالح�«نقضا لـ » وتولوا وهم معرضون«ثم » لنصدقن«نقضا لـ » به
  »!.فإن يتوبوا يك خ�ا لهم«عليهم ك� وعد   توبة حتى يتوب هللاّ الكافرة، فهل هم بعُد يوفَّقون ل

ولكــن الــنص  ٥ذلك، وقد يجري بصورة خفيفة يف غ� املنافق من ضعيف يف إ�انه كثعلبة بن خاطــب ومــن أشــبه
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  يحمل صورة ثقيلة ال تحمل مثل ثعلبة إالَّ جريا يف خفيفها.
  يدوم ذلك النفاق عقابا ُمعَقبا: وألن تخلف العهد نفاق فيه، وال سي� إذا أضيف إليه اإلعراض، فقد

يَْعلَُم ِرسَُّهْم    َما َوَعُدوُه َوِ�َا كَانُوا يَْكِذبُونَأَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ هللاّ    فَأَْعَقبَُهْم نَِفاقا ِيف قُلُوبِِهْم إَِىل يَْوِم يَلَْقْونَُه ِ�َا أَْخلَُفوا ّهللا «
  ١»ُغيُوِب َعالَُّم الْ    َونَْجَواُهْم َوأَنَّ هللاّ 

أعقــبهم » إىل يوم يلقونــه«عريقا يبقى » نفاقا يف قلوبهم«، بذلك  هللاّ » أعقبهم«ذلك النفاق الكافر، فـ » فأعقبهم«
بــىل مــن كســب ســيئة «إعقابا بإعقابهم عقابــا هنــا، جــزاًء وفاقــا، »: ما وعدوه و�ا كانوا يكذبون  �ا اخلفوا هللاّ «

  ».طت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونفاحا
كذلك الكفــر » الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم«فك� اإل�ان يُعِقب إ�انا عىل إ�ان وهدى عىل هدى: 

 فال يوفقون لتوبة إذ صدت عىل قلوبهم منافذ النور إىل» إىل يوم يلقونه«والنفاق يُعقبان كفرا ونفاقا عىل القلوب 
  ».جهنم يصلونها وبئس القرار«مهاوي النار: 

َورَُسولُُه َوالَ يَِدينُوَن ِديَن الَْحقِّ ِمْن الَِّذيَن أُوتُوا    َوالَ بِالْيَْوِم االِْخِر َوالَ يَُحرُِّموَن َما َحرََّم ّهللا    قَاتِلُوا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِا�ّ 
ِجْزيَ    ٢َة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ الِْكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا الْ

  أهجوما � يكن ضد املرشك�؟ أم دفاعا، فع�ذا؟.» قاتلوا..«
كرشيطة أوىل لهذا القتال يُخرجهم عن اإل�ان أي�ا كان ويُلحقهم باملـرشـك�، » وال باليوم اآلخر  ال يؤمنون باّ� «هنا 

وينكرون اليــوم اآلخــر، وكــ� يف كتابــاتهم   واليوم اآلخر، وهم يرشكون با�ّ   �ان باّ� فإن ركن اإل�ان الرك� هو اإل
املحرفة عن جهات أرشاعها، نُكرا لجس�نية املعاد أم للجزاء العدل فيه، أم تجاهالً عن أصله ك� يف التوراة، نُكرات 

  حق املُرام.متشابهة لصالح املعاد العدل، ك� تشابهت قلوبهم فهي خاوية عن ال
» رسوله«يف رشعتهم الكتابية فـ »  حرم ّهللا «يف كافة رشائِعه، أم و »  حرم ّهللا » «ورسوله  وال يحرمون ما حرم ّهللا «ثم 

يشملهم كلهــم، » ال يحرمون«يف سنته، وهنا » ورسوله«يف قرآنه »  حرم هللاّ «أم رسلهم أنفسهم، ثم   إذا كل رسل ّهللا 
يف الرشائع كلها أم يف رشعتهم أنفسهم   حيث ال يلتزمون �ا هم به مترشعون من حرمات ّهللا وال أقل دون اآلخرين، 

تحر�ا عقيديا أو عمليا حيث يعاملون املحرمات ك� املحلَّالت، وال سي� القسم الكب�من املسيحي� القائل� بنسخ 
  حلت به كافة املحرمات.بنفسه عنها فالسالم عليهرشيعة الناموس أي العمل �ا افتدى املسيح 

مــن الــذين أوتــوا «يف دينهم فضالً عن دين الحق لهذه الرشعة القرآنية، وهــم: » وال يدينون دين الحق«ومن ثم 
  ك� يأ�.» هو الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق..«هذا الدين يف » دين الحق«وقد عني من » الكتاب

، وإتخــاذهم أحبــاركم  بهذه التخلفات الثالث، ثم قــولهم: عزيــز ابــن هللاّ إذا فال يقاتَل أهل الكتاب إالّ املوصوفون 
، فبهــذه الــدركات الســبع  ، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل هللاّ  ورهبانهم أربابا من دون هللاّ 

اهم ويغزون مغزاهم الجهنمية يقاتَلون حيث هم يشابهون فيها املرشك�، فهم ـ إذا ـ يتلون تلوهم إذ ينحون منح
  ».أ� يُؤفكون  قاتلهم هللاّ «

إنهم ليسوا فقط طاعن� يف ديننا بل طاعنون يف كل األديان، بل وطعنتهم أطعن وأمعن من طعنات املرشك� وسائر 
امهم ، وك� نجد مواقفهم املضللة أم»بأفواههم...  يريدون أن يطفئوا نور هللاّ «جملة واحدة:   الكفار وك� وصفهم هللاّ 

  وأمام املؤمن�؟.
أمام السلطات اإل�انية، دون أية فرعنة واستكبار، وبكــل ذّل » قاتلوا.. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون«

  وهم صغار، وهذه أقل ما يعاَمل معهم يف رشعة العدل والحكمة.
 حفاظا عىل أمنهم يف ظــل الدولــة وهذه اآلية هي الوحيدة يف القرآن �يِّزاتها وال سي� رضيبة الجزية، وما هي إال
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  اإلسالمية، وك� تؤخذ سائر الرضائب من املؤمن�.
فألن هؤالء املتخلف� من أهل الكتاب هم كاملرشك�، لذلك فهم يف صفوفهم لواجب قتالهم وك� يروى عن النبــي 

هم صاغرون، وقتال الفئة الباغية حتى تفيء : القتال قتاالن املرشك� حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد و آله و عليه هللا صىل
هي هيئة خاصة من الجزاء، وعلَّها من أهل الكتاب جزاُء عدم » الجزية«و  ١»، فإذا فاءت أعطيت العدل إىل أمر هللاّ 

  اء الحفاظ عليهم يف دولة اإلسالم علّهم ينتهون.قتالهم، ثم جز 
منهم دون أن يرسلوها بوسيط إســتعالًء أم يؤجلوهــا » عن يدٍ «قد تعني » وهم صاغرون«مقرونًة بـ » عن يدٍ «ثم 

منكم، وهي القدرة املستعلية لكم عليهم، والنعمة يف ذلك األخذ، حيــث الجزيــة » عن يد«نسيئة دون نقد، ثم و 
كلتا اليدين: » عن يد«فاظ عليهم تحت رقابة السلطة اإلسالمية، فهذه رحمة ربانية عليهم، فقد تعني بديلة عن الح

 ، دون أي استعالء واستقالل ضمن الدولة اإلسالمية، سواء يف إعطاء » وهم صاغرون«معطية وآخذة، �عنييها، يف كلٌّ
  الجزية أم سواه من حركات حيوية.

هانون مهتوكون، وإ�ا تعني أنهم صاغرون أمام السلطة اإلسالمية، وأمام رشوطات انهم مُ » وهم صاغرون«فال تعني 
ـ إذا ـ عائشون يف مدرسة داخلية إسالمية، يعاَمل معهم بصلح وصفاٍء ووفاٍء ما هم  » صاغرون«الذمة، فهم يف الحق 

  مه� هم عاملوها يف خفاء.  أمام السلطة اإلسالمية، دون أية مجاهرة بحرمات ّهللا 
بعُد هي بديلة القتال، والنفس املهدورة ال تباع �ال، وال سي� هذه القليلة، فهل القصد من قتالهم » الجزية«وترى 

  ـ فقط ـ أخذ املال؟.
هي مهلة بسيطة وسيطة ب� بقاءهم أحرارا يف فتنتهم، وإبقاِءهم كأرسى علَّهم ينتبهون فينتهون، ودفع » الجزية«

ة هو بطبيعة الحال يدفعهم إىل تأمل وتروٍّ تخلصا عن خرسان املال والحال، ولو أنهم فُتنوا املال بتلك الحالة الصاغر 
حال دفعهم جزيتهم، � تكن الجزية دافعة عن قتالهم، فإ�ا دور الجزية هو في� إذا هم ينتهون عن القتال والفتنة 

هم جزية ُعجالًة، إجالًة للنظر يف أمرهم فتحوًال وملّا ينتهوا عن ضاللهم البعيد، فل� تتاح لهم فرصة التأمل تؤخذ من
أنهــم تخطــوا مرحلتــي الخطــر عــىل » يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون«ـ علَّه ـ عن أمرهم، وطبيعة الحال يف 

املؤمن�، فال يحاربونهم نفسيا وال عقيديا وإال فال دور للجزية عن يد وهم صاغرون، فهم أوآلء الذين يريدون أن 
  . ء نارهم تخمد، فقد انطفأت إرادتهم النارية عن إطفاء نور هللاّ  بأفواههم، ال تنطفى  ور ّهللا يطفئوا ن

فك� ال يعني أرس املرشك� يف جبهات القتال، إالّ حرصهم يف مدرسة داخلية تربوية حتى يؤمنوا �ا يلمســون مــن 
  الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. حاالت املسلم� وفعاالتهم وقاالتهم اإل�انية، فكذلك األمر لهؤالء

فهم أوآلء يقاتَلون حتى يرتكوا ِفتَنهم التي تسمح لقتالهم، انطفاًء لنارهم الحارقة، فإما إ�انا أم تركا لفتنــتهم، ثــم 
» ال إكراه يف الدين«يدفعوا الجزية عند ما دخلوا يف السلطة اإلسالمية دون قتل لهم أو أرس إكراها عىل الدين، إذ 

ـ إذا ـ بحريتهم الرشيرة، بل هم يعيشون تحت الرقابة والحفاظة اإلسالمية بأداء الجزية عن يد وهم  فهم ال يُرتكون 
  صاغرون، رقابة تسلب عنهم فتنتهم وتفرض عليهم أدبا إسالميا �ا يلمسونه يف ذلك الجو السامي.

الء املتخلف� من الذين أوتوا الكتاب، فقه حكيم وذلك تعديل ليس عنه بديل يف التعامل التعايش ب� املسلم� وهؤ 
  مستن� ين� الدرب عىل من يدق باب الهدى أم يتحرى عنها.

وطبيعة الحال هي عدم إمكانية التعايش ب� املسلم� والكفار إال يف ظل ظليل من أوضاع ومقررات عادلة بطبيعة 
كافر بحركة عاقلة عادلة مكافئة له، متفوقة عليه، ل� يُصلحه املنهج الحر� اإلسالمي، مقابلة للواقع املرير الرشير ال

وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله «هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل،   أم يسلخه لتكون كلمة ّهللا 
 ّ� «.٢  
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الدركات السبع، وأما الصالحون منهم املتقــون وهنا ـ يف حقل أهل الكتاب ـ يختص القتال فالجزية �ن فيه هذه 
واليوم اآلخر   آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون با�ّ   ليسوا سواًء من أهل الكتاب أمة قا�ة يتلون آيات ّهللا «فال، إذ 

روه ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف الخ�ات وأولئك من الصالح�. وما يفعلوا من خ� فلن يُكف
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن مــنهم قسيســ� ورهبانــا « ١.»عليم باملتق�  وّهللا 

ترى أعينهم تفيض من الدمع م� عرفوا من الحق يقولون ربنا  وأنهم ال يستكربون. وإذا سمعوا ما أنزل إىل الرسول
  ٢.»الشاهدين آمنا فاكتبنا مع

ليأمر بقتال أمثال هؤالء آمنوا أم يؤمنوا أم ال يؤمنون، إ�ا هم املوصوفون بتلك السبع الجهنمية، صدا عن   فليس هللاّ 
إعتقادا وسلوكا، وطعٌن فيه ككــّل حربــا   فتنتهم وتسديدا لهم عن بغيهم، فإنهم بصفاتهم هذه حرب عىل دين هللاّ 

  ودين ما سواه.  لكلتة املؤمنة بحكم طبيعة التعارض والتصادم املبدئي� ب� دين هللاّ عىل ا
فك� املرشكون تجب قتالهم دفاعا عن صالح العقيدة وصدا عن الطعن يف الدين، كذلك الكتابيون الذين يقتفــون 

  آثارا لهم مه� تسموا بالكتابي�.
رض بينهم وب� املسلم�، وقوفا لهؤالء الكتابي� يف وجه الدين ككــل، ولقد أثبت الواقع التاريخي املرير واقع التعا

ويف وجهه كهذا األخ�، وإعالن الحرب عليه وعىل أهله دون هوادة خالل الفرتة السابقة لنــزول هــذه اآليــة حتــى 
  يومنا هذا.

إلكراه يف الــدين، هــو كرســ ذلك، فأقل تقدير إلصالح الحال ِض�نا إلزالة هذه العوائق املزرية، وحفاظا عىل عدم ا
شوكة السلطات القا�ة عىل ما يضاد الدين الحق حتى تسلم أو تستسلم ـ وألقل تقدير ـ عيشة تحت الذمة بدفع 

  . الجزية، سلبا لطليق حريتهم يف معارضة دين ّهللا 
دين ككل وضد ففي مثلث إستسالمهم، ومساهمتهم يف نفقات الحفاظ عىل أَنفسهم، وعدم املظاهرة الضارة ضد ال

اإلسالم، تُشكَّل هندسة املهادنة لردح التجربة للمجموعة، ولهــم إنجــذابا إىل رشعــة الحــق، أم وألقــل تقــدير تركــا 
  ملعارضتها.

ذلك، رغم أن القضية اليوم أصبحت تاريخية فحسب، إذ ال وجود لهكذا مسلم� ودولة إسالمية تصلح لتطبيق هذه 
أن نفــتش عــن وجــود جــادٍّ جيــد للمســلم�، ثــم نتحــدث عــن هــذه اإلصــالحات األحكام السياسية، فعلينــا أوالً 

والصالحيات، واملنهج اإلسالمي هو دا�ا منهج الواقعية دون الخيالية األحالمية املعلقة عىل هواء الفروض وأهــواء 
ويفتشون عن » كذا إن كان كذا كان«اإلفرتاضات، فليس املنهج اإلسالمي يف يشء من مناهج اآلرائي� الذين يقولون: 

  موضوعات ومواضيع األحكام الخيالية من خالل النذور واإلتفاقيات البعيدة عن متعوَّد الواقع املُعاش.
ونحن ح� نبحث عن هذه الضوابط اإلسالمية عىل ضوء القرآن، نبحث فحصا عن خلــق جــو تتحقــق فيــه هــذه 

يطلب من معتنقيه بجدية أن يؤسســهم أنفســهم األحكام، حيث القرآن يحلق يف ضوابطه عىل كل زمان ومكان، و
  هو املستعان.  كمسلم� واقعي� ثم يعملوا يف تحرير اإلنسانية عن دركات الكفر، إىل بركات اإل�ان وّهللا 

  
  اقعدوا لهم كل مرصد
إِذَا انَسلََخ اْألَْشُهُر الُْحرُُم فَاقْتُلُوا الُْمْرشِكَِ� َحيُْث َوَجْدُ�ُوُهْم َوُخُذوهُ  ْم َواْحُرصُوُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمرَْصٍد فَإِْن تَابُوا فَ

َخلُّوا َسِبيلَُهْم إِنَّ هللاّ  كَاَة فَ الََة َوآتَْوا الزَّ   ٣َغُفوٌر رَِحيمٌ    َوأَقَاُموا الصَّ

                                                        
 .٣:١١٥). ��رة آل ���ان ١

 
 .٥:٨٣). ��رة ا���ٓ��ة ٢

 
٣ ��  .٩:٥). ��رة ا��ّ�
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املقررة لهم، ك� منها املَُدد األخرى » رأربعة أشه«تحدد سلبية الرباَءة للمعاَهدين، فمن مدتهم » إىل مدتهم«هناك 
  تختص املدة املقررة باألشهر الحرم.» إذا انسلخ«التي علّها كانت مقررة لهم، ولكن 

وهم أعم من املعاَهدين إىل مــدة ناقضــ� وغــ� ناقضــ�، ومــن غــ� » فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا املرشك�«
دة املقررة لهم أجمع، وألنهم كانوا ملزَم� منذ الفتح باإلســالم استســالما هي امل» األشهر الحرم«املعاَهدين، حيث 

  بعد الفتح محظور يهدد صاحبه بالقتل بعد انسالخ األشهر الحرم.  وسواه، إذا فبارز اإلرشاك باّ� 
  وهنا حصار مربع عليهم يف حقل التضييق عليهم ال لِظتة عنها وال فلتة منها:

  يف الحرم وسواه مه� كان كونهم يف الحرم أحرم.» يث وجد�وهمفاقتلوا املرشك� ح«ـ  ۱
واقعدوا لهــم «ـ  ۴يف املحارص ل� تقتلوهم، وأخ�ا » واحرصوهم«ـ  ۳ح� يفلُّون عن املآخذ، ثم » وخذوهم«ـ  ۲

زموا به ـ منذ تضييقا عليهم كافة مجاالت الحرية وال سي� يف البلد الحرام، وكل ذلك إلزاما عليهم �ا الت» كل مرَصد
كقمة من » وأقاموا الصالة«وإن يف ظاهر الحال، ثم »  عن إرشاكهم با�ّ » فإن تابوا«الفتح من إسالمهم ثم نقضوه، 

دو�ــا » فخلــوا ســبيلهم«يف الصــدقات، إذا   صلًة مع أهل ّهللا » وآتوا الزكاة«قضيَة ظاهرة التوحيد،   الِصالت مع هللاّ 
بهم، حيث القصد من هذه التضييقات هو توبتهم إىل » رحيم«لهم » غفور  إن ّهللا «ـ نقمة عليهم ملا سبق منهم، ف

وقد حصلت، مهم� كانت توبة إسالم اإلستسالم نفاقا، أم ملّا يدخل اإل�ان يف قلوبهم، فضالً عن داخل اإل�ــان،   هللاّ 
  حيث إن سبيل اإل�ان هي الخطوة الخطوة.

افتتح مكة ثم انرصف إىل الطــائف فحــارصهم �انيــة أو ســبعة ثــم «حيث  آله و عليه هللا صىل  ذلك، ولقد هددهم رسول ّهللا 
ارتحل ُغدوة وروحة ثم نزل ثم هجر ثم قال: أيها الناس إ� فرط لكم وإ� أوصيكم بعرت� خ�ا موعدكم الحــوض 

فيســ فليرضــبَن أعنــاق مقــاتلهم والذي نفيس بيده لتقيُمنَّ الصالة ولتؤتن الزكوة أو ألبع� عليكم رجالً مني أو كن
  ١».فقال: هذا عنه هللا رىضوليسب� ذراريهم فرأى الناس أنه يعني أبا بكر وعمر فأخذ بيد عيل 

من فروع الدين، بعد أصوله األصلية، فك� ال يخىل سبيل املرشك إذا فإقام الصالة وإيتاء الزكاة ه� أصالن أصيالن 
وقد يأ� نبأه الفضــل  ٢»حرمت هذه دماء أهل القبلة«كذلك تارك الصالة أو الزكوة، فقد » اقتلوا و..«عن ضابطة 

  بعد ح�.
تحك�ن بأن هنا  ٣.» قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ّ� «وهناك » فاقتلوا املرشك� حيث وجد�وهم..«هنا 

جاهرة ال تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، «لإلسالم سيفا 
  ٤».فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم يف ذلك اليوم..

                                                        
��� ��ل: ا���� ر��ل ا��ّ� ٣:٢١٣). ا��ر ا�����ر ١ ـ� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا����� و���� �� ���� �� ��� ا����� �� أ ��ـ�.. و��ـ� أ�ـ�ج ا�ـ�  آ�

إ�� ر�� �� أ��� ���� ����� ���ءه ا����ل �ـ�ده  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��� ا����� �� ا����� ا����ي و���� �� ���� ��ل: ��� ر��ل ا��ّ� ��� ��

 : إذ�� إ��� �ٕ�ن �� ��� ����� ����ب ����.آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ�

 
� �ـ�ل: ��ل: ����.. و��� أ��ج أ�ـ� ا��ـ�� �ـ� ��ـ�دة » �ٕ�ن ����ا وأ����ا ا����ة وآ��ا ا����ة«). ا����ر أ��ج أ�� ا���� �� ا���� ٢ �ـ� ا��ـٓ�

 �ٕ���� ا���س ����� ���، ���� ���� ا����ة و���ك ���� ا����� و���� ��ب ����� ����ر�� إذا أ��� ��� ����.

 
 .٢:١٩٣). ��رة ا����ة ٣

 
ـ و�ـ�ن ا��ـ��� �ـ�  ا��ـ��م ���ـ�� أ�� �ـ� �ـ�وب أ��ـ� ا��ـ����� ��ل: ��ٔل ر� ا����م ����  �� ����� ا��ٔ���م �� أ�� ��� ا��ّ� ٢:١٨٧). ��ر ا������ ٤

����� أ���ف ����� ���� ����ة �� ���� إ��.. �����ٍ� �� ���� ���� إ������ �� ���  آ�� و ���� ا��� �������� ��� ����ا   ������ ـ ���ل �� أ��: إن ا��ّ�

و��� ���� ����د ���� إ�� ����� و���� إ����، ��ٔ�� ا����ف ا������ ا�����ة ����  آ��� �� ��� أو ���� �� إ������ ���ا، و��� ���� ����ف

����ـ�ء �ـ� » �ٕ���ا��� �ـ� ا�ـ���«���� �ٕ�ن آ���ا » ا����ا ا������� ��� و�������... �ٕ�ن ����ا..«���رك و�����   ��� ����� ا���ب ��ل ا��ّ�

 �ٕ��� ��� و���، و��� ا���اء. آ�� و ���� ا��� ���  �م، و�� ��� �� ذرار��� ��� ��� �� أ�� ر��ل ا��ّ����� ���� إ��ّ ا���� وا���� أو ا����ل �� ا�ٕ���
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ح� ال عالج لهؤالء املفتتن� إالَّ القتل، فآخر الدواء ال�، قتالً عــاقالً عــادالً للحفــاظ عــىل األهــم يف » أقتلوا..«أجل 
قتلهم إىل كل مكان حتى الحرم، وكل زمان حتــى األشــهر الحــرم هنا تعم » حيث«قسطاس الحق ب� الج�ه�، و 

  املعروفة.
ذلك، ويف الحق ال يعني القتال يف حقل اإلسالم إال الدفاع عن الحق والوقاية له، رعاية لعادلة الســنة اإلســالمية يف 

  لسهم ب� يديه ثم يقول: س�وا بســم هللاّ إذا أراد أن يبعث َرسيَّة دعاهم فأج آلـه و عليه هللا صىل  كان رسول هللاّ «القتال، فقد 
ال تغلوا وال ُ�ثِّلوا وال تغدروا وال تقتلــوا شــيخا فانيــا وال صــبيا وال آله و عليه هللا صىل  وعىل ملة رسول ّهللا   ويف سبيل ّهللا   وبا�ّ 

ظر إىل رجل من املرشك� فهو إمرأة وال تقطعوا شجرا إالَّ أن تضطروا إليها وأ�ا رجل من أد� املسلم� أو أفضلهم ن
  ١».عليه  فإن تبعكم فأخوكم يف الدين وإن أ� فأبلغوه مأمنه واستعينوا با�ّ   جار يسمع كالم ّهللا 

ثم وليس قتال املرشك� إالّ بعد الدعوة الظاهرة الجاهرة املقنعة لحّد تقطع األعذار، فإن �نّعوا عــن قبــول الــدين 
  الحق فهم ـ إذا ـ معاندون مفتتنون، فهنالك الدفاع عن الحق ذودا عن الفتنة املعاندة.

ال إكــراه يف «سالمية ـ عىل أية حال ـ لتعني تفتُّح البالد، أو حمل أهليها إكراها عىل الــدين، إذ وليست الحروب اإل 
أو املستضــعف�،   هي ضابطٌة عامة ال تُستثنى، وإ�ا تعني تفتُّتح القلوب، أو الذود عن فتنة املؤمن� بــاّ� » الدين

أكرب من القتل هي من حقول الدفاع، وبأحرى مــن فتنــة فالفتنة التي هي أشد و » والفتنة أكرب ـ أشد ـ من القتل«
  القتل.

ال «و  ٢».ال يحملنكم شنآنهم عىل قتالهم قبل دعائهم واإلعذار إليهم«يف سنة الحرب:  السالم عليهومن وصايا اإلمام عيل 
ـ  ٣».ءوكم حجة أخرى لكــم علــيهمعىل حجة، وترككم إياهم حتى يبد  تقاتلونكم حتى يبدءوكم، فإنكم بحمد هللاّ 

لقد رضبت أنف هذا األمر وعينه، وقلبت ظهره وبطنه، فلم أر يل فيــه إال القتــال أو الكفــر �ــا جــاء بــه محمــد «
ي �، وتعشــو إىل َضــو�، وذلــك ما دفعُت الحرب يوما إالّ وأنا أطمع أن تلحق � طائفة فتهتد  فوهللاّ «ـ  ٤،آلـه و عليه هللا صىل

  ٥».أحب إيل من أن أقتلها عىل ضاللها وإن كانت تبوء بآثامها
  ٦».ال تدعونَّ إىل مبارزة، وإن ُدعيت إليها فأجب، فإن الداعي باغ والباغي مرصوع: «السالم عليهويقول إلبنه الحسن 

                                                                                                                                                         
 
��� �� ا�� أ�� ���� �� ���و�� �� ���ر ��ل: أ��� �� أ�� ���ة ا������ �� أ�� ��� ا��١�ّ ��ا��� �� أ ـ�  ). ا����ر �� ا����� ��� �� إ  �ما��ـ� ���

 :..آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��ن ��ر ر��ل ا��ّ�

 
 ).٢٥١). (ا����� ٢

 
 ).٢٥٣). (ا����� ٣

 
 ).٤٣). (ا����� ٤

 
 ).٥٥). (ا����� ٥

 
� ا������ وا���م �� أ�� ا���م، وا����� أن ر��� وا�ـ� ود���َ�ـ� «ل �� ����: ح).و���� إ�� أ�� ا��ٔ���ر إ��ارا ���� ٢٣٣). (٦ و��ن ��ءُ أ���� أ��

وا������ ������ و�� ������و���، ا��ٔ�� وا�� إ��ّ �� ا������ ��� �� دم ����ن و��� ��� ��اءٌ،   �� ا�ٕ����م وا��ة، و�� �������� �� ا�ٕ����ن ����ّ�

�� ُ��رك ا���م �ٕ����ء ا�����ة و����� ا����� ��� ���� ا��ٔ�� و������، ����ى ��� و�� ا��� ��ا���، ��ـ���ا: �ـ� ��او�ـ�  �����: �����ا ��اِو ��

إ�� ��������ة، ��ٔ��ا ��� ���� ا���وب وَر�َ�ت، وو��ت ���آ��� و����، ���� ����ْ��� وإ���� وو��� ������� ���� و���� أ����ا ��� ذ�� 

 ).٢٩٧» (إ��� ��ٔ������ إ�� �� د��ا، و��ر����� إ�� �� ����ا، ��� ا������ ����� ا���� وا����� ���� ا����رةا��ي د������ 
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مرشوط �ثلث التوبة وإقام الصالة وإيتاء الزكوة، إذا فهال نخيلِّ سبيلهم عن القتال إن » فخلوا سبيلهم«ذلك، وهنا 
  صالة أو الزكوة غ� وارد يف اإلسالم عىل املسلم�.تابوا و� يصلوا أم � يزكوا؟ وقتال تارك ال

ـ وه� ركنان ركينان ب� فروع الدين ـ إمارت� لصادق اإل�ان، حيث القصد من التوبة هو  قد تكون الصالة والزكوة 
  صالحها وواقعها دون اإلقرار ـ فقط ـ بالشهادت�.

ة؟ وهذا خالف النص املقيِّد تخلية سبيلهم بكل هذه الثالثة! إذا فهل نخيلِّ سبيل التائب التارك له� ح� نتأكد التوب
  أم نقاتله؟ وهو غ� وارد إسالميا!.

وقد يقال إن مالحقة التائب التارك له� أو ألحده� هي قضية مفهوم الرشط وال حجة فيه؟ ولكنه ـ أوالً ـ إذا كان 
ست� إال يف وجه ذلك املثلث، فهــو إذا �ســٌك � ت» اقتلوا«مفهوما فهو حجة لكونه مفهوما من وجه الخطاب، ثم 

  بالعموم ال املفهوم.
فخلوا «، إذا »اقتلوا«تضيِّق نطاق القتل بحالة اإلرشاك، فإذا تابوا عنه فال إرشاك حتى يعمه » اقتلوا املرشك�«ولكن 

تقتسم حســب انقســام بعد الرشط� األخ�ين هي التخلية الكاملة، أال تتعرضوا لهم بيشٍء، فهي دونه� » سبيلهم
  ».أقاموا الصالة وآتوا الزكوة«الثالثة، تخلية عن قتلهم بالتوبة عن إرشاكهم، ثم تخلية عن سائر التعرض لهم إن 

فقد نال حقهم ال فقط إلرشاكهم، بل ولرتكهم هامة الفروع، فلنخل سبيلهم عند التوبة يف مالحقة القتل، ثــم ســائر 
  لزكوة يف سائر املالحقات املحلِّقة عىل تار� املفروضات وفاعيل املرفوضات.السبيل عند إقام الصالة وإيتاء ا

فقد انقسمت تخلية سبيلهم حسب أقسام التوبــة، تخليــة لســبيل الحيــاة بالتوبــة، وتخليــة لســائر الحريــة فيهــا 
ث بالنسبة ملن ظــل باآلخرين، فإْن تركوا األخ�ين أو أحده� تبقى املالحقة لغرض الحمل عليه� باقيا، فهذه الثال 

مرشكا مالحقة للقتل، ثم ملن تاب وهو تارك للعمودين مالحقة لســائر املضــايقات حمــالً علــيه� مــن بــاب األمــر 
  باملعروف املفروض �راتبه.

ولــيس، وقــد يبعــده ـ إضــافة إىل ذلــك ـ أن أهــل  ١ثم وقتل املسلم لرتكه الصالة أو الزكوة يحتاج إىل قاطع الدليل
وة وكل الواجبات اإلســالمية؟ فكيــف يقتــل املســلم لرتكــه وهم تاركوا الصالة والزك» اقتلوا«الكتاب غ� داخل� يف 

  إياه�؟.
ولكن املرجو من املسلم غ� املرجو من غ�ه كتابيا وسواه، إال أنا نجدد السؤال بالنسبة ملن هو مسلم يقيم الصالة 

                                                        
�� و ���� ا��� ���  ا����� ا����ي و���� �� ���� ��ل: ��� ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ا�� ��� �� ��� ا����� ��  ٣:٢١٣). ا��ر ا�����ر ١ �� ر�� �� أ���  آ إ

��� ���  ���� ����� ���ءه ا����ل ��ده ���ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� �ٕ�ن �� ��� ����� ����ب ����، و�� آ��ت ا��ٔ���م �����ص آ  ٣:١٠١إذ�� إ�

�� و ���� ا��� ���  � ر��ل ا��ّ�روى ���� �� ا����ي �� أ�� ��ل ��� ��� ار��ت ا���ب ���� ���ل ��� �� أ�� ��� أ���� أن ����� ا���ب ����، ���ل أ�� ���  آ

��� ���  إ��� ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا � ا��ّ� آ �� ������   �، وا��ّ�وأ����ا ا����ة وآ��ا ا����ة ������ د��ء�� وأ��ا��  وأن ����ا ر��ل ا��ّ�  إذا ���وا أن �� إ�� إ��

�� و ���� ا��� ���  �����ً ��� ����ا ����ن إ�� ر��ل ا��ّ� ��� ���  �������� ����، و��� روى ���رك �� ����� �� ا���� ��ل: ��� ��� ر��ل ا��ّ� آ �� و ���� ا ار��ت  آ

� ا��ّ�ا���ب �� ا�ٕ����م إ�� أ�� ا������ ���� أ�� ��� ��� ا���ب �����ا: ���� أن �� إ� و���� و�� ����، ���� ��� وا���ر��ن إ�� أ�� ���   � إ��

��� ���  �� ������ �����ً ��� أ�� ر��ل ا��ّ�  و����ا: د��� �ٕ���� إذا ا���� ا�ٕ����م �� ������ و��� أدوا، ���ل: وا��ّ� �� و ���� ا ��� ���ث: ���دة أن �� إ�� آ

��� �� أ��ٔل ����� و�� أ��� دو���،   وا��ّ�» �ٕ�ن ����ا وأ����ا ا����ة وآ��ا ا����ة ����ا ������«�����:   �ل ا��ّ�وإ��م ا����ة وإ���ء ا����ة و�  إ�� ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ��� آ���� ��� أ�� ر��ل ا��ّ�  �����ا ��: �� أ�� ��� ��� ���� و�� ������ إ���، ���ل: �� وا��ّ� ز�� وأ���� ��ا����، وروى ���د ��  آ

�� و ���� ا��� ���  �� أ�� ����ة ��ل: ��� ��� ر��ل ا��ّ�  �� ��� ا��ّ�  �� أ��ب �� ���� �� ����� ����، و��� روى ا����ي �� ���� ا��ّ� وا����� أ��  آ

�� و ���� ا��� ���  ���� وار��اد �� ار�� �� ا���ب ��� أ�� ��� ����ل �� ار�� �� ا�ٕ����م ���ل �� ��� �� أ�� ��� أ�� ���� ر��ل ا��ّ  ���ل: أ��ت أن أ����  آ

؟ ���ل: �� ������ �����ً ��� ����ا  �ٕ�ذا ����ا ذ�� ����ا ��� د��ء�� وأ��ا��� إ�� ����� و������ ��� ا��ّ�»  �� إ�� إ�� ا��ّ�«ا���س ��� �����ا: 

��� ���  ��دو�� إ�� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا  ������� ���� ـ آ

�� و ���� ا��� ���  �� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ��� أ  ١٣و���  و���د�� و��ه �� ���� �� وإ��م ا����ة وإ���ء ا����ة   : �� ��رق ا����� ��� ا�ٕ����ص ��ّ�آ

 ��� راض.  ��ر��� وا��ّ�
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  ويؤ� الزكوة ثم يرتكه� فهل يقتل بذلك؟ ودون إثباته خرط القتاد!.
اإلعتقاد بوجوب الصالة والزكوة، ثم وتطبيقه� دليل » تابوا«بعد أن » الة وآتوا الزكوةوأقاموا الص«ذلك، وقد يعني 

ذلك اإلعتقاد، فالذي يتوب عن اإلرشاك ثم ال يقيم الصالة وال يؤ� الزكوة، ال يُعلم منه أنه ـ حقا ـ تاب، إذ ليست 
ذلك الرجوع بإمارة هامة لتلك العقيدة هي لفظة التوبة هي التوبة، إ�ا هي الرجوع عن عقيدة اإلرشاك، ثم يُعلم 

  إقام الصالة وإيتاء الزكوة كرأس� أصلي� لزوايا اإل�ان عمليا.
فال قتل إياه، ثم » املرشك�«فقصارى املستفاد من اآلية وجوب قتال املرشك�، ومن تاب عن إرشاكه هو خارج عن 

 يختص بالتخلية من قتلهم، بل وسائر املذكورات معه كـ ال» بإقام الصالة وإيتاء الزكوة«املرشوط » فخلوا سبيلهم«
فهذه الثالثة األخ�ة هي أعم يف التائب التارك للصالة والزكوة، من » خذوهم واحرصوهم واقعدوا لهم كل مرصد«

القتل، فيستثنى القتل لخروجه عن اإلرشاك، ويبقى الباقي لرتك العمودين، حيث املفروض أخذ تاركه� بكل مأخذ 
تعني تحريرهم عن كل ما ذكر، » خلوا سبيلهم«رصه وقعود كل مرصد له حتى يقيم الصالة ويؤ� الزكوة، فإنَّ وح

حتى تختص التخلية برتك قتلهم، إ�ا هو تحريرهم طليقا، وليس يحرَّر طليقا تارك الصــالة » ال تقتلوهم«فلم يقل 
  والزكوة أيا كان.

ا متميزا يف مرش� الجزيرة يومذاك، ف� كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم ثم وهذا النص قصاراه أنه كان يواجه واقع
الصالة ويؤ� الزكاة إال وهو يعني اإل�ان باإلسالم كله، إذا فالتارك لهذين العمودين ـ حينذاك ـ مع ظاهرة التوبة، � 

  يعرف منه صالح التوبة، فقد يكون نفاقا أم وفاقا غ� صالح.
صالة والزكوة دون هذه املالبسات التي تدل عىل نكرانه� ال يربِّر قتل تاركه� عىل أية حــال، إذا فاألشبه أن ترك ال

وما يروى من قتال تار� الصالة والزكاة محمول عىل مواضع النكران له�، دون تركه� عىل إ�ان وتصديق تساهالً 
  فيه� وتكاهالً.

اهيل تصديا لإلسالم وتعرضا بأهله قتالً أم إضالالً، ال يتصــدى ذلك، ثم املرشكون األفراد، الذين ال يجمعهم تجمع ج
يــا �ــنعهم عــن   لهم اإلسالم حرب إبادة، بل ويكفل لهم األمن ترغيبا لهم ليسمعوا كالم ّهللا  ثم يُبلَغوا مــأمنهم تروِّ

  سبحانه رسوله �ثل األمر التايل:  الرتدي، وك� يأمر هللاّ 
أَِجرُْه َحتَّى يَْسَمَع كَالََم ّهللا َوإِْن أََحٌد ِمْن الُْمْرشِكِ    ١ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمنَُه ذَلَِك بِأَنَّهُْم قَْوٌم الَ يَْعلَُمونَ    َ� اْستََجارََك فَ

حتى «هنا إستجارة املرشك املرفوع عنه األمان عند املالحقة للقتال هي موضوع لواجب اإلجارة، ال فحسب، بل و 
عند » ثم أبلغه مأمنه«حيث اإلستجارة قد تلمح بأنه متجرٍّ عن الحق املُرام، وال فحسب أيضا بل »  مع كالم ّهللا يس

املثلــث مــن الرحمــة الرحيمــة للمـرشـك� » ذلــك«أهليه وَربعه، وطبعا يف غ� املعسكر املعادي فإنه ليس مأمنا، و
ا، والجهل القارص املطلق ال يتصور فعن جهل هم مرشكون » بأنهم قوم ال يعلمون«املستج�ين  وان كان جهالً مقرصِّ

ثــم الجهالــة العامــدة ممــن  ٢.»ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشــاء  إن ّهللا «ولذالك   يف اإلرشاك با�ّ 
حيث اإلجارة » إستجارك«ال يشمله غ� مغفور هناك وال معذور هنا ف» جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل� وعلوا«

هنا إجارة لعناد عامد ال يرجى منه خ�، اللَّهم إالَّ إذا احتمل خ�ه أم ـ وألقل تقدير ـ دفع رشه، فهو أيضا داخل يف 
  اإلجارة.

طليقــة، » إستجارك«وح� تجب إجارة أحد من املرشك� عند إستجارته، فبأحرى إستجارة املجموعة الرشكية، وألن 
  ».ثم أبلغه ما منه  أجره حتى يسمع كالم هللاّ «ك فكذل

فال تفتكر أنه قد يخدعك باستجارت كاذبا فال تأجره، بل تأرسه، اللَّهم إالَّ بأكيد الكيد الخِطر اللع� املكــ�، حيــث 
ن صالح يعني خطرا عىل الصف املسلم، فاألصل ـ إذا ـ هو اإلجارة باإلستجارة، إال في� يستثنى حفاظا عىل األهم م

                                                        
 .٩:٦). ��رة ا����� ١
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  املجموعة املسلمة.
أيا كان، وهو يف إجارة قيادة القوات املسلحة، ال يخىش منه خطٌر عــىل فــرد فضــالً عــن » أحٌد من املرشك�«ولكن 

حيث » أبلغه مأمنه«املجموعة، فل� تكون حجة الحق هي العليا قد نج�ه ملَّا يستج�، آمن� عن كيده وميده، ثم 
  فله طليق اإلجارة وإبالغ املأمن. املوضوع هو طليق اإلستجارة

ذلك، فاحت�ل أن أحدا من املرشك� يستج� ل� يستن� �نع عن مالحقته، حيث القصد منهــا دفــع نــائرة الفتنــة 
بل وإذا ال نحتمل فعلَّ الواقع  ،١القاطعة، فح� يرجى زوالها جرا إىل اإل�ان والرحمة فل�ذا بعُد استمرار املالحقة

. يه أو تنبهُّه، بل وإذا نتأكد أالَّ خ� فيه وال رشَّ   الخارج عن اإلحت�ل يحتمل تحرِّ
حتى «قد تفرس املعني من هذه اإلستجارة أنها تقصد التحري عن الحق املُرام، ولكن »  حتى يسمع كالم ّهللا «وهنا 
  يات الصالحة للجزاء.ليس جزاًء للرشط، إ�ا هو من الغا» يسمع

ليجيد التفكر ويعيــد النظــر إجالــة لــه دون » ثم أبلغه مأمنه«ال ينتظر منه فوُر اإل�ان، بل   ثم إذا يسمع كالم ّهللا 
ُعجالة حتى يرتكن اإل�ان يف قلبه، وهذه العناية األدبية هي غاية ما �كن رعايته منها، تحريا عن مواضع اإلسرتشاد 

لمستج� زعم أنه كاذب أو محتال، فاألصل ـ عىل حائطة ـ صدق املستج�، ما فيــه محتَملــه فالرشاد، دون رفض ل
  ». فأجره حتى يسمع كالم ّهللا «

؟ أم ومن يخلفه يف القيادة الحربية؟ أم تعم كل املؤمن� املحارب� ح� آله و عليه هللا صىلوهل هذه اإلجارة تختص بالرسول 
  را عىل جيش اإلسالم.تكون اإلجارة صالحة ال تحمل خط

ه و عليـه هللا صـىلبعد خطابات جامعة تصلح خطابا لكل فرد فرد من املؤمن� وك� يروى عن النبــي » أجره« مــن «قولــه:  آـل
  ٤».النساء والعبيد«حتى  ٣»يج� عىل املسلم�«و ٢»استجاركم فأج�وه

الذي يهديه هديا صــالحا إىل »  كالم ّهللا «إ�ا هو الطليق يف صيغته، ال يعني طليقا منه يف محتواه، »  كالم ّهللا «وهنا 
وصــدق هــذه   ، فتالوة آيات الطالق والعدة وما أشبه ليست لتنفع املرشك، إ�ا هي اآليات املربهنة لتوحيد هللاّ  هللاّ 

  الرسالة، حاملة الحكمة واملوعظة الحسنة، فإن لكلِّ مجال مقاالً ولكل مقاٍل مجاٌل.
وخصتها باملعاندين الذين ليسوا ليسمعوا كالم » أقتلوا املرشك� حيث وجد�وهم«آية:  فقد خصصت هذه اآلية ـ

حيث يبغونها عوجا، وألن الفتنة أكــرب   تحريا عن الحق، فإ�ا هم فاتنون ضالون مضلون صادُّون عن سبيل هللاّ   هللاّ 
  وعىل ضوء هذه اآلية تعرف الحقائق التالية: ٥.» قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ّ� «وأشد من القتل فـ 

للتحري عن الحق يكفى حجة للحق، م� يدل حجة القرآن البالغة، الدالة عىل ربانية   ـ السمع الصالح لكالم هللاّ  ۱
فهم إالّ بداللة وتفس� آياته، وأنها دون أي مساعد آخر يُرشد السالك� املتحرين عن الحق إليه، فقيلة أن القرآن ال يُ 

                                                        
: إن أرد�� ��ٔ�������ل ا����م �������س ا�� ��ل: إن ر���ً �� ا������� ��ل ���� �� أ�� ���� ��� �� ا��  ١٥:٢٢٦). �� ����� ا���� ا��ازي ١

��� ��� �� و ���� ا وإن أ�� �� ا������� «���ل:   : �� ـ إن ا��ّ�ا����م ����أو ����� أ��ى ��� ����؟ ���ل ���   ��� ا����ء ��ا ا��ٔ�� ����ع ���م ا��ّ� آ

 ».ا����رك ��ٔ��ه..
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السنة كأصل، إنها غيلة وحيلة عىل القرآن الذي هو بيان للناس، وألن املعدات والقابليات مختلفة فعــىل القيــادة 
  لحّد يُقنعه �اما دون أي خفاء لكيال يبقى له عذر يف رفض الحق.  الحربية إس�عه كالم هللاّ 

ا اإلجارة الصالحة له، وإتاحة الفرصة بعده حتى يرتوى في� سمع ـ اإلستجارة لسمع الحق تفرض عىل أهله عنده ۲
املراخية إلبالغة مأمنه ـ م� يربهن عىل أن معرفة أصول الدين ليست إالّ باإلجتهاد قدر الجهد » ثم«ـ ك� تش� له 

هنــا فقــط فســح  واإلمكانية الذاتية، ثم اإلستعانة اإلستجارة �ن يعرف الحق بصورة مقنعة، فال تعنــي اإلســتجارة
أن   ملكان القصور الذا� أو الحايل للبعض من املستج�ين، فعىل أهــل هللاّ   املجال ب� املستج� وب� س�ع كالم هللاّ 

  قدر ما يقنع املستج�.  يبينوا كالم هللاّ 
ه ومغزاه كالذي ال مجرد الس�ع ملجرد الكالم وإن � يفهم معنا»  حتى يسمع كالم هللاّ «ـ وبطبيعة الحال ال تعني  ۳

  يعرف لغة القرآن، أو يعرفها ولكنه ال يعرف مغازي الكالم لحد تنتجه صالح النتيجة.
ـ وألن هذه اآلية تحمل فرضا فطريا عقليا صالحا للدعوة الربانية الصالحة التي ال مرد لها وال ِحَول عنها، لــذلك  ۴

وال مالحقة قبل بيان الحجة و�امها، فليست » من الغي ال إكراه يف الدين قد تب� الرشد«فال تتحمل النسخ حيث 
  م� تنسخ هذه اآلية.» قاتلوا املرشك� كافة ك� يقاتلونكم كافة«أمثال 

الرسويل إىل بيان القرآن،  فقد نتلمح قرن البيان» إستجارك فأجره«يف  آلـه و عليـه هللا صىلـ وألن الخطاب هنا يخص الرسول  ۵
، دون  م� يفرض املحاولة الصالحة املقنعة لكامل السمع لكالم ّهللا » ر بالقرآن من يخاف وعيدوأنذ«الرسايل، وملكان 

يبلغ إىل شغاف » وقل لهم يف أنفسهم قوالً بليغا«مجرد الكالم أيَّا كان ومن أٍي كان مه� يحمل كل القرآن، إ�ا هو 
  . لة الكافلة إلس�ع حجة الحق عىل ضوء كالم هللاّ أنفسهم، فعىل قيادة الجيش اإلسالمي هذه الرعاية الشاملة الكام

، فكذلك يف بدء القتال واملالحقة من املفروض الدعاء الحق قبله  تفرض الس�ح لس�ع كالم هللاّ » استجارك«ـ وألن  ۶
 أيــة حــال � ، أم سمعوا والتهوا أم عىل الذين � يسمعوا إىل كالم ّهللا » إن أحد من املرشك�«�ا يُقنع قم القتال، فـ 

بداية أم نهاية وعىل   حيث القصد من القتال توجيههم إىل هللاّ » فأجره..«يقتنعوا، أم �نَّعوا عن س�عه ثم استجاروا 
  ».ال يجرمنكم شنآن قوم عىل أالَّ تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى«أية حال، فـ 

مالحقته قتالً أو حرصا، بل ويسمح لإلستغفار له ذلك، فمجرد إحت�ل أن املرشك يف طريق التحري، ليس فقط ليحرم 
ما «فاستفاد من ذلك أنه يعني مهلة للتفك� فاستغفر له، فـ » واهجر� مليا«وك� فعله إبراهيم ملا سمع آزر يقول 

 كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشك� ولو كانوا أويل قر� من بعد ما تب� لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما
  ١.»تربء منه..  كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فل� تب� أنه عدو �ّ 

يطلقها » استجارك«؟ طليق » حتى يسمع كالم ّهللا «ملكان   ذلك، وهل تختص هذه اإلستجارة �ا تعني س�ع كالم ّهللا 
، حيث اإلضطرار يحمل  طالق اغتنام الفرصة يف هذا املجال إلس�عه كالم هللاّ إىل غ� هذا املعني، فقد يعني ذلك اإل 

سمَع التــدبر ال   حفاظا عىل صالحه املقصود من إستجارته، فإذا سمع كالم هللاّ   الناكر للحق أيا كان ليسمع كالم ّهللا 
دون سواه ِمن سمعٍ ال يغني ســامعه إالّ سمع التفكر واإلهتداء » يسمع«إذ ال يُعنى من » ثم أبلغه مأمنه«اإلدبار 

  شيئا حيث ال يعني اإلستنارة به.
سواٌء أكانت استجارته لــذلك أم لســواه، »  حتى يسمع كالم هللاّ «فاملرشك املستج� عند املالحقة يُجار عىل أية حال 

جــيش اإلســالم، وإن ســمع ، فإن سمع مؤمنا فإىل  فإ�ا القصد هنا اغتنام هذه الفرصة املتيحة لنا لنُسمعه كالم ّهللا 
حتى يسمع «وإن سمع غ� سامع فلم تحصل ـ إذا ـ الغاية املعنية من إجارته وهي » فأبلغه مأمنه«مرتددا مرتويا 

فال إبالغ إىل مأمنه، بل هو كسائر املرشك� غ� املستج�ين، اللَّهــم إال إذا ال يشــكل خطــرا عــىل الصــف »  كالم ّهللا 
  يفرض إجارته. اإلسالمي، فمجرد إستجارته

فالحملة اإلسالمية عىل املرشك� ليست حملة إبادة، بل هي حملة هداية ما وجدت إليها ســبيالً، أم إيقافــا لفتنــة 
  املرشك�.
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و� يؤمن، ولكنه ال ينوي محاربة املسلم� عىل أية   املستج� الذي سمع كالم ّهللا » ثم ابلغه مأمنه«ذلك، فقد تشمل 
فإ�ا هنا مرسح واحد لقتالهم هو قتالهم أو اغتيالهم أو تضليلهم املسلم�، وإالّ » بلغه مأمنهثم أ «حال، فهذا أيضا 

فال مالحقة إال الهتداءهم إىل الحق، وإال فال سلب ـ إذا ـ معهم وال إيجاب، حيث القتال إ�ا يعنــي إزالــة الفتنــة، 
لجيء بلفظه الخاص، دون اإلســتجارة العامــة،  نفسية ودعائية، ولو عني من اإلستجارة اإلستهداء أم مجال التحري

حتى يســمع كــالم «فمجرد اإلستجارة ألي هدف كان إال الحلية الخطرة عىل املسلم�، إنه موضوع واجب اإلجارة 
  ». هللاّ 

فيا لهذه اإلجارة الرحيمة من قمة عالية وهمة غالية، حراسًة عىل املرشك لحد إبالغه إىل مأمنه وهو بعُد مرشك، ما 
سمَع قبول فإ�ان، أو ســمع التحــري والــرتوي، أو    يشكِّل خطرا عىل كيان اإلسالم واملسلم�، سواًء سمع كالم هللاّ �

، ولكنه بهذه اإلستجارة يعني ابتعاده عن كافة الحزازات ضد الحوزة اإلسالمية، وكــل  سمع الخوف دون تقبل وتروٍّ
  م املعارضون إياه ال إجارة لهم.فالعاملون حق اإلسال » ذلك بأنهم قوم ال يعلمون«

ثم مبدء اإلرشاك من قضاياه ورزاياه عدم اإللتزام بالعهد، فعىل املسلم� أن يأخذوا حذرهم منهم حالة الصلح ك� 
  يف حالة الحرب حتى ال يؤخذوا عىل ِغرَّة.

الَّــِذيَن َعاَهــْدتُْم ِعنْــَد الَْمْســِجِد الَْحــَراِم فَــَ� اْســتََقاُموا لَُكــْم َوِعنَْد رَُســولِِه إِالَّ    كَيَْف يَُكوُن لِلُْمْرشِكَِ� َعْهٌد ِعنَْد ّهللا «
  ١»يُِحبُّ الُْمتَِّق�َ    فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِنَّ ّهللا 

مهم دون أن تعاهدوهم، وليس لهم مبــدٌء صــالح يُلــز » وعند رسوله  عند هللاّ «عليكم » كيف يكون للمرشك� عهد«
حاسب� حســابكم يف معاهــدتهم، » إال الذين عاهدتم عند املسجد الحرام«عىل عهد صالح لصالح املسلم�، اللَّهم 

معاملة باملثل عادلة، قضيَة تطبيق املعاهدة اإلسالمية » فاستقيموا لهم«يف تلك املعاهدة » ف� استقاموا لكم«وهنا 
تخلُّفه يف معاهدة وسواها، فال يجب ـ إذا ـ الناقض� عهودهم وإن مع  إياه عن أية» يحب املتق�  إن هللاّ «السلمية 

  املرشك� القا�� برشوطات املعاهدة، املستقيم� لكم فيها.
وعند رسوله، فضالً ع� ال يعهــدون، وأمــا إذا   فح� يعهد املرشكون لكم عهدا أنتم غ� قابليه فال عهد لهم عند هللاّ 

وهنا ضم� الجمع » يجب املتق�  إن هللاّ «أم سواه، فاستقيموا لهم ما استقاموا » حرامعند املسجد ال«عاهد�وهم 
ضــابطة ال تنحرصــ يف » ما استقاموا«ألن » الذين عاهدتم عند املسجد الحرام«دون خصوص » املرشك�«راجع إىل 

  اآلخرين، وأن األول� هم ركن الكالم.
ستقامة لهم ألن معاهدتكم إياهم ليست عند املسجد الحرام، فال أن وغ� صحيح أن غ�هم إذا استقاموا � تجب اإل 

صالح املعاهدة يختص باملسجد الحرام، وال أن رعاية العدالة خاصة بهؤالء املعاهدين يف ذلك املكان الخاص، وهنا 
  املقصود صلح الحديبية فقد عني املسجد الحرام كله.

إلســتقامة لعهــدهم حــ� ال يســتقيمون، ثــم يفرضــها حــ� يســلب ا» كيف يكون للمرشك� عهــد«ذلك ومن قبل 
يستقيمون كالذين عاهدتم عند املسجد الحرام، فالعهد املستقيم لزامه اإلستقامة قدرها دون ِحَول عنها أيــا كــان 

  ومن أٍي كان.
انقضــوا إذ تتجزء يف أقدار اإلستقامة بأجزاءها؟ ففي� يستقيمون فاستقيموا وفي� ينقضــون ف» ما استقاموا«وترى 

  كان للمعاهدة بنود.
إال الذين عاهدتم من املرشك� ثم � ينقضوكم شيئا و� يظــاهروا علــيكم أحــدا فــأ�وا إلــيهم عهــدهم إىل «ولكن 

جمع قبال جمع، فــإذا » � ينقضوكم شيئا«وجاه » أ�وا«قد تنايف التجزء، اللَّهم إالَّ أن » يحب املتق�  مدتهم إن ّهللا 
» ما استقاموا«ك� وأنه قضية العدالة واملقابلة باملثل، ثم قد تعمم » ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم«، ثم أََ�وا أِ�وا

وإن بعد موتهم، حيث األصل لس�ح أو فرض قتالهم هو فتنتهم، فح� يستقيمون بعهد ودون » فاستقيموا«فرض 
ث إن اإللتزام باملعاهدة بعد �ام مدتها أدل عىل عهد فواجب اإلستقامة لهم قائم، بل وبأحرى بعد �ام مدتهم، حي
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  سلمهم طيلة املدة.
قد تعني إىل مدة عهدهم مدَة اإللتزام باملعاهدة، أم ال مفهوم له أن قاتِلوهم بعد » أ�وا عهدهم إىل مدتهم«إذا فـ 

  �ام املدة وإن كانوا ملتزم� �ا التزموه يف نفس املدة.
نَة الزمان وهي األشبه، أم زمانية، وعىل أية حال فـ » ما استقاموا«يف » ما«وهنا  تطلِــق رشط » ما«إما رشطية مضمَّ

  اإلستقامة بجزاءها إىل مدتهم بعد موتهم.
حرص للوفاء باملعاهدة فيهم؟ وال حرصــ واقعيــا فــيهم! ذلــك » إال الذين عاهدتم عند املسجد الحرام«ترى بعد  ثم

فلــيس للمســجد الحــرام والــذين » ف� استقاموا لكم«لإلست�مة ملكان  حرص فيمن يستقيمون، وهؤالء كانوا مثاالً
عاهدوكم عنده ميزَّة يف ذلك اإلستثناء إالّ مصداقية بارزة لهم دون حرص، ف� هذا اإلستثناء استثناًء �وضوع يفيــد 

ا إ�انها إال قوم يونس ملا فلوال كانت قرية آمنت فنفعه«الحرص، بل �صداق ب�ِّ منه ك� يف اإل�ان عند رؤية الناس: 
  ١.»آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي يف الحياة الدنيا ومتعناهم إىل ح�

محكَّمة لكل هؤالء الذين يستقيمون يف عهودهم، سواًء أكانوا من » ف� استقاموا لكم فاستقيموا لهم«ثم وضابطة 
  املعاهدين عند مسجد الحرام أم سواه.

بإرشاكهم به، وناقضوا عهــد   وعند رسوله، فإنهم ناقضوا عهد هللاّ   بدء األول للمرشك� أنه ليس لهم عهد عند هللاّ فامل
وبرســوله، فــذلك   وعند رسوله للج�عة املؤمنــة بــا�ّ   بنكرانهم له، فكيف يكون ـ إذا ـ لهم عهد عند هللاّ   رسول هللاّ 

فيهم أوآلء األنكاد األنكاث هو نقض العهود فال يوثق بهم أبدا، فعليهم  إستفهام إنكاري يوقظ املسلم� بأن األصل
  اليقظة الدا�ة أمامهم، حياطًة عىل النقض املرتقب منهم دا�ا.

ذلك ألنهم كأصل يكمنون لكم العداء العارم دون رغبة فيكم وال رقابة عليكم، فاألصل يف معاهدة املسلم املحارب 
ثم األصل يف معاهدة املرشك املحارب النقض، فإذا � ينقض � ينتقض، فال تجوز بدار  عدم النقض فإذا نقض انتقض،

  النقض منا لعهد املرشك قبل نقضه، فإنه ـ إذا ـ حجة علينا وإعتداء بغ� مثل.
وهكذا يُلزمنا اإلسالم بالوفاء بالعهود مــع املـرشـك� فضــالً عــن املســلم�، ولكــن علينــا أن نحتــاط أمــام املـرشـك� 

  وال عند رسوله عهد.  ملعاهدين إذ ليس لهم عند هللاّ ا
وإذا كانت اإلستقامة للمعاهدات اإلسالمية مع املرشك� بهذه املثابة ف�ذاترى يف املعاهدات اإلسالمية مع بعضهم 

الً عمــن ليس له ذلك النقض فضــ آلـه و عليه هللا صىلالبعض، فهل يجوز نقضها من طرف واحد بأي سناد؟ كالّ وحتى الرسول 
  سواه مه� بلغ به األمر.

  فال يربِّر نقض العهد إالّ نقضه قدره، دون أي مربر آخر دو�ا استثناء.
قد يعني إىل صلح الفتح �كة صلَح الحديبية إذ � يسبق لهم معاهدة قبــل الفــتح إال » عند املسجد الحرام«وهنا 

هنا ألن الحديبية هي عىل أرشاف الحرم وشف�ه فإن  »عند«فيها م� يوسع نطاق املسجد الحرام إىل الحرم كله، و
  بعضها يف الحرم وبعضها يف الحل.

ًة يُرُْضونَُكْم بِأَفَْواِهِهْم َوتَأَْ� قُلُو   ٢بُُهْم َوأَكَْ�ُُهْم فَاِسُقونَ كَيَْف َوإِْن يَظَْهُروا َعلَيُْكْم الَ يَرْقُبُوا ِفيُكْم إِال� َوالَ ِذمَّ
عهدا » ال يرقبون فيكم إالَّ وال ذمة«يكون لهم عهد وهم ال يراعون عهدا عاطفيا إنسانيا بقرابة وما أشبه فـ » كيف«

  بقرار، فكيف يوثق بهم وهم ال عهد لهم من هذا وذاك.» ذمة«بقرابة و» إال�«�عاهدة، فهم خلو عن كل عهد 
ـ أم صــفاء وملــع  ۲ـ تحديد فطــري أو عقــيل أو عــريف  ۱بته من فاإلل هو كل� يقابل الذمة م� تجب رعايته ورقا

ـ أم قرابة نسب أو سبب، فقد جاء اإلل �عا� عدة ال تناسب هنــا إال هــذه األربعــة، وأمــا  ۴ـ أم جوار  ۳إنسا�، 
ه، فهو العهد فهي العهد الذي يُذم عىل نقض» ذمة«ليس ليعرب عنه باإلل، وأما »  ّهللا «ثم » ذمة«العهد فهو املعني بـ 
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  اللزام املذموم نقضه.
قرابة أم صفاًء وملعا إنسانيا، أم فطرة أو عقلية أو عرفيــة أماهيــه » يف مؤمن إالَّ«حراسة ورقابة » ال يرقبون«إذا فـ 

�عاهدة وذمام، فهو ـ إذا ـ خواء عن أية مراقبة ملؤمن » وال ذمة«من رقابات أصلية هي قضية أصل اإلنسانية، ثم 
  ون لهم عهد؟!.فكيف يك

فقد فسدت إنسانيتهم وكسدت حيث ُحجبب ِفطَرهم وعقولهم وحلومهم و علومهم عن ملس الحقــائق، فهــم إذا 
  رش الدواب الصم البكم الذين ال يعقلون.

عن أية رقابة ألي إلٍّ أو ذمة، وعىل » تأ� قلوبهم«مداهنة ال مهادنة حيث » بأفواههم«يف إلٍّ أو ذمٍة » يرضونكم«
متخلفون عن كل وثاق ووثيقة، مه� كان ألقلهم إلٌّ أو ذمة كالذين عاهدتم عند » أك�هم فاسقون«ة كأصل الجمل

  املسجد الحرام.
ورشعته، فإ�ا حكم األك�ية هنا   هنا ال يعني مطلق الفسوق فإن كلهم فاسقون عن طاعة هللاّ » أك�هم فاسقون«فـ  

  يختص بحقل عدم رقابة إّل أو ذمة.
ال «َغلَبا يف املعركة أم يف القــوة » وإن يظهروا عليكم«ال يساملونكم أو يعاهدون أال يعاهدون إال مضطرين فهؤالء 

  خارجون عن أي إلٍّ أو ذمة.» يرقبون يف مؤمن إال� وال ذمة وأك�هم فاسقون
كافة الحدود واألعــراف، فهم ـ إذا ـ ال يقفهون يف التنكيل بكم لحد حتى املتعارَف يف أية بيئة إنسانية، متجاوزين 

  وهم أوآلء األنكاد األغباش:
وا َعْن َسِبيلِِه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا يَْعَملُونَ    اْشَرتَْوا بِآيَاِت هللاّ «   ١»َ�َنا قَلِيالً فََصدُّ
�نــا «لهم املعروضــة علــيهم، اشــرتوا بهــا  أنفسية وآفاقية، رسولية ورسالية، هذه اآليات املرئية»  اشرتوا بآيات هللاّ «

  قليل.  من متعة الحياة الدنيا، وكل �ن أمام آيات ّهللا » قليالً
عــىل آيــة   أنفَسهم وسواهم، فأصبحوا يف قالهم وحالهم وفعالهم صدا عن سبيل هللاّ » فصدوا عن سبيله«وبالنتيجة 

لِمَحن، والفتنة أكرب وأشد من القتل، فقاتلوهم يعذبهم حال، يف كل حّل وترحال، فهم يحملون أصول الف� وأثايفَ ا
  ».إنهم ساء ما كانوا يعملون«  هللاّ 

طليقة تشمل كــل مــؤمن عــىل مــد » يف مؤمن«الالمحة لخصوص املؤمن� الحضور، وهنا » ال يرقبون فيكم«هناك 
  وة خاصة بج�عة خصوص من املؤمن�.الزمن إىل يوم الدين، انتقاالً عن خاص إىل عام كيال يخيَّل إلينا أن هذه العدا

كــل هــؤالء الــذين » �نــا قلــيالً  الذين اشرتوا بآيات هللاّ «وأمثالها لها نطاق واسع يعم إىل » فصدوا عن سبيله«هنا 
  هو القرآن وعىل ضوءه رسول القرآن.  ، وأفضل سبل هللاّ  يصدون عن سبيل ّهللا 

وهذا هو الكفر الجاهر املستهرت، أم يُصد عنه بطرق ملتوية تنقبــا  فقد يُصد عن القرآن تكذيبا له وتزييفا ملوقفه،
  بنقاب الحفاظ عىل حرمة القرآن، والحياد عن املّس من كرامة القرآن كالقيالت الغيالت التالية:

  ـ القرآن ظني الداللة وقطعي السند، والحديث قطعي الداللة وظني السند. ۱
  الف ب� العل�ء، فكيف يستدل �ا فيه خالف؟ـ يف أن ظواهر القرآن حجة أم ال إخت ۲
  ـ آيات القرآن مجمالت هي بحاجة إىل تبيان بالحديث، فاألصل هو الحديث حيث يفرس القرآن!. ۳

ذلك وما أشبه من هر طقات تعني أن القرآن ليس بيانا وال تبيانا، بالرغم من أنه يف أعىل قمم الفصاحة والبالغــة، 
فقد جاءكم بينة مــن ربكــم «ـ  ٢.»هذا بيان للناس وهدًى وموعظة للمتق�«ل تبيان، فـ: فهو يحمل أب� بيان وأفض

وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوَء العــذاب �ــا   وهدًى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات ّهللا 
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  ١.»كانوا يصدفون
أن القرآن بيان للناس، وجعله يف بوتقة النسيان، وإبعاده عن أمته وحوزته، أليس ذلك صدفا عنه أن أو ليس نكران 

  يجعل يف زاوية منعزلة عن ناسه بأساسه.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات «ثم وكت�ن أن القرآن بيان للناس وتبيان يستجر لعنة ربانية عىل الكا�� فـ 

  ٢.»ويلعنهم الالّعنون  يناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم هللاّ والهدى من بعد ما ب
فليس يختص كت�ن اآليات البينات أن تكتم عن بكرتها، بل وكت�ن أنها بينات بدعايات كالتي سلفت وما أشبه، إنه 

  كت�ن كسائر الكت�ن مه� اختلف دركاته.
  ة الفصاحة والبالغة البيانية، املنقطعة النظ�، ثم ويرصح يف آيات أنــه بينــة مــن هللاّ فالقرآن بنفسه بينة قضيَة قم

  ٣.»ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إال الفاسقون«كافية 
ه كــ� هــو فســق فك� أن الكفر بهذه اآليات فسق كافر، كذلك الكفر بكونها بينات مع االعرتاف بكونها آيات، إنــ

لقد أنزلنا آيات بينــات « ٤.»يهدي من يريد  كذلك أنزلناه آيات بينات وان هللاّ «فاسق، مه� اختلف فسق عن فسق، 
إليكم ذكرا. رسوالً يتلو   يا أويل األلباب الذين آمنوا قد أنزل ّهللا   فاتقوا هللاّ « ٥.»يهدي من يشاء إىل رصاط مستقيم  وّهللا 

  ٦.»بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظل�ت إىل النور..  عليكم آيات ّهللا 
» الفاســقون«وهــم » ويلعنهم الالعنون  يلعنهم هللاّ «إذا فهؤالء الذين يفصلون ب� القرآن وب� حوزته وامته، انهم 

  ويبغونها عوجا، وهم الظاملون:  سبيل هللاّ والصادون عن 
الــذين «وهــم أوالء يف ضــالل بعيــد:  ٧.»ويبغونهــا عوجــا..  عىل الظامل� الذين يصــدون عــن ســبيل ّهللا   لعنة هللاّ «فـ 

وال يصدنك عن « ٨.»ويبغونها عوجا أولئك يف ضالل بعيد  يستحبون الحياة الدنيا عىل اآلخرة ويصدون عن سبيل هللاّ 
  ٩.»بعد إذ أنزلت إليك وادع إىل ربك..  آيات هللاّ 

من الكتاب ويشرتون به �نا قلــيالً   إن الذين يكتمون ما أنزل هللاّ «»أجل، إن كت�ن أن القرآن بيان كت�ن للقرآن، و
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  ١.»رأولئك ما يأكلون يف بطونهم إال النا
ًة َوأُْولَِئَك ُهْم الُْمْعتَُدونَ «   ٢»الَ يَرْقُبُوَن ِيف ُمْؤِمٍن إِال� َوالَ ِذمَّ
يرضونكم بأفواههم وتــأ�  ۳وان يظهروا عليكم ال يرقبوا.. «ـ  ۲ورسوله   ـ الذين ليس لهم عهد عند ّهللا  ۱» أولئك«

  ».ـ وأولئك هم املعتدون ۷» فصدوا عن سبيله«ـ  �۶نا قليالً،   اشرتوا بآيات هللاّ «ـ  ۵وأك�هم فاسقون  ـ ۴قلوبهم 
» هم املعتدون«هؤالء األنكاد البعاد عن كل شؤون اإلنسانية، الحاِصلون عىل هذه الدركات السبع الجهنمية، كأنهم 

جذور اإلهتداء، فكيف يكون ـ إذا ـ لهم عهــد عنــد  فقط ال سواهم، حيث ركزت فيهم جذور اإلعتداء، واستأصلت
  وعند رسوله؟.  هللاّ 

  : حيث تسقبلهم بشارة هللاّ   وهم عىل هذه األوصاف النكدة علَّهم لهم منفذ إىل رحمة هللاّ 
ُل االْيَ « يِن َونَُفصِّ اَة فَإِْخَوانُُكْم ِيف الدِّ كَ الََة وَآتَْوا الزَّ إِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ   ٣»اِت لَِقْوٍم يَْعلَُمونَ فَ

فطاملا األخوة يف الدين هي التي ب� املؤمن�، فقد تشمل هؤالء املرشك� رشيطة التوبة، وإقام الصالة وإيتاء الزكوة 
ءكم .. ومــا جعــل أدعيــا«ك� فصلناها من ذي قبل، وهي األخرى ب� املــؤمن� وأدعيــائهم غــ� املعــروف آبــاءهم: 

ثم ال رابَع إالّ اليتــامى، ولكــنهم  ٤.»أبناءكم.. ادعوهم آلباءهم فإن � تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم..
  ألنهم صغار غ� مكلف� � يرصح لهم باألخوة يف الدين:

ولكن نسبتهم إىل املؤمن� يف األخوة قد قد  ٥.»يسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خ� وإن تخالطوهم فإخوانكم..«
تجعلهم إخوة يف الدين، ما تتطلبه هذه األخوة يف الدين، وليس عليهم أوآلء لصغرهم فرض يف حقل أن يراعــوهم 

  باالخوة الدينية، اللِّهم إالَّ ما يفرض عىل أولياءهم من تأديبهم وتدريبهم عىل الدين.
وسنًة  حتى بالنسبة للقارصين فهالّ تثبت ب� فريقي املسلم� شيعهً  ٦األخوة يف الدين ب� املؤمن� ككلوح� تثبت 

 منهم للصالة والزكوة، املصدق� له�، هــم أماهيه من الفرق، وهم ككل حاصلون عىل هذه الثالثة، وحتى التارك�
غ� خارج� عن هذه األخوة الشاملة َربع اإل�ان، فقد تثبت حرمة اغتيابهم بعضــهم بعضــا بــنص آيــة الحجــرات 

وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحــم أخيــه ميتــا «و» إ�ا املؤمنون أخوة«منضمة إىل هذه اآليات 
  ».فكرهتموه

مــن ســوء الفهــم   اغتياب أهل السنة ِغيلة عىل وحدة األخــوة اإلســالمية، وحيلــة لوْهــدتها أعاذنــا هللاّ  فقيلة حلية
  ».نفصل اآليات لقوم يعلمون«والعصبية الجاهلة العمياء!، فإ�ا 

ء فح� يصبح املؤمنون الُجَدد ـ عىل سوابقهم املزرية ـ ثم األدعياء غ� املعروف آباُءهم، ح� يصبح هــؤالء وهــؤال 
ومعهم يتاماهم إخوانا لهم يف الدين، أفال يكون سائر املسلم� إخوانا لنا نحن الشيعة اإلماميــة، زعــم أن اإل�ــان 
ا فحســب دون ســوانا؟ وهكــذا  فاألخوة اإل�انية تختص بنا، ويكأن آيات اإلسالم واإل�ان واألخوة اإل�انية تخاطبنــ
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  يث يرفضون أخواتنا اإل�انية، أم ويفضلون اليهود والنصارى علينا!.الغلطة املغلَّظة ب� جمع من إخواننا السنة ح
هــابط�   وهكذا نزغ شيطان اإلستع�ر واألستح�ر بيننا لحد جعلنا شذر مذر، تارك� لوحدة اإلعتصــام بحبــل هللاّ 

اءنا ل� يكونوا علينا ، عامل� عىل بث الخالفات وحثِّها في� بيننا، وهذه هي بغية أعد لوهدة اإلنقسام عن حبل هللاّ 
  ـ املتفرق� املفرتق� ـ ظاهرين قاهرين!.

والقول إن إخواننا فاسقون يف عقيدة الدين متجاهرين، فهم ممن يحل اغتيابهم؟ غول من القول، حيــث الفســق 
غتــاب املتجاهر به يف حقل حّل اإلغتياب هو الذي يعرتف صاحبه بأنه فسق، ثم ال يربَّر سائر الفسق املستور أن ي

فاسد العقيدة فيه، واإلك�ية املطلقة من إخواننا قارصون وإن كان عن تقص�، فليسوا يعانــدون الحــق فينكرونــه 
أن يــدعوهم بالحكمــة   لعنادهم، بل هم حسب بيئتهم ومالبساتهم ظلوا يف تلكم العقائــد، وعــىل الــدعاة إىل هللاّ 

  واملوعظة الحسنة ويجادلوهم بالتي هي أحسن.
لغيبة ب� فرق املسلم� لفرقت بينهم أك� م� هم متفرقون، وهم مأمورون بالوحــدة قــدر املســتطاع، ولو حلت ا

جميعا دون تفرق و�زق، فكيف يجوز اغتيابهم في� هم غ� متجاهرين من فسوق، أم هم غ�   إعتصاما بحبل هللاّ 
الواجب واملحرم واضح� لل�مور والنهي  مقتنع� أنه فسوق، فمن رشوط األمر والنهي ثم جواز اإلغتياب، أن يكون

وجهــار يف عــرض   وضَح النهار، فإن تخلف بعُد فأمر أو نهي، ثم إن أرص وجاهر فإرصار يف الحمــل عــىل رشعــة هللاّ 
  مآسيه عله ينتهي.

انَُهْم ِمْن بَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوا ِيف ِديِنكُْم فََقاتِلُوا أَِ�َّةَ « اَن لَهُْم لََعلَُّهْم يَنتَُهونَ  َوإِْن نََكثُوا أَْ�َ   ١»الُْكْفِر إِنَّهُْم الَ أَْ�َ
هنا نكث اليم� والطعن يف الدين يُردفان عطفا م� يدل عىل أن ذلك العهد املؤكد باليم� كان عىل املحايدة تجاة 

يف الدين كالدعاية ضده أو مظاهرة عدو عىل املؤمن�،  الدين، أال يحاِربوا املؤمن� يف الدين، وال يطعنوا طعنة أخرى
عــن » لعلهــم ينتهــون«قاتلوهم » إنهم ال أ�ان لهم«الناكث� الطاعن�، » فقاتلوا أ�ة الكفر«فعند نكثهم وطعنهم 

  كفرهم، أم ـ ألقل تقدير ـ عن نكثهم وطعنهم.
الهجمة الكــافرة عــىل نفــوس املــؤمن� أم عــىل  وهنا تربز من مالمح الحرب اإلسالمية أنها فقط حرب دفاعية أمام

  عقائدهم وسائر نواميسهم، فح� ينتهون عن الطعن يف الدين فال قتال، ك� ال قتال ح� ال يقاتلونكم.
وألن األصل يف نكث اليم� والطعن يف الدين ب� جموع الكافرين، هو من أ�ة الكفر دون املــأموم� لهــم، لــذلك 

والقصد األصيل يف ذلك القتال » لعلهم ينتهون«وطبعا �ن يساندهم من هؤالء األتباع األغباش » فقاتلوا أِ�ة الكفر«
  ليس هو اإلنتقام، بل اإلنتهاء عن النكث والطعن يف الدين، ثم علياه هي اإلنتهاء عن الكفر.

شبه حيث يشكِّلون ـ جريا ـ كل من يحمل راية الضاللة واملتاهة كأصحاب الجمل ومن أ » أ�ة الكفر«وقد تشمل 
  ٢عىل اإلسالم خطرا علَّه أخطر ممن سواهم من الكفار الرسميي�.
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�� و ���� ا��� ���: وا��ي ��� ا���� و��ء ا����� وا���� ����ا ا����م ���� ��� ��ٔ���ب ��ه ا��ٓ�� و�� �����ا ��� ����، ورواه ا������ �� ��� آ ن ������ة إ
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��   ��� ��ج ���� وا����� ��� �����: ��ر�� ا��ّ�ا����م ����و�� أ���� ا����� �����ده �� أ�� ����ن ��ذن ��� ��� ��ل ���� ��� �� أ�� ���� 
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ون الكفر بكل بنوده الســلبية ذلك، ففرض قتال اِ�ة الك فر طليق عىل أية حال، فإنهم بطبيعة حالهم الرشيرة يؤمُّ
لإل�ان واإليجابية لنفسه، قتالً لألنفس وطعنا يف الدين بكل ما �لكونه أو ُ�َّلكون من طاقات وإمكانيات يف مؤاتية 

  املجاالت.
  ولوال دفع ّهللا «�ة اإل�ان بَربْعهم أن يقاتلوا أ�ة الكفر بربعه: فالقادة األ�ة هم ب� أ�ة اإل�ان وأ�ة الكفر، فالبد أل 

هنا ظــاهرة بــديل ضــم�: » أ�ة الكفر«فـ  ١.»ذو فضل عىل العامل�  الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللاّ 
   يكن نكث أل�ان وسواها.عبارة قاصدة ملوضوعية إمامة الكفر لفرض القتال مه� �» فقاتلوهم«

تعني ـ ألقل تقدير ـ اإلنتهاء عن إمامة الكفر فتنة وإفسادا عىل املؤمن� وسائر املستضعف�، » لعلهم ينتهون«وهنا 
  ثم إنتهاًء عن أصل الكفر، وإذا فهم إخوانكم يف الدين.

كن أ�انا قاصدة صادقة، فإن طبيعة حال تعب� قاصد إىل أن أ�انهم � ت» إن نكثوا أ�انهم«بعد » ال أ�ان لهم«ثم 
األ�ان هي الوفاء دون النكث، فاأل�ان املنكوثة ليست يف الحق بأ�ان، وإ�ــا هــي قالتهــا دون حالتهــا وفعالتهــا، 

  وِرصف القالة يف اليم� قالة غائلة.
، األعزة عنــد الرســول آله و عليه هللا صىلهؤالء أ�ة الكفر وهم دركات، ك� وأ�ة اال�ان درجات علياها األ�ة من آل الرسول 

  ٣».األ�ة من املهاجرين«و ٢»ال يزال اإلسالم عزيزا إىل إثنى عرش خليفة كلهم من قريش: «آله و عليه هللا صىلوعىل حد تعب�ه 
تختص واجب قتال أ�ة الكفر ـ فقط ـ �ا إذا نكثوا وطعنوا، فغ� املعاَهــد الطــاعن ال يقاتـَـل؟ » إن نكثوا..«وترى 

الً أن لها املوضوعية التامة الطامة يف حكم واجب القتال، فسواٌء يف ذلك تكفي دلي» قاتلوا«موضوعا لـ » أ�ة الكفر«
املعاَهد الناكث وغ� املعاَهد ما دام الطعن يف الدين بإمامة الكفر قا�ا، فذلك ـ إذا ـ حكم يحلق عىل كافــة أ�ــة 

  الكفر الطاعن� يف الدين للطول التأريخي والعرض الجغرايف.
�ان فالطعن يف الدين هو نكث �� األ�ان املدعى إرتدادا عنه جاهرا، م� يفــت عضــد ذلك، ومن أبرز النكث لأل 

الدين ويضعف ساعد اليق� حيث يخيِّل إىل بسطاء املؤمن� أنهم ارتدوا عنه �ا وجدوا فيه من الديِّن�، طعنا عمليا 
فــإن «هنــا بعــد » نكثــوا«رة العموم، أن يعمل يف إضالل البسطاء رساعا، ودليالً باهرا عىل الشمول إضافًة إىل ظاه

فهو يف األصل نكث بعد التوبة، ثم يشمل كل نكث، ثم كل إمامة للكفر، وقد سبق ذلك النكث ما يعممه » تابوا..
  مرت�، دليل باهر لذلك التعميم.» إن تابوا«مع » كيف يكون للمرشك� عهد«�اما، فسابق 

ين وهم كفار جاهرين، بل وأنحس وأنــ� مــنهم كــرباء بــزعم النــاس، �ن يطنعون يف الد» أ�ة الكفر«فال تختص 
  يُظهرون اإل�ان مضِمرين الكفر ثم يرتدون، وذلك كاف يف زعزعة إ�ان البسطاء املستضعف�.

                                                                                                                                                         
ن ا���ذن ��� وا�����، ������� ������ ��� ��َ���� �� ���� ����� �� ��� ��ث أ����� �� ��� ��ه ا��ٓ��، ورواه ا������ �� �����ه �� أ�� �����

����� �� أ�� ����ن ا���ذن و�� ����� ��ل ����: ���ٔ�� ���� أ�� ����  ���ل: ��ق  ���م������ا�وأ�� ا����� وا���� ا����ي ����، ورواه ا���� �� أ

��� ��ا ا����� وذ�� ��� �� ��غ ��  ا����م ����ا���� ���ا ��ل ��� ���ا ��ن و��� �� ا������ �� ا���� ا����ي ��ل: ����� ��� �� أ�� ���� 

�� و ���� ا��� ���  وأ��� ���� و��� ��� ر��ل ا��ّ�  أ�� ���� وا����� و�����، ��� ا����� ���� ا��ّ� �� ����� ����ء إ�� ��ٓ��   �� أ��� ا���س وا��ّ��� ��ل:  آ

و��ل: �� ��� ������� ا���� ا������ وا����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��� إ�ّ� ر��ل ا��ّ�  أ�� وا��ّ�» وإن ����ا أ������..«���ل:   ، إن ا��ّ� ������ �� ���ب ا��ّ�

 ا������ وا���� ا���ر��.

 
 .٢:٢٥١). ��رة ا����ة ١

 
 ٩٣و ٨٧و ٨٦، �ـ��� ص ��٤٠٦  ٣٩٨و�� أول ص  ٤٦ب  ٣١و�� ـ ك  ١٠ـ  ٥ح  ٣٣و�� ـ ك  ٥١ب  ٩٣). ����ح ���ز ا���� �� ـ ك ٢

 .١٢٧٨و ٧٦٧وط ـ ح  ١٠٨و ١٠٧و ١٠٦و ١٠١و ١٠٠و ٩٩و ٩٨و ٩٧و ٩٦و ٩٥و ٩٤و

 
 .٢١٣٣و ٩٢٦). ا����ر ط ـ ح ٣
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إذا فنكث األ�ان يشمل نكث اإل�ان ـ وبأحرى ـ ألنه أيضا �� من األ�ان، بل وأحرى م� سواه من أ�ان، فقضية 
بنقض األ�ان والطعن يف الدين هي وجوب قتال كل من يحمــل مشــعل الضــاللة والطعــن يف » �ة الكفرأ «طليق 

الدين، ملحدا أو مرشكا أو كتابيا أم ومسل� يحمل ما يحملون بل هو أخطر وأن�، فأصحاب البدع الجاهرة، الذين 
املرتد ع� فعــل وأبــرز اإل�ــان، فهــل  يُبدعون خالف الرضورة من رشعة الحق هم من أ�ة الكفر، وترى إذا انتهى

حيث تُنهي قتالهم لغاية إنتهاء هم، دليل نفيه عندئٍذ، اللَّهــم إالَّ أن يــدل » لعلهم ينتهون«يثبت قتاله بعُد أم ال؟ 
  قاطع الدليل عىل إستثناء املرتدين.

؟ إن لهم �ينا »إنهم ال أ�ان لهم«حيث النكث لها دليل واقعها؟ أم ال ـ لـ » نكثوا أ�انهم«وهل للكافر �� ملكان 
ما � ينكثوا، فح� نسمع منه �ينا ال نتأكد كذبه فقد نعامله معاملة صادق اليم� عىل حــذر ألنهــم ـ كأصــل ـ ال 

  أ�ان لهم، إذ ال موىل لهم به يحلفون.
إِْخرَاجِ الرَُّسولِ « وا بِ أََحقُّ أَْن تَْخَشــْوُه إِْن    َوُهْم بََدُءوكُْم أَوََّل َمرٍَّة أَتَْخَشْونَُهْم فَا�ّ  أَالَ تَُقاتِلُوَن قَْوما نََكثُوا أَْ�َانَُهْم َوَهمُّ

  ١»كُنتُْم ُمْؤِمِن�َ 
هذه اآلية ـ �ا بعدها ـ تواجه ما حاك يف نفوس ضغيفة � يتعرق اإل�ان بعُد فيها، من تردد وتهيُّب لإلقدام عــىل 

الحاسمة الجاسمة القاصمة، ومن تعلل ورغبة وتَِعلَّة يف أن يفيء املرشكون الباقون إىل اإلســالم دون  هذه الخطوة
  اللجوء إىل القتال الشامل، ومن خوف عىل نفوسهم ومصالحهم، ركونا إىل أيرس وسائلهم يف مسائِلهم.

ت واملخاوف املحلقة عليها، استجاشة لقلوب فالقرآن يواجه هذه املشاعر �البساتها امللبَّسة عىل أصحابها، والتِعالَّ 
املؤمن� بذكريات وأحداث ورغبات صالحة، تذكرة بنقض املرشك� عهودهم بعد إبرامها وسائر مــا افتعلــوه بحــق 

  والذين معه. آله و عليه هللا صىلالرسول 
هــم بــدءوكم أوّل » «ســولوهموا بــإخراج الر «ـ » نكثوا أ�انهم«وهنا رسد مخترص غ� محترص لثالوث أ�ة الكفر: 

  وكل واحدة من هذه الثالثة تكفي يف فرض قتالهم فضالً عن الثالوث كله.» مرة
هموا بإخراج «إستفهام إنكاري عمن يتهاون وال يتعاون يف قتال هؤالء الناكث� البادئ� يف حرب وقد » أال تقاتلون«و

  لبيئسة.م� يدل عىل مدى تعرُّق الكفر يف نفوسهم النحيسة ا» الرسول
ـ ك� هو شيمتهم الشنيعة: نقضا لعهد الحديبية فـ » نكثوا أ�انهم«ـ  ۱ إن بني بكر الذين كانوا دخلوا «مع الرسول 

وعهده ليالً.. فقاتلوهم للضغن  آلـه و عليه هللا صىل  يف عقد قريش وعهدهم وثبتوا عىل خزاعة الذين دخلوا يف عقد رسول هللاّ 
  قد قبل من رشوطهم ما حسبه الخليفة عمر قبوالً للدنية!.آله و عليه هللا صىلوكان  ٢..»آله و عليه هللا صىل  عىل رسول هللاّ 

  وخاسوا به بعد عام� ألول فرصة سانحة. لهآ  و عليه هللا صىلثم وىف لهم أحسن الوفاء وأدقَّه، ولكنهم نقضوا عهده 

                                                        
١ ��  .٩:١٣). ��رة ا��ّ�

 
�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� إ���ق وا������ �� ا������ �� ��وان �� ا���� وا����ر �� ����� ����: ��ن �� ��� ر��ل ا��ّ� ٣:٢١٥). ا��ر ا�����ر ٢  آ

�� و ���� ا��� �����م ا������� ���� و��� ���� أن �� ��ء أن ���� �� ��� ا����  �ء أن ���� �� ��� ���� و����� د�� ��� و���ه د�� ��� و�� � آ

�� ���ا��� ��ا�� �����ا: ���� �� ��� ���� و���ه، و��ا��� ��� ��� �����ا: ���� �� ��� ���� و����� �����ا �� ��� ا���ا��� ��� ا���

و ا������� ��� ���ا �� إن ��� ��� ا���� ����ا د���ا �� ��� ���� و����� و���ا ��� ��ا�   � ا���� د���ا �� ��� ر��ل ا��ّ���� أ

��� ��� �� و ���� ا ��� ���و���ه ����ً ���ءٍ ��� ���ل �� ا����� ���� ��� ����� ����: �� ���� ��� ���� آ �� و ���� ا و��ا ا���� و�� ��ا�� أ�� ��ٔ������ ����� �����اع  آ

�� و ���� ا��� ���  وا����ح �������� ���� ������ ��� ر��ل ا��ّ� ور�� ��� وا�� ���� ��� �� ��ن �� أ�� ��ا�� و��� ��� ������� ��� ��م ا������ ��� آ

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� �� ���دا إن ���� ���� ����� ��ر ��ا ��   ��ٔ��ا ��دا ���� ر��ل ا��ّ�  ��ٔ���ت أ���ة: ا����� إ�� ���� ����ا واد��ا ���د ا��ّ�آ

��ا إن ����� ا����ك ا�����ا و����ا ������ ا����� وز���ا أن ��� ���� أ��ا ��� أذل وأ�� ��دا �� ����ا �� ���اء ���� ������ ���ي ��

�� و ���� ا��� ���  ر��ا �� ����ا ��� ����� ���ا و������ ر��� و���ا ���ل ر��ل ا��ّ� : ���ت �� ���و �� ���� ��� ��ج ��� ��ت ����� ��� ��� وأ�� آ

�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�ر��ل   أن ���� ��� ���� ���ه ��� ������ �� ���د��.  ا���س ������د و����� ����� و��ٔل ا��ّ� آ

 



 161

مرات عدة، يوم الندوة، ويوم الشعب، وليلة الفراش التي انتهت إىل الهجرة، ثم وكل » وهموا بإخراج الرسول«ـ  ۲
 ما عن عاصمة الدعوة، وذلك أنحس وأن� آله و عليه هللا صىلأيامهم كانت تحمل ه� بالغا قاالً وحاالً وفعاالً إلخراج الرسول 

حصل منهم طول همومهم بخصوصهم وعمومهم، ثم و� يكونوا يكتفون إخراَجه بإحراِجه عــن مكــة، بــل وهمــوا 
بإخراجه أيضا عن املدينة ملا أقدموا عليه من املشورة واإلجت�ع عىل قصده بالقتل، فهمهم إلحراجه يف املدينة همٌّ 

  لهم إلخراجه عنها ك� أخرجوه عن مكة املكرمة.
بدًء بالقتال والنكال منذ بزوغ الدعوة، ومن ثم بعد الهجرة خالل بضع أشهر، يف حرب » م بدءوكم أوّل مرةوه«ـ  ۳

هم.   بدر التي أصبحت ـ خالف قصدهم ـ بادرة القوة اإلسالمية ضدَّ
ذلك البيت األم� ألنه  ال أمان له يف آلـه و عليـه هللا صىلالذي يأمن فيه القاتل والسارق، فمحمد   فلقد بيتوا عليه يف بيت هللاّ 

يدعو إىل الهدى، ويردهم عن الردى، بيتوا عليه عىل حريته وعىل دمه دو�ا تحرُّج وال تذمم، وبكــل تهــرُّج، حتــى 
أخرجوه عن مكة بعد كل ما أحرجوه، ثم أرصوا عىل إبادته يف مهجره بقيادة أ� جهل يف بدر، ثم قاتلوهم بادئ� يف 

وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دنيكم إن : « يف حن� وال يزالون وك� قال ّهللا  أحد والخندق، ثم جمعوا لهم
  م� يب� الطبيعة الرشكية النكدة اللئيمة.» استطاعوا

  ء بالقتال يحق قتاله عىل أية حال. وك� هم بدءوكم يف قصة خزاعة، والبادى
به » إن كنتم مؤمن�«فأ�روا بأمره » أحق أن تخشوه  اّ� ف«أنتم » أتخشوهم«هؤالء األنكاد البعاد؟ » أال تقاتلون«
  ١.»وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمن�«
أُي   ، فــال يُخــاف يف ســبيل ّهللا »مــن كــل يشء  أخافــه هللاّ   منه كل يشٍء ومن � يخف هللاّ   أخاف ّهللا   من خاف ّهللا «و

  الذي يأمرنا أن نسلك سبيله دون خوف ممن سواه.  ّهللا مخيف إال 
بُْهْم هللاّ « وُب بِأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَنُْرصْكُْم َعلَيِْهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمِنَ� َويُْذِهْب َغيَْظ قُلُوبِِهْم َويَتُ    قَاتِلُوُهْم يَُعذِّ

  ٢»يٌم َحِكيمٌ َعلِ    َعَىل َمْن يََشاُء َوهللاّ    هللاّ 
ككل، م� يلمح بنزول اآليــة بشــأن ناقيضــ » صدور املؤمن�«أو » صدوركم«دون » يشف صدور قوم مؤمن�«هنا 

  ا.واثخنوهم قتالً وجرحا وترشيد آله و عليه هللا صىل  عهد الحديبية حيث إن بكراً وثبوا عىل خزاعة الداخل� يف عقد رسول هللاّ 
القوية باإل�ــان، وقلــوبكم النديــة باإل�ــان ثــم » بأيديكم  يعذبهم ّهللا «أوآلء الناقض�، وبالنتيجة » قاتلوهم«أجل 

ويشِف صدور قوم «بصورة قاطعة ال قِبَل لهم بها، ثم » وينرصكم عليهم«ك� أخزوا فريقا من املؤمن� » ويخزهم«
عىل من   ويتوب هللاّ «الغائظة عىل تلك الحالة املخزية املزرية  »ويُذهب غيظ قلوبهم«مظلوم� مهضوم� » مؤمن�

عــ� نقضــوا   منكم مقاتل� ومن هؤالء املظلوم� املقتص لهم، ثم ومن الناقض� الذين قــد يتوبــون إىل هللاّ » يشاء
يــة، فتفــتح ورسوله ح� يرون نرصا كمؤمن�، إحساسا لهم أنهم منصورون بغــ� ظــاهرة القــوة الحرب  وأبغضوا هللاّ 

  بص�تهم عىل الهدى.
بالعواقــب املخبــوَءة وراء هــذه » عليم«بكل ما حصل ويحصل وما صالح أم طالح لكم وملن سواكم » عليم  وّهللا «

  يقدر نتائج األع�ل والحركات والنيات.» حكيم«في� يأمر وينهى ويقيض ويقدر، » حكيم«التقدمات، 
غيظ قلوبهم �ا يلمسون من مثل ذلك الكبت الشديد والــنقض العنيــد، ذلك، فطبيعة الحال تقتيض بأن املؤمن� ت

فذلك العذاب بأيديكم املؤمنة والخزي للناقض� ونرصتكم عليهم، إن فيها لشفاًء لصدورهم ع� جرحت وضــيقت 
  وحرجت، وإذهابا ـ بالنتيجة ـ لغيظ قلوبهم.

يديه منه حيث يعامل املسلم� كــ� يعاَمــل  ولقد تجري هذه اآلية فيمن يدعي اإلسالم، وهو ناقض لعهده مفض
  الكافرون.
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وان الدنيا دار عمل وال حساب واآلخرة دار حساب وال » ليعذبهم وأنت فيهم  وما كان هللاّ «ال تنايف » يعذبهم«وترى 
  عمل؟.

عذاب هنا العذاب املسلوب ك� قدمناه هو عذاب استئصال وما أشبه بيد القدرة الربانية دون سيط اإلنسان، ثم ال
هي العليــا وكلمــة   ليس حسب الحساب املخصوص باألخرى، إ�ا هو شطر ضئيل منها تتقدم هنا لتكون كلمة هللاّ 

  الذين كفروا السفىل.
والقتل والحرص والترشيد وما أشبه، ك� الحدود والتعزيرات، هي عذابات مأمور بها بأيدي املؤمن� عىل املتخلف� 

  م وتأنيبا وردعا وتقليالً للفساد.تأديبا له  عن رشعة هللاّ 
هذا قد �تد أمره إىل فتح مكة التي تجمع كل هذه املواصفات، فسائر الحروب الفاتحة � تكن » وقاتلوهم«ذلك 

  تحمل منها إال يس�ا قص�ا، وإ�ا فتح مكة هو الذي حمل كل هذه املواصفات لقبيل اإل�ان.
خروجا لقلوبهم عن التغيظ التضيق �ا أصيبوا من مكائد الكفار، فهي  يف إذهابه رحمة عليهم» غيظ قلوبهم«وهنا 

رحمة صالحة لهم، وهناك غيظ آخر يف ذهابه رحمة عليهم وعىل اآلخرين الذين يجب كظم الغيظ عنهم لكونهم 
ن جرعــة غــيظ يف مــ  ما من جرعة يتجرعها اإلنسان أعظم أجــرا عنــد هللاّ «آله و عليه هللا صىلمؤمن�، وهذا مجال قول النبي 

  ١». هللاّ 
والقصد من جرعة الغيظ هنا الصرب عند اإلهتياج، واللظم عند اإلنزعاج، وترك إتباع نوازع النفس إىل ما تدعوا إليه 

انه تنجزا لثوابه، واحتجازا عن سبح  يف تلك الحال من شفاء غيظ، أو تنفيس كرب، أو إطالق عقال، أو فعل مراقبة ّ� 
تلك الحال بالجرعة، كأن اإلنسان بالكظم لها والصرب عليها قد ضاق بها مــرارة، وأســاغ منهــا آلـه و عليه هللا صىلعقابه، فشبه 

  حرارة.
ُمــْؤِمِنَ� َولِيَجــًة    وا ِمْن ُدوِن هللاّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َولَْم يَتَِّخذُ    أَْم َحِسبْتُْم أَْن تُْرتَكُوا َولَ�َّ يَْعلَْم هللاّ « َوالَ رَُسولِِه َوالَ الْ

  ٢»َخِبٌ� ِ�َا تَْعَملُونَ    َوّهللا 
  ٣.»أفحسبتم أ�ا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون«
تهم البأســاُء والرضــاُء وزلزلــوا حتــى يقــول  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وملا يأتكم مثل الذين« خلوا من قبلكم مسَّ

الذين جاهدوا   أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وملا يعلم هللاّ « ٤.»قريب  أال إن نرص هللاّ   الرسوُل والذين آمنوا متى نرص هللاّ 
  ٥.»منكم ويعلم الصابرين

َعلْــ� وعالمــة » الذين جاهدوا مــنكم  وملّا يعلم ّهللا «لحالكم دو�ا ابتالء وإمتحان و�حيص » م أن ترتكواأم حسبت«
بواقع الجهاد الذي هو عالمة النجاح، ك� أن تركه عالمة السقوط، فلهذه املجاهدات املفروضة أبعاده، منها �يُّــز 

  ».ملجالس كيت وكيت فإذا جاء الجهاد فحيدي حياديقولون يف ا«املجاهدين الواقعي� عن املدع� الجهاد 
الطليقة هنا تعم الجهاد األنفيس إىل اآلفاقي إىل األنفيس، وجهاد النفس هو أعظــم، وهــو أتــم مهــاد » جاهدوا«و

لجهاد سائر األعداد، وال يعني جهاد النفس قتل النفس األمارة بالسوء، إ�ا هو جعلها سليمة أمام العقلية اإل�انية، 
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  ، فتفس� جهاد النفس بقتل النفس غلظ رائج دارج ال يعبأ به!. ارجة عن طيشها وعيشها املتخلف عن رشعة هللاّ خ
فالوليجة » وال رسوله وال املؤمن� وليجة  من دون ّهللا «أية وليجة تلج يف صفوفكم وصنوفهم » جاهدوا و� يتخذوا«

يه، الوالجة يف قلوبهم والحاكمة يف صفوفهم، ثــم مــن الوليجــة الربانية هي املعرفة التقية، والتقوى املعرفية أماه
، ومن ثم الوليجة اإل�انية ولوج املؤمن� بعضهم يف بعض، مندغم� مع بعضهم  الرسولية تقبُل قيادته العليا من هللاّ 

خب�   وهللاّ « ِعل� الذين جاهدوا منكم إالّ َعل� ال  البعض صفا كأنهم بنيان مرصوص، وليس ذلك اإلمتحان ليعلم هللاّ 
  ».تعلمون

  وال تأتوا الرؤساء، دعوهم حتى يص�وا أذنابا، ال تتخذوا الرجال واليج من دون هللاّ   يا معرش األحداث اتقوا هللاّ «فـ 
  ٢».إياكم والواليج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت ـ ند«و ١»خ� لكم  أنا وهللاّ 
درجــات » املؤمن�«وألن  ٣»فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع إالّ ما أثبته القرآن«وهكذا 

، فإنهم استمرارية كاملة شاملة لكيان الرســول عليه�السالمفأولج الواليج منهم وأبهج املناهج هم والة األمر املعصومون 
  ٤بينهم. آله و عليه هللا صىل

كذلك الوليجة الرسالية بعده ولوجا قياديا بيــنهم ليســوا إالّ خلفــاَءه » رسوله«فك� الوليجة الرسولية هي ـ فقط ـ 
  ؤمن� قضيَة صالح املالبسات واملناسبات.، ومن ثم الدرجات التنازلية لسائر املعليه�السالماملعصوم� 

فم� ال مرية فيه أن اإلنسان أيا كان ال يقدر أن يعيش عيشة صالحة بشخصه مه� كان شخصيا محيصا، اللَّهم إالَّ 
  بوليجة ربانية تلج قلبه وفكره، مرشدا أو منارصا ليكون عىل بص�ة ومس�ة فمص�ة صالحة ألمر يف حياته.

ـ   هللاّ «املؤمن� يف مختلف حقول الجهاد هم الذين ال يتخذون وليجة يف جهادهم وجهــودهم إالّ فاملجاهدون من 
ـ كاإلخالص له فيه ـ دائبة ال تنفصل إال بانفصال اإل�ان، وطاملا الوليجة الرســولية   فوليجة ّهللا » ورسوله ـ واملؤمن�

ه هللا صـىلا، يف كيانه الرسايل بســنته منفصلة بانفصاله عنا ولكنها الوليجة الرسالية مستمرة معن ه و علـي واآلخــر املتمثــل يف  آـل
وســنة رســوله، فمتخلفــة الــواليج مــن املــؤمن�   ، ومن ثم الوليجة اإل�انية من املؤمن� عىل كتاب ّهللا عليه�السالمعرتته 

هذه السفرة الشاقة البعيــدة مرفوضة، والصالحة منها مفروضة، ولتكون هذه الواليج الن�ة الربانية زادا صالحا يف 
  راحلتهم التي ترحلهم.»  يف سبيل هللاّ «املليئة باألشالء والدماء، ك� أن 

  ، محسور ع� سواها وسواه، كذلك وليجتــه يف جهــاده هــي وليجــة هللاّ  فك� أن جهاد املؤمن محصور يف سبيل ّهللا 
سول واملؤمن�، وذلك هو الجهاد الصالح دون ســواه، ابتغاء رضاه ورجاء لطفه تعاىل يف غناه، ثم وما يرضاه من الر 

  ال سواها.» و...  وليجة هللاّ «ال سواه، وراحلتهم »  يف سبيل هللاّ «يف زادهم   فقد انتقشت كلمة ال إله إالَّ ّهللا 
ودُّوا ما  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً«فـ » بطانة«هي » وليجة«وعبارة أخرى عن 

  ٥.»عنتُّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكرب قد بينا اآليات إن كنتم تعقلون
عن املنافق� �ا أخربك ووصفهم �ا وصفهم به لك، ثم بقوا بعــده فتفرقــوا إىل أ�ــة الضــاللة   وقد أخربك هللاّ «ذلك 

والبهتان، فولوهم األع�ل، وجعلوهم حكاما عىل رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإ�ا الناس  والدعاة إىل النار بالزور
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  ١». مع امللوك والدنيا إال من عصم هللاّ 
فإنــه الــذي يــدل إىل  آلـه و عليـه هللا صـىل  وليجة رسول هللاّ ، ويف كيف يجاهد؟  فعىل املؤمن أن يتزود يف قلبه ونيتة وليجة هللاّ 

، وذلك  رشط املوافقة لألولي� كتابا وسنة، تعاونا معهم يف سبيل ّهللا   ، ثم وليجة املؤمن� با�ّ  صالح الجهاد بوحى هللاّ 
  . املثلث يرسم له هندسة رصح الجهاد الصالح، فال نكسة فيه وال ركسة بإذن هللاّ 

  
  الذين يقاتلونكم قاتلوا

اِر وَلْيَِجُدوا ِفيكُْم ِغلْظًَة َواْعلَُموا أَنَّ    ٢َمَع الُْمتَِّق�َ     هللاّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَكُْم ِمْن الُْكفَّ
تعم الذين يلونكم والبعيدين عنكم، إالَّ أن القــدر  ٣.» قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله ّ� «صحيح أن 

وك� اإلنذار  ٤املستطاع قبل قيام صاحب اإلمر بالدولة اإلسالمية العاملية، ليس املستطاع قبله إال قتال الذين يلونكم
والدعاية اإلسالمية آخذان يف خطواته� من األقرب� املالصق�، كذلك القتال، فه� الحد األد� والخطوة األوىل مــن 

  يجابية املمثلة لكلمة التوحيد، سلبا للكفر وإيجابا لإل�ان.الناحيت� السلبية واإل
تحذروهم ـ أوالء وسواهم من الكفار ـ عن النيل منكم، فالبد للمؤمن� إضافة إىل واقع » وليجدوا فيكم غلظة«ذلك 

يف » مع املتق�  واعلموا أن ّهللا «ثم  ٥،»وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة..«:  القتال قوة إرهابية عادلة ترهب أعداء هللاّ 
  ، وبصورة جادة. ك� أمر ّهللا   القتال والغلظة، إتقاًء عن اإلفراط والتفريط، مشيا عىل معتَدل الجادة يف سبيل هللاّ 

تقاتــل  تعــاىل فرجــه الرشــيف، فــال عليهــا وال لهــا إالَّ أن  فح� تشكَّل دولة إسالمية بغياب صاحب األمر عجل ّهللا 
ج�انهااألقرب� من الكفار املقاتل� املفسدين، إتقاًء عن التجاوز عنهم إىل اآلخرين، حيث الكفر ملة واحدة، فقــد 

  يجنِّد جنوده دفعة واحدة وحملة فاردة الجتثاكم.
املستطاع  ال تختص بدولة إسالمية، وهم مبع�ون يف املعمورة، فعليهم القتال الدائب قدر» الذين آمنوا«ذلك، وألن 

 السـالم عليـهبصورة متواصلة سوما للعذاب عىل الكفار املفسدين الَخِطرين عليهم، حتى تُعبَّــد الطريــق لدولــة املهــدي 
  العاملية.

لكل » الذين يلونكم من الكفار«فهناك للمجموعة املسلمة مثلث من الجهاد يف مثناه: دعائيا وحربيا، فالضلع األوَّل 
ة أو منظمة إسالمية سليمة، والثا� أن تتعاون كافة املجموعات اإلسالمية يف شتى أنحــاء دولة أو دويلة أو مجموع

وإذ تأذن ربكم ليبع� عليهم إىل يوم القيامة «تعاىل:   املعمورة، مرتابط� مع بعضهم البعض ومرابط� وك� قال هللاّ 
د اإلســالمي املتكافــل وفصــائله ـ هــو والثالث واألخ� ـ وهو من حصائل ذلك الجهــا» من يسومهم سوء العذاب..

تعاىل فرجه   تأسيس الدولة اإلسالمية العاملية بقيادة صاحب األمر وويل العرص حجة بن الحسن العسكري عجل هللاّ 
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  وسهل مخرجه، وأما الحرب الباردة الدعائية فال حد لها إال كافة الدعايات الكافرة، أن نحاربها بألسنتنا وأقالمنا.
ـ وقيلة القائ هي وصف للمقاتلة املستفادة من » كافة«منسوخة بأن » قاتلوا املرشك� كافة«ل الغائل إنها منسوخة ب

الذين يلونكم «فلتكن مقاتلة كافَّة بأَسهم عن املسلم�، تكفهم عنهم وتجعلهم يف أمن منهم، فهم ـ إذا ـ » قاتلوا«
لونكم جوار البأس مه� كانوا بعيدين، وهــ� ليســا إالّ يلونكم جواَر املكان والحدود الجغرافية، أم وي» من الكفار

  قتال الدفاع، دون هجوم بدا� أيّا كان.
يف العهــد املــ� » أنذر عش�تك األقــرب�«هكذا يف خطوات، من  آلـه و عليه هللا صىلولقد كانت سنة الحروب للقائد الرسويل 

إىل حرب املرشك� املدني� ثم املكي� ثم ســائر الجزيــرة حربا عقيدية، تبنيا ألعضاء الدولة وأعضادها يف املدينة، و 
وإىل الشام والروم، حيث الجمع ب� كل األعداء يف حرب واحدة منذ البداية، إنسحاق ألصــل الــدعوة �جموعتهــا 

  الدين�، ما � يفعله قائد القوات الرسولية يف زمنه فضالً عمن سواه!.
لدخالء الداخلي�، تقدم حسب كل التكتيكات الحربية، ك� وهي أقــل مؤنــة فلمحاربة األعداء األقرب�، وال سي� ا

  وأك� معونة وأوجب دفعا للخطر الحادق الحاذق.
إن كانوا أقوياء، كان تعرُّضهم لدار اإلسالم أك�، وتربزهم أخطر من البعيدين، فهــم » الذين يلونكم من الكفار«ثم 

كان إستيالءهم عليهم أسهل، وإبقاءهم عىل حالهم إشتغاالً بالبعيدين أوىل بالدفع ممن سواهم، وإن كانوا ضعفاء 
واليــوم   أسوة حسنة ملــن كــان يرجــواهللاّ   لقد كان لكم يف رسول ّهللا «يخلق لهم مجاالً لإلستعداد، وعىل أية حال فـ 

باألقرب�، مراعيا سياسة الخطوة حتى ملك الجزيرة بكاملها،  فقد إبتدأ يف كال الغزو والدعوة ١.»كث�ا  اآلخر وذكر ّهللا 
ثم إىل غ� الجزيرة من الروم وما أشبه، سنة سارت عليها الفتوحات اإلسالمية. تواجه من يلون دار اإلسالم مرحليا، 

تبوك عىل  فل� أسلمت الجزيرة أو كادت، و� تبق إال فلول منعزلة ال تؤلف طاقة خطرة بعد فتح مكة، كانت غزوة
أكناف الروم، ثم انساحت الجيوش اإلسالمية إىل الروم وفارس إىل أن وحِّدت الرقعة اإلسالمية وتواصلت حــدودها 
ببعضها البعض، فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة األرجاء، واسعة األنحاء، مت�سكة األطراف، ثم � �زقها إالَّ الحــدود 

  إلسالم فأصبحت دويالت فشكلت ويالت عىل املسلم� أجمع.املختلقة املختلفة املتخلِّفة ب� ديار ا
تعني الخشونة والفظاظة التي تنايف صالح الدعوة؟ إنها غلظة رهيبة يف القوات » وليجدوا فيكم غلظة«ذلك، وترى 

غلظة منكرًة، ال» غلظة«املسلحة وسائر اإلستعدادات أمام املحارب� دون سائر الكفار فضالً عن املؤمن�، فقد تعني 
ال تجادلوا أهل الكتاب إالّ بالتي هي «التي البد منها عىل املعاندين، فال تنايف اللينة يف الدعوة والرحمة يف الدعاية فـ 

فح� ال تؤثر الرحمة إالّ زحمة فهنالك الغلظة أمام غلظة، حيث الرحمة أمام الظا�  ٢.»أحسن إالّ الذين ظلموا منهم
ملعاند العامد، إنها زحمة وقسوة عىل املظلوم، فهي ـ إذا ـ غلظة أمام غلظة، بال هوادة وال �يُّع وال تراجع، إنها قوة ا

  ». حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله �ّ «وصالبة ومهابة 
، فالرأفة مكان  تقوى هللاّ  ، كذلك الغلظة يف محالها من ذلك، وك� أن الرأفة والرحمة يف الدعوة الربانية من تقوى هللاّ 
  . إىل الطغوى عىل حكم ّهللا   الغلظة ك� الغلظة مكان الرأفة ه� خارجتان عن تقوى هللاّ 

فــال » يحــب املتقــ�  إن ّهللا : « ولقد كانت الحروب اإلسالمية بقيادة القائد الرسويل أو الرسايل، مبنية عىل تقوى هللاّ 
  يحب الطاغ�.

تعــاىل ومــن معــه مــن   إذا أمر األم� عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقــوى هللاّ  آله و عليه هللا صىل  ولقد كان رسول هللاّ 
، إغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال �ثِّلوا وليدا،  ، قاتلوا من كفر باّ�  ، يف سبيل هللاّ  املسلم� خ�ا ثم قال: إغزوا باسم هللاّ 
م إىل ثالث خصال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وأدعهــم إىل اإلســالم، فإذا لقيت عدوك من املرشك� فادعه

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أدعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم أنهم إن فعلوا 
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عراب املسلم� يجري ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أنهم يكونون كأ 
تعاىل الذي يجري عىل املؤمن�، وال يكون لهم من الغنيمة يشٌء إالَّ أن يجاهدوا مع املسلم�، وإن   عليهم حكم ّهللا 

  ١».تعاىل عليهم وقاتلهم...  هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن با�ّ 
إذا فال تعني الغلظة معهم إالَّ يف ضوء التقوى، وليست هي الوحشية والرببرية مع األطفال والنساء والشيوخ وسائر 

ز غ� املحارب�، إ�ا هي الخشونة التي ال �يِّع الحركة وال نفسح مجاالً ألعداء الدين أن يهاجموا املؤمن�، فهذا ا لُعجَّ
  ».أرحم الراحم� يف موضع العفو والرحمة وأشد املعاقب� يف موضع النكال والنقمة«ـ   الدين ـ ك� هو ّهللا 

عائية بعد تقديم الرباه� البينة ذلك، وأحرى من الدفاع والحرب الحارة الحا رقة، الدفاع والحرب الباردة وهي الدِّ
عائية.   الدُّ

وهنا خطوات أوالها واَوالها الدعوة الداخلية �ختلف واجهاتها، كيال ينصدم املسلمون بــدعايات مضــلِّلة يحملهــا 
  .املتظاهرون باإلسالم، ومن ثم سائر املهاجم� عىل املقدسات اإلسالمية السامية

هم ثقات اإلسالم وحصونه، الــذين يصــدون الهجــ�ت الهمجــات املضــلِّلة   فهؤالء الربانيون الحافظون لحدود ّهللا 
  للمسلم�.

ا الَِّذيَن آَمنُوا فَزَاَدتْ « انا فَأَمَّ ا َما أُنزِلَْت ُسورٌَة فَِمنُْهْم َمْن يَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدتُْه َهِذِه إِ�َ ا ُهْم إِ�َانا وَ َوإِذَ وَن َوأَمَّ ُهْم يَْستَبِْرشُ
  ٢»الَِّذيَن ِيف قُلُوبِِهْم َمرٌَض فَزَاَدتْهُْم ِرْجسا إَِىل رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم كَاِفرُونَ 

ون هــازئ� يتساءل» إذا ما أنزلت سورة«رجعة يف نهاية السورة إىل تت�ت من مواصفات املنافق� والكافرين، أنهم 
» فأما الذين آمنوا فزادتهم إ�انــا«والجواب الحاسم القاصم ظهورهم » أيكم زادته هذه إ�انا«أنفسهم واملؤمن� 

�زيــد » فــزادتهم رجســا«وريبــة رَِجســة » وأما الذين يف قلوبهم مرض«ببشائرها » وهم يستبرشون«عىل إ�انهم 
وننزل من القرآن ما هو شــفاء ورحمــة للمــؤمن� وال «ـ: » وماتوا وهم كافرون«من كفرهم » إىل رجسهم«كفرهم 

  ».يزيد الظامل� إالّ خسارا
أجل وقضية إختالف القلوب سعة وضيقا هي اختالف إنعكاس القرآن عليهــا، فالطــاهر القلــب، املنرشــح الصــدر، 

  ا املؤمنون الذين إذا ذكر ّهللا إ�«املتحري عن الحق يزيدهم القرآن إ�انا كل� نزلت آياته البينات أو تليت عليه، فـ 
  ٣.»وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إ�انا وعىل ربهم يتوكلون

                                                        
� �ـ��  وا�����ي، وأ��ج أ�� داود �� ر�� �� ����� أن ر�ـ�ل ا��ّـ� ). أ���� ���� وأ�� داود١ ـ� ا�ـ� �ـ�ل: ����ـ� ��ـ����ن ���ـ� ����ـ�ون ��ـ��� آ�ـ� و ���

 ».�������� ��ٔ��ا��� دون أ����� وذرار��� ���������� ��� ���، ��� �����ا ���� ��ق ذ�� �ٕ��� �� ���� ���
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أن يهديــه   فمن يرد هللاّ «والضيِّق الصدر يزداد به ضالالً ورجسا إىل رجسه:  ١والنجس القلب وَرِجسه الضال الشاك،
د يف الس�ء كذلك يجعل ّهللا  عَّ الرجس عىل   يرشح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا َحَرجا كأ�ا يصَّ

  ٢.»الذين ال يؤمنون
بــت�م «تعني ضالالً عىل ضاللهم، حيث سمي الضالل هنا رجسا، وهــو مــرض القلــب، فـــ » إىل رجسهم رجسا«فـ 

، وبالنقصان دخل املفرطــون  اإل�ان دخل املؤمنون الجنة، وبالزيادة يف اإل�ان تفاضل املؤمنون بالدرجات عند ّهللا 
  اإل�ان يبدو ملظة ـ نقظة بيضاء ـ «و ٣»النار

  
  واملستضعف�..  قاتلوا يف سبيل هللاّ 

َقاتِْل ِيف َسِبيِل ّهللا « لْيُ نْيَا بِاالِْخرَِة َوَمْن يَُقاتِْل ِيف َسِبيِل هللاّ    فَ َحيَاَة الدُّ َســْوَف نُْؤتِيــِه فَيُْقتَْل أَْو يَْغلِــ   الَِّذيَن يَْرشُوَن الْ ْب فَ
  ٤»أَْجرا َعِظي�

تضحيًة بالفانية فـ » الذين يرشون الحياة الدنيا باآلخرة«، وال يأ�ر به إالّ  أمر باتٌّ ال ِحوَل عنه بالقتال يف سبيل ّهللا 
فيقتَلون ويُقتلون وعدا عليه حقا   يل ّهللا أشرتى من املؤمن� أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يف سب  إن ّهللا «

وأمــا  ٥.»يف التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوىف بعهده فاستبرشوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفــوز العظــيم
  . الشاري الحياة اآلخر بالدنيا، أم غ� الشاري إحداه� باألخرى فليس ليقاتل يف سبيل هللاّ 

أو يغلــب فســوف نؤتيــه أجــرا «يف هــذه الســبيل » فيُقتل«إحياًء للحق واماتة للباطل »  ومن يقاتل يف سبيل هللاّ «
  يوم األجر العظيم.» عظي�
القتل فاعالً أو مفعوالً   ألنه قد يَقتل وال يَغلب، ثم وليس القصد من القتال يف سبيل هللاّ » يَقتل«دون » يَغلب«وإ�ا 

هي الحسنى األخرى » يَغلب«هي إحدى الحسني� ك� » يُقتل«عىل الباطل قاتالً أو مقتوالً، إذا فـ بل َغلَب الحق 
مه� قَتل » أو يغلب«  مه� قَتَل أو قُتِل، أم � يَقتل و� يُقتل، أو قَتَل وقُتِل، والغاية القصوى من القتال يف سبيل هللاّ 

  ».أجرا عظي�«م مشرتكون يف أو � يَقتل، ولكنه إذا قُتل فهو معه� ثالث ه
دون ســائر الســبل املتخلفــة عــن ســبيله، مــن ســبيل الغنيمــة »  يف سبيل هللاّ «وال معنى للقتال يف حقل اإل�ان إالّ 

وإخفاض كلمــة الباطــل ســواء َغلــب أو   والسلطة واملجد شخصيا وقوميا وتوسعة أيا كان، إ�ا هي إعالء كلمة هللاّ 
  ُغلب، قَتل أو قُتل.

تل فاعالً ومفعوالً يف سبيل غلب الحق عىل الباطل حياة، والحياة يف سبيل غلــب الباطــل عــىل الحــق مــ�ت، فالق
  ٦».فإذا قتل فليس فوقه بر  فوق كل برٌّ برٌّ حتى يُقتل الرجل يف سبيل هللاّ «و

فالقتيل ـ » فسوف نؤتيه أجرا عظي�«عىل حد سواٍء يف   تجعل القاتل واملقتول يف سبيل ّهللا » فيُقتل أو يغلب«هنا 
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  إذا ـ غالب ك� الغالب قاتالً وغ� قاتل.
وال مغلوب عىل أية حال، فح�  غ� منهزم  ملحًة اىل أن القاتل يف سبيل ّهللا » يُقتل«بديالً عن » يُغلب«وإ�ا � يأت 

  نفسه عىل إحدى الحسني� فال يهم أبدا فرارا وال وهنا، ألنه يَرى غلبَة عىل أي الحال�.  يوطن املناضل يف سبيل هللاّ 
وإ�ا قدم القتل عىل الغلبة حيث األجر العظيم مضمون للقتيل يف هذه السبيل إذ قىض نحبه، وأما الغالــب فقــد 

  ء السوء م� يحبط صالحات ويقللها. تطرء عليه طوارى
هو أسلم للقتيل، والَغلب فيها أسلم للكتلة املسلمة ولكنه خطر عىل الغالب لزهوة أم طارئــة   فالقتل يف سبيل هللاّ 

  أخرى تنقص من أجر الغلَب العظيم.
َداِن الَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه َوالُْمْستَْضَعِفَ� ِمْن الرِّجَ    َوَما لَُكْم الَ تَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل هللاّ « َساِء َوالِْولْ اِل َوالنِّ

  ١»الَْقْريَِة الظَّالِِم أَْهلَُها َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدنَْك وَلِيّا َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدنَْك نَِص�ا
ـ ال املقاتل� ـ تنديدا بتثبيطهم عن القتال قضيَة نفاق أم ضعف إ�ان أم  استنهاض للمثبط� عن القتال» وما لكم«

تستنهض هؤالء الثالث ليلحقوا بصفوف املؤمن� املقاتل� ال سي� وأن أهليهم املؤمن� » ما لكم«إسالم قبل إ�ان، فـ 
مجردة، فليقاتلوا يف سبيله   سبيل هللاّ  رجاالً ونساءً وأطفاالً هم ظلوا تحت ن� الظلم والهوان، فحتى إن ال يقاتلوا يف

لنجاة األهل� امللتصق� بهم فالقرآن ال يقيض عىل حكم الفطرة اإلنسانية بالتضحية لألهل�، وإ�ا يصفيه اىل واجهة 
اإل�ان، حيث يسبك كل اإليجابيات والسلبيات للمؤمن� يف قالب التوحيد، تهــذيبا عــن شــوائب األهــواء واآلمــال 

! ومهــ� تصــفوا نيــاتهم أوالء كــ� يحــق يف بدايــة األمــر،  فلذلك نرى هنا ردف سبيل األهل� بســبيل ّهللا  الفاسدة،
  هي مدارس تربوية تغ� من إنيات املشارك� وتبلور نشاطاتهم.  فميادين القتال يف سبيل هللاّ 

للحيــاة اإل�انيــة،   سبيل التــي قررهــا هللاّ ، فال تعني إالّ ال مدمج يف سبيل هللاّ   يف سبيل هللاّ » املستضعف�«هنا سبيل 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من «املؤمن� » املستضعف� من الرجال والنساء والولدان«حفاظا عىل أصل اإل�ان وعىل 

حيث ال يسمحون حرية لإل�ان وال يسامحون كتلة اإل�ان » الظا� أهلها«وهي حيننذاك مكة املكرمة » هذه القرية
  ينرصنا.» واجعل لنا من لدنك نص�ا«ييل أمرنا » لنا من لدنك ولياواجعل «

، هجمــة دفاعيــة عــىل الظــامل�  فالقتال يف سبيل تحقيق دعوات هؤالء املستضعف� ـ اإل�انية ـ قتال يف ســبيل ّهللا 
  بحقهم تحريرا لهم عن ن�هم املُذل، وتحريرا لحق الحرية لإل�ان املُدل.

بعــد مــا أحرجــه  ٢من قبُل أن يخرجه ربه من هــذه القريــة الظــا� أهلهــا فأخرجــه آلـه و عليه هللا صىل  ولقد دعى رسول هللاّ 
  ٣.»ك� أخرجك ربك من بيتك بالحق وان كث�ا من املؤمن� لكارهون«الظاملون فيها: 

، تحقيقــا للســلب  ذلك، والقتال ـ كآخر الدواء الِ� يف سبيل سلب الظلم وإيجــاب العــدل هــو قتــال يف ســبيل هللاّ 
ليقطع طرفا من الذين كفروا «هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل:   يف كلمة التوحيد، لتكون كلمة ّهللا واإليجاب 

  ٤.»أو يكتبهم فينقلبوا خائب�

                                                        
 .٤:٧٥). ��رة ا��ّ��ء ١

 
���� ��� ا����ة ����  �����ا����م��ل �� ���� ����: و�� ���� �����  ������ا����م�� رو�� ا����� �� ��� �� ا�����  ١:٥١٧). ��ر ا������ ٢

�� و ���� ا��� ���  ل ا��ّ�و��ت أ�� ���� ��� ��ت ����� ���� ���� ����� ر�� ��� ا����م ���� ود��� ��ن ���� وأ��� ��� ���� �� ���ر ����  آ

�� و�� إ���: أ��ج �� ��ه ا����� ا����� أ���� و���� ا�� ا������ ���� �� ا���م ���� ���� وا���   ���� ا�� ������ ذ�� ��ٔو�� ا��ّ�

��� ���  �������� ���� ���� ذ�� ���� ر��ل ا��ّ�  ا�� ا������. آ�� و ���� ا

 
 .٨:٥). ��رة ا��ٔ���ل ٣

 
 .٣:١٢٧). ��رة آل ���ان ٤
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هــذه القريــة الظــا� «إذا فكل قرية فيها مؤمنون مستضعفون تحت وطأة الظلم الفاتك الحالك، هي مشمولة لـ 
دون اختصاص �كة املكرمة، وعىل سائر املؤمن� قتال أهلها ما أستطاعوا تخليصا للمستضعف�، حك� صارما » أهلها

ال ِحوَل عنه عىل مدار الزمن الرسايل حتى يأ� دور صاحب األمر الذي به �أل األرض قسطا وعدالً بعــد مــا ملئــت 
  ظل� وجورا.

لُوَن ِيف َسِبيِل « يْطَاِن    هللاّ الَِّذيَن آَمنُوا يَُقاتِ يْطَاِن إِنَّ كَيَْد الشَّ اَء الشَّ َقاتِلُوا أَْولِيَ َوالَِّذيَن كََفُروا يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل الطَّاُغوِت فَ
اَن َضِعيفا   ١»كَ

فقــاتلوا أوليــاء « هي سبيل اإل�ان، والقتال يف ســبيل الطــاغوت هــي ســبيل الشــيطان، إذا  ألن القتال يف سبيل هللاّ 
  وهم املقاتلون يف سبيل الطاغوت، إمحاًء للطغيان بعوامله.» الشيطان

منذ كوِّن وإىل يــوم الــدين » إن كيد الشيطان كان«وكيف نقاتل أولياء الشيطان ولهم كث� الِعدة والُعّدة، نقاتل لـ 
  إذ ال حجة له إالّ دامغة، وحجة اإل�ان هي البالغة.» ضعيفا«

ء الشيطان يحاربون ما تضمن حياتهم بزهراتها وزهواتها، وأنتم ال تربَّصون يف قتالكم إالّ إحدى الحسني�، ثم وأوليا
  ومه� كانت للباطل جولة فإن للحق دولة لهؤالء الصامدين يف وجوه الطغات البغات.

إن «ت بتلمذة الشيطان وترى كيف يكون كيد الشيطان ضعيفا وهو رأس الزاوية يف كل ضاللة، ثم النساء املتأرجفا
  ٢؟.»كيدهنَّ عظيم

الحضيض، والضعف يف كيد الشيطان هو عبارة الرحمن العزيز، ثــم » العزيز«إن الُعظم لكيدهن ليس إالّ يف تعب� 
عظيم، إن ُعظمه ليس إال نسبة اىل سائر الكيد من الناس دون كيد الكائد األصيل، ومن ثم قد يجتمع الضعيف وال

  ٣فمه� كان الشيطان عظي� فليس قويا بل هو ضعيف أمام الحجج البالغة الربانية.
  فكيد الشيطان هو يف نفسه ضعيف أمام حجج الرح�ن، مه� كان قويا ِوجاه من أتبع هواه وكان أمره فرطا.

كأصل، ولكن بخالجة الرياء أو خارجة األهواء، أو الغ�ة والعصبية قومية أو عنرصــية أو   يف سبيل هللاّ  أترى املقاتل
؟  إقليمية أماهيه؟ تراه مقاتالً يف سبيل الطاغوت؟ فليقاتَل ك� يقاتَل أولياء الشــيطان، أم هــو مقاتــل يف ســبيل هللاّ 

  »!.الدين الخالص  �ّ «و
، وال مالصا عنها يف سبيل الطاغوت، فهو ال يؤجر عىل قتاله وال يقاتَل بها، بل  يف سبيل هللاّ  إنه عوان بينه�، ال خالصا

  يُنصح لتكون نيته خالصة غ� مالصة.
قــد »  يقاتِلون يف ســبيل هللاّ «هنا اىل ُخلَّص اإل�ان مزيَجه ما � يكن إ�انا بالطاغوت، فـ » الذين آمنوا«وقد تجمع 

  ه� خالجته الرئاء وسواها من خالجة خارجة عن قمة اإل�ان الخالص.تشمل كل مؤمن مقاتل م
ال يــؤمن أكــ�هم «ولو اختصت مواصفة اإل�ان باملخلِص� فقط خرج عن الدور األك�ية الساحقة من املؤمن� إذ 

  يف الطاعة ال ـ فقط ـ يف العبودية.» إالّ وهم مرشكون  با�ّ 
كَاَة فَلَ�َّ كُتَِب َعلَيِْهْم الِْقتَاُل إِذَا فَِريٌق ِمنْ  أَلَْم تََر إَِىل الَِّذيَن قِيَل « الََة َوآتُوا الزَّ وا أَيِْديَُكْم َوأَقِيُموا الصَّ ُهْم يَْخَشْوَن لَُهْم كُفُّ

ا الِْقتَاَل لَْوالَ    النَّاَس كََخْشيَِة هللاّ  لِيــٌل أَْو أََشدَّ َخْشيًَة َوقَالُوا َربَّنَا لَِم كَتَبَْت َعلَيْنَ نْيَا قَ رْتَنَا إَِىل أََجٍل قَِريٍب قُْل َمتَاُع الدُّ أَخَّ

                                                        
 .٤:٧٦). ��رة ا��ّ��ء ١

 
 .١٢:٢٨). ��رة ���� ٢

 
�� ����  ١:٥١٧). ��ر ا������ ٣ ���ل: إذا ����� ا���� ��������ه و����� ������ �ٕ�ن ا����  ������ا����م�� أ��ل ا����� �� أ�� ���� ��ل ���� أ

���� �ٕ�ذا ������ ا�����ن ��ٔ����ا ���� ��� �����ن �ٕ�ن ��ـ� ا��ـ���ن �ـ�ن �ـ����، ���ـ�: و�ـ�  إذا ��� �� ��� ر�� �� ������ ��ر ا�����ن

 �� و��.  ا��ي �����؟ ��ل: �����ه ��� ��� ��� �� ��رة ا��ّ�
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  ١»َواالِْخرَُة َخْ�ٌ لَِمْن اتََّقى َوالَ تُظْلَُموَن فَتِيالً
؟ فقــال كنا يف عزِّ ونحن مرشكون فل�َّ آمنــا رصنــا أذلــة  يا نبي هللاّ «لقد كانت ج�عة مؤمنة يف العهد امل� قائلة: 

  ٢».تر.. أ�«  اىل املدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل هللاّ   إ� أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم فل� حوّله ّهللا  آله و عليه هللا صىل
أم أسلحة أخرى يدافع بها، اللَّهم إالّ يف إصالح بحكمة وموعظة  ٣هنا تعم كافة القوات املدافعة، ألسنة» أيديكم«و

  حسنة.
فســنة التقيــة جاريــة يف  ٤فك� أن لأليدي أن تبسط عند املكنة واملصلحة، كذلك عليها أن تكف يف معاكسة األمــر

  ظروفها إيجابية وسلبية حفاظا عىل األهم من قضايا اإل�ان.
ة مكافئة، ثم إذا حصلنا  واللوم هنا موجه اىل كل هؤالء الذين يهمون ببسط أيديهم عىل الظامل� دون ِعدة وال ُعدَّ

  من الكف والبسط خالف الصالح لكيانهم وخــالف رشعــة هللاّ لهم وأمروا ببسط أيديهم كَفوا أيديهم، معاكس� كالً 
ال كلهم ـ فإن منهم مؤمن� واقعي� ـ » إذا فريق منهم«بعد ما كتب عليهم كف األيدي » فل� كتب عليهم القتال«
 وهي» ال يعذب عذابه أحد. وال يوثق وثاقه أحد«الذي »  كخشية هللاّ «النسناس املعتدين عليهم » يخشون الناس«

  وتنكيالً.  ، ويا وياله! ويْكأن هؤالء الناس هم أشد بأسا من هللاّ  من ّهللا » أو أشد خشية«منتهى الخشية 
وإن أشد الناس ح�سا وإندفاعا وتهوُّرا يف وقته وواقعه، قد يكونون هم أشدهم جزعا وإنهايــداً وهز�ــة يف وقــت 

إذا كنتم يف املجالس تقولون كيت وكيت وإذا « السالم عليهؤمن� اله�س الجادِّ وواقعه، وهم ممن قال عنهم عٌيل أم� امل
كأنهم » وقالوا ربنا � كتبت علينا القتال«وال فحسب تلك الخشية املقلوبة املغلوبة بل »! جاء الجهاد فحيدي حياد

وقــد » قريــب لــوال أخرتنــا اىل أجــل! « يوبخون الرب عىل تلك الكتابة الصالحة، ويكأنهم أعرف �صالحهم من ّهللا 
  أخرهم منذ العهد امل� اىل أجل بعيد.

قد تعني تأخ� تلك الكتابة، وتأخ� أجل املوت الحاصل بتحقيقها، وتأخ� أجل املوت دون قتل اىل املقدر » أخرتنا«و
  لهم من األجل وهو قريب مه� تأّجل.

ح  ومن ثم » أين� تكونوا يدرككم املوت«له بـ وتأخ� القتال اىل زمن الدولة األخ�ة فإن كل آت قريب، والثا� ملمَّ

                                                        
 .٤:٧٧). ��رة ا����ء ١

 
��ٓ�� ��ل: ��ن ��س �� �����ا: و��� �� ���دة �� ا آ�� و ���� ا��� ����� ا�� ���س إن ��� ا����� �� ��ف وأ����� أ��ا ا����  ٢:١٨٤). ا��ر ا�����ر ٢

�� و ���� ا��� ���أ���ب ا����  ذر�� ���� ���ول ������ ��� ا������� وذ�� ���  آ�� و ���� ا��� ���و�� ����ٍ� ���� ��� ا����ة ���ر��ن ا�� ا����ل �����ا �����  آ

ذ�� ��ل: �� أو�� ���� ���� ���� ا����ة وأ��وا ������ل ��ه ا���م ��  آ�� و ���� ا��� ���  ان ��� ا����� �� ��ف ��ن ���� ��ل ذ�� ������ ��� ا��ّ�

�� ���� وا��ٓ��ة ��� ��� ا��� و�� �����ن �����ً.  ذ�� و����ا ��� �� �����ن ��ل ا��ّ�  �����: �� ���ع ا���

 
أ��ل: و��ا ����� ������اق ا���� » ���ا أ������«�� ا��ٓ�� ��ل: ����:  ا����م ����  �� ��� ا��ّ��� أ��ل ا����� �� أ  ١:٥١٨). ��ر ا������ ٣

 ا�����.

 
��ل: �� ���� أ�� ����ن أن �����ا ا����ة و����ا ا����ة و����ا أ������  ������ا����م��� و�� ا����� �� ا����� �� أ�� ����  ٥١٨ر ). ا����٤

 أ�� ��ه ا��ٓ��.  أ��� وا��ّ�» ��.. أ��«و�����ا ا���� �� ��ء 

��ن ���ا ���ه ا��ٔ�� ��� ���� ���� ا����  ������ا����م��� �� ��� ���ي ���� ا�  ��ل: وا��ّ� ������ا����مو��� �� ���� �� ���� �� أ�� ���� 

����ا ر��� �� ���� ����� « ا����م ������ ا����� » ���� ��� ����� ا����ل«إ��� �� ���� ا�ٕ���م و����ا ا����ل » ��.. أ��«��� ���� ��ه ا��ٓ��   وا��ّ�

 .ا����م ����ا����، أرادوا ��ٔ��� ذ�� ا�� ا�����  ��� د���� و����» ا����ل ���� أ����� ا�� أ�� ����

» ���� ��� ����� ا����ل«�����   أ��ه ا��ّ�������ا����م��ل: ���� �� ا���� �� ��� » ���ا أ�����« ا����م ����و��� �� ����� ا������ ا����� �� ا����� 

 �ٔرض أن ������ا ���.���� و��� أ�� ا�  ��� ا��ّ� ������ا����م���� �� ا����� �� ��� 
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الثالثة األخرى، فليست محاولة تأخ� األجل بالتخيل عن واجب القتال بالذي يحوِّل األجل املحتوم، ثم األجل املعلق 
 فيوافــق التكــوينُ   ، فهي متجاوبة مــع مــا كتــب ّهللا  هو خ� أجل بخ� عمل، واآلجال كلها بيد ّهللا   بتحقيق أمر ّهللا 

، وله الخلق واألمر  ظنا أن فيه األجل، إنها محاولة املعارضة ألمر ّهللا   الترشيَع، ومحاولة تأخ� األجل برتك ما فرض هللاّ 
  رب العامل�.  تبارك هللاّ 

وح� ال يستطيع اإلنسان أن يكف عن نفسه اآلجال املعلقة بغ� حوله وقوته، فل�جح األجل املعلق بتحقيق أمــر 
  . وقوة ّهللا   ، بحول هللاّ  والتسليم ألمر هللاّ   ضيَة اإل�ان با�ّ ، ق هللاّ 

ر املوت بأجل محتوم أو معلق لوقت ّما فبأحرى أن يأ� ح� تأ� بأمر ّهللا  ، وإذا � يقدر األجل  ، ال عاصيا �ّ  فإذا قدِّ
ر عن القتال فيه؟.   أيا كان يف ذلك الوقت فل�ذا التأخُّ

فال يأتيكم » فتيالً«يف األوىل واألخرى » وال تظلمون«  ّهللا » واآلخرة خ� ملن اتقى«مه� طالت » يلقل متاع الدنيا قل«
  أجلكم بالقتال ظل�، بل هو عدل محتوما ومعلقا.

فِنع�َّ هو، فضالً ع� ال يعلم، ف� لهؤالء القوم ال يكــادون يفقهــون   فلنئ علم املؤمن قتله يف سبيل تحقيق أمر ّهللا 
  ا.حديث

والتنديد هنا ـ ك� في� مىض ويأ� ـ موجه اىل مثلَّث املنافق� وضعفاء اإل�ان والذين أسلموا وملّا يدخل اإل�ان يف 
  قلوبهم، فاآلخرون يقولون قولتهم عىل بساطة وجهالة، واألولون بحيلة وم�كرة، واألوسطون بقلة إ�ان.

الصعبة امللتوية املكية املعرقلة عىل صف اإل�ان، قد تكوِّن فيه  وقد تكون طبيعة الحال للمؤمن البدا� يف الظروف
، فهنالك ابتيل املؤمنون وزلزلوا زلزاالً شــديدا و� يــنج إالّ مــن  ظاهرة الدفاع عن حق اإل�ان املرضوض يف حرم ّهللا 

ىل القتال يف العهد امل� وقــد ، وهم الفريق اآلخر الذين قاتلوا ملا أمروا بالقتال مه� كان منهم السباق إ رحمه هللاّ 
  نهوا عنه.

ومن الِحَكم الحكيمة اّالئحة لنا يف كف األيدي يف الفرتة املكية التي كانت الذعة ال تطاق، وال سي� بالنسبة لهؤالء 
  الذين عاشوا حياتهم الهج�ت البدائية فضالً عن الدفاعية فمنها ما ييل:

ية الرتبوية اإل�انية، إعدادا لطائل املصابرات واملثــابرات أمــام الخطــرات ـ إن الفرتة املكية كانت هي رأس الزاو ۱
والحرمانات، تربية عىل الصرب عىل ما ال يُصرب عليه عادة، تجردا عن اإلنيات والعصبيات، وضبطا لألعصــاب يف كــل 

طبيعة اإل�انية، تربِّيا عىل األعتاب، فال تندفع وتهتاج ألول ظاهر من مظاهر الهياج واإلندفاع، وليتم اإلعتدال يف ال
  اتباع القيادة السلمية يف كل خالجة وخارجة مه� كانت مناحرة لل�لوف عنده واملعروف لديه.

ـ ذلك ول� يعاكس اإلسالم الحالة الجاهلية الدموية حتى عند الدفاع فضالً عن الهجوم، فــال يتحــول مــن مبــدء  ۲
  دأ الدعوة اإلسالمية السلمية.دعوة صالحة اىل ثارات وغارات تنيس معها مب

ـ ولو أذن ببسط اإليدي يف العهد امل� لكان سببا ألنتشاء معارك بيتية، الختالف وإختالف الفريق� يف ُجلِّ البيوت  ۳
ثم يقال: هذا هو اإلسالم، ولقد قيلت، واإلسالم آمر بالكف فكيف إذا أمر بالبسط، ومن دعايات قريش يف املوسم 

م� للزيارة، أن محمدا يفرِّق ب� الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعش�ته، فكيف إذا أمر ببســط يف أوساط القاد
  األيدي منازعة وقتاالً ب� األهل�.

من قسم من املعاندين أنهم أنفسهم سوف ينقلبون مؤمن�   ـ كان من يعلم ّهللا  السـالم عليهـ ذلك ـ وك� يف قوم نوح  ۴
  الم املخلص�.واقعي� ومن جنود اإلس

ـ ثم النخوة العربية من دعاتها أن تثور للمظلوم املحتمل لألذى دون مراجعة، وال سي� األذى بحق كرام الناس  ۵
الذين كانت لهم سوابق سوابغ، فقد يغربل كف األيدي عن اإلنتقام من هؤالء فتنتج تلك الغربلة منارصين لهؤالء 

منون ك� آمنت منهم ج�عات، ومن مظاهرها نقض صحيفة الحصار لبني املظلوم� ينحازون إىل جانبهم، وقد يؤ 
  هاشم يف شعب أ� طالب بعد ما طال عليهم الجوع وأشتدت املحنة.

ـ ومن وراء كل ذلك قلة َعَدد املسلم� وُعَددهم حينذالك وإنحصارهم يف مكة قبل أن تبلغ الدعوة بالغ الجزيرة،  ۶
عرقلة عىل املجموعة املؤمنة املكتوفة األيدي،ترى ماذا كانت الحالة لو بسطت ففي مثل هذه الظروف امللتوية امل

أيديها؟ يف الحق إنها كانت بسطا إل�حاء الج�عة املؤمنة عن بكرتها، إخفاقا لنائرتها وحنفا لهــا قبــل أن تتــنفس، 
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  ومحقا لجذورها ببذورها قبل أن تتنفَّش.
ء أمرهم،  يتبنيَّان كلمة التوحيد، سلبا الستالبهم بأرسهم وهم يف بادى ولقد عنى كف األيدي حينذالك سلبا وإيجابا

  وإيجابا ملا هم عليه من صامد اإل�ان وتداومه، وليعبِّدوا طريقا سالكة إىل تأسيس دولة اإلسالم بعد الهجرة الهاجرة.
َوإِْن تُِصــبُْهْم    َدٍة َوإِْن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِْد هللاّ أَيَْنَ◌ما تَُكونُوا يُْدرِكُّْم الَْمْوُت َولَْو كُنتُْم ِيف بُُروجٍ ُمَشيَّ «

فََ�ِل َهؤُالَِء الَْقْوِم الَ يََكاُدوَن يَْفَقُهوَن َحِديثا  َما أََصابََك ِمْن َحَسَنٍة    َسيِّئٌَة يَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِْدَك قُْل كُلٌّ ِمْن ِعنِْد هللاّ 
اَك لِلنَّاِس رَُسوالً وَكََفى بِا�ّ    هللاّ  فَِمنْ    ١»َشِهيدا   َوَما أََصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوأَرَْسلْنَ

 يخفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو كان لنا من األمر  يقولون هل لنا من األمر يشٌء قل إن األمر كله �ّ «
ما يف صدوركم   يشٌء ما قُتلناها هنا قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم وليبتيل ّهللا 

  ٢».بذات الصدور عليم  وليمحص ما يف قلوبكم وهللاّ 
فال فرار عنه إطالقا، وأما األجل املعلق إنه ال يقدر اإلنسان ـ أيا كان ـ أن يفر من املوت كأصل، أما األجل املحتوم 

تكوينــا أو ترشــيعا أن   عىل املعلوم أو املحتمل فعليه أن يفر منه حفاظا عىل أصل األجل، وأما املعلق عىل أمر هللاّ 
  ٣رشع القتال وعلق األجل عليها، فكيف الفرار؟.

ضــت ففي� يحتم املوت حسب األسباب الظاهرة فالتجنب عنه مفروض ح� � تفرض عليه هذه األسباب، فإذا فر 
فالتجنب مرفوض، وكذالك األمر في� يحتمل فيه املوت، فاملوت املتحتَّم أو املتحمل يف حقل تطبيق الفرض فرض، 

  وه� يف سائر الحقول وال سي� يف رفض الفرض أو إقرتاف محظور محظور مرفوض.
ه اىل هؤالء الذين كتب عليهم القتال ف�فضونها خوَف املوت، بأن األجــل املحتــوم آت  وهنا الخطاب العتاب موجَّ

دون معرفة منكم وُخربة، ثم املعلق ـ كذلك ـ آت في� ال ِحوَل عنه وال َحوْل وال قوة، فليعلق ذلــك » أين� تكونوا«
  ونع� هو، دون تعلُّق بعصيانه فتعلُّق بغ� أمره أم بعصيانه وبئس� هو.  األجل بُعلقة أمر ّهللا 

يف رشعتــه، وكــ� يــأمر بتكوينــه، فعــيش   ، فليكن كذلك امل�ت بــأمر ّهللا  بأمر هللاّ فك� الحياة اإل�انية هي الكائنة 
  يف حياته وم�ته، فهو ـ إذا ـ حٌي عىل طول الخط، ك� العائش حياته وم�ته يف غ� مرضات هللاّ   املؤمن مرضات هللاّ 

  ميت عىل طول الخط.
حذر والحيطة عىل النفس ما استطاع اإلنسان إليه سبيالً، فقد تركا لواجب ال» أين� تكونوا يدرككم املوت«فال تعني 

سبق أن أمَر بأخذ الِحذر، ومنه الحذر عن املوت ببواعثه املرفوضة غ� املفروضة وال الراجحة، وك� أمر بالحائطة يف 
الً ـ غــ� صالة الخوف، ونهى عن إلقاء النفس اىل التهلكة! وال يعنــي الفــرار عــن بواعــث املــوت ـ حــت� أو إحــت�

  املفروضة، إال الفرار عن اآلجال املعلقة دون املحتومة.
ولو كانت اآلجال ـ محتومة ومعلقة ـ معروفة ألصحابها، الختص الفرار باملعلقة دون املحتومة، فألنها مجهولة فرض 

  فيها كالقتال يف سبيل ّهللا علينا الفرار عن كل بواعث املوت حت� أو إحت�الً عقالئيا، اللهم إالّ ما فرض علينا الخوض 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من «ـ أو رّجحه ـ ولكن الحياد فيها أيضا مفروضة ما � يعن فشالً وتكاسالً وتخاذالً: 

  ٤.»املوت أو القتل وإذا ال �تعون إال قليالً
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، وعىل إنهزام الكافرين، تكريسا الحائطة الشاملة يف أم  فعىل املقاتل يف سبيل ّهللا  رين: عىل نفسه ما وجد إليها سبيالً
»  إحدى الحسني�«لكافة قواته وإحتياطاته يف كال األمرين، دون أن يتهدر يف أحده� دون اآلخر، وإ�ا عليه تحصيل 

سبيل األوىل وكلتــاه�  تقد�ا أصيالً لحسنى الحياة اإل�انية بَغلَب املسلم� عىل الكافرين، ثم الحسنى األخرى يف
  ». سبيل هللاّ «

فــال �كــن الفــرار عــن أصــل املــوت » ولو كنتم يف بروج مشــيدة«إن املوت كأصل شامٌل مدرٌك كلَّ حي أين� كان 
  بالتخيل عن القتال.

ك� يأمر   ر هللاّ فليكن أجله بأم» كتابا مؤجالً  وما كان لنفس أن �وت إال بإذن هللاّ «  وألن واقع املوت ليس إالّ بيد هللاّ 
إحــدى «بالقتال، فإن كان أجله املحتوم أو املعلق يف القتال فنع� هو، وإن � يكن فنع� هو، فقد يــربح املقاتــل 

  والتارك لفرض القتال يخرسه� إىل إحدى السوءت�، فحياته م�ت ك� وم�ته م�ت.» الحسني�
ورسوله   تفريقا ب� ّهللا » تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن  وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند ّهللا «ذلك 

ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفــر   ورسله ويريدون أن يفرقوا ب� هللاّ   إن الذين يكفرون باّ� «كشيمة الكافرين: 
  ١.»ببعض ويريدون أن يتخذوا ب� ذلك سبيالً أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

إله الخ�؟ وليس الرسول إال حامل الخــ� برســالته الربانيــة،   وكأنه إله الرش وجاه هللاّ   ذلك! وجعالً للرسول ِعدالً �ّ 
  وليس مكوِّنا لخ� أو رش ك� ليس مرشِّعا، فإ�ا هو برش يوحى إليه بكل خ�.

ه هللا صىلتطَ� بالنبي وهكذا كانوا يهدفون بقيالتهم العليالت كهذه، ال ه و علـي ـ شؤم علــيهم، يــأتيهم   ظنا أنه ـ وعوذا با�ّ  آـل
السوء من قبله، فإن أجدبت السنة، و� تنسل املاشية أم قل نسلها، أو إذا أصيبوا يف حرب، تط�وا به، وح� يصيبهم 

ِء التكاليف التــي أرســل بهــا  تخلصا عن عب ورسوله، وتجريحا للقيادة الرسالية  ، تفريقا ب� ّهللا  خ� نسبوه اىل هللاّ 
يحسبون أنهــم  وهم«ومنها تكليف القتال، وأمثال ذلك من سوء التصور الجاهل القاحل بساحة الربوبية والرسالة 

  »يحسنون صنعا!.
صــابة أن رسوله ِعدلــه يف إ   لهؤالء املجاهيل املفرتين عىل رسول الهدى أن الرش من عنده، واملفرتين عىل هللاّ » قل«

قضيَة توحيــد الربوبيــة، »  من عند هللاّ «من الحسنة والسيئة املصيبة إياكم » قل كٌل «هو مصيب الخ�،   الرش وهللاّ 
كذلك إصابة الرش، ولكنه� يف األمور التكليفية ك� يناسب اإلختيار، فمن   فك� أن إصابة الخ� البد وهي بإذن هللاّ 

» ف�ل هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا«ومن يستحق الرش يصيبه الرش  يستحق الخ� �ا يقدمه يصيبه الخ�،
ال «يتقولونه من هذا القبيل، أو يسمعونه من رسول الوحي تصليحا ألخطــاءهم الجاهلــة، فلــيس ـ فقــط ـ أنهــم 

  بسوء إختيارهم.» ال يكادون يفقهون«بل » يفقهون
ما أصاب من مصيبة إال بإذن «مشارك من مصاب به� أو سواه، فـ دون   يف كلتا اإلصابت� تختص با�ّ » عند«وهنا 

٣.» وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن ّهللا « ٢.» هللاّ 
  ٤.»لنا هو موالنا  قل لن يصيبنا إال ما كتب هللاّ «

ببها  ذلك، ومن ناحية أخرى أن يصــيبهم   فأعلم أ�ــا يريــد هللاّ «ليست إصابة السيئة إالّ من نفس املصاب حيث يسِّ
  ١.»الناس �ا كسبوا ما ترك عىل ظهرها من دابة  ولو يوآخذ هللاّ  ٥.»ببعض ذنوبهم
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فإنه أوىل بحسناتك منك وأنــت أوىل بســيئاتك مــن   من هللاّ  وأما الحسنة فمه� كانت �ا تقدمه من نفسك ولكنها
  ٢». هللاّ 
  ٣»َوَما أََصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك    َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمْن هللاّ «

مهــ� كنــت   ومــن عنــد ّهللا   إبداًء، والحسنة هي من هللاّ   ثم من عند هللاّ فالسيئة كيف� كانت هي من نفسك مبدًء 
، فبأحرى أن يقال  إذ التوفيق لها والتشجيع إليها وتهيئة أسبابها الرئيسية كلها من هللاّ   مستحقها �ا تقدمه بفضل هللاّ 

مبدًء مه� كان من عندك » والرش ليس إليك«مبدًء وإبداًء » بيدك الخ�«فـ »  من عند هللاّ «ك� هي »  من هللاّ «عنها 
  إبداًء وجزاء وفاقا.

، أنهــا ال  إذا فال تناُحر ب� اآليت� فإن لِكلٍّ مجاالً دون ما لألحرى، حيث األوىل تحقِّق واقع كل مصيبة من عنــد ّهللا 
ق حقيقة أخرى ليست داخلة وال متداخلة مع الحقيقة تحصل إالّ بإذن ّهللا  األوىل، هي أنــه تقــدس  ، واألخرى تحقِّ

،  وهــي مــن هللاّ   وتعاىل سنَّ منهجا وِرشعة ودل عىل نجدي الحسنة والسيئة، فلناجد الحسنة حســنَة مــن عنــد هللاّ 
  . ولناجد السيئة سيئة من نفسه وهي من عند ّهللا 

  عز وجل وقد نحلكموه ألرش من أنفسكم.  ء النعم من هللاّ  ك� بادى
  

  فتبينوا...  إذا رضبتهم يف سبيل هللاّ 
يَــٌة ُمَســلََّمٌة إَِىل أَْهلِــِه إِالَّ أَْن َوَما كَاَن لُِمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنا إِالَّ َخطَأً َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنا َخطَأً فَتَْحِريُر رَقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َودِ «

قُوا فَإِْن كَاَن ِمْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ  دَّ تَْحِريُر رَقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن كَاَن ِمْن قَْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم ِميثَــاٌق فَِديَــٌة يَصَّ
اُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعْ�ِ تَْوبًَة مِ   َحِكي�َوَمْن َعلِي�   َوكَاَن هللاّ    ْن هللاّ ُمَسلََّمٌة إَِىل أَْهلِِه َوتَْحِريُر رَقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَ

دا فََجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالِدا فِيَها َوَغِضَب هللاّ  ابا َعِظي�  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا    يَْقتُْل ُمْؤِمنا ُمتََعمِّ َعلَيِْه َولََعنَُه َوأََعدَّ لَُه َعَذ
بْتُْم ِيف َسِبيِل هللاّ  نْيَا فَِعنْــَد هللاّ  فَتَبَيَّنُوا َوالَ تَُقولُوا لَِمنْ    َرضَ ــاِة الــدُّ الََم لَْسَت ُمْؤِمنا تَبْتَُغوَن َعــرََض الَْحيَ    أَلَْقى إِلَيُْكْم السَّ

اَن ِ�َا تَْعَملُــوَن َخِبــ�ا الَ يَْســتَِوي ا   َعلَيُْكْم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ هللاّ    َمَغانُِم كَثِ�ٌَة كََذلَِك كُنتُْم ِمْن قَبُْل فََمنَّ هللاّ  لَْقاِعــُدوَن ِمــْن كَ
ِر َواْلُ◌مَجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ّهللا  َ َل هللاّ    الُْمْؤِمِنَ� َغْ�ُ أُْوِيل الرضَّ اْلُ◌مَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم    بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم فَضَّ

َقاِعِديَن َدرََجًة وَكُّال َوَعَد هللاّ  اْلُ◌مَجاِهِديَن َعَىل الَْقاِعِديَن أَْجرا َعِظي�َدَرَجاٍت ِمنُْه َوَمْغِفرًَة    َل هللاّ الُْحْسنَى َوفَضَّ    َعَىل الْ
 َعِفَ� ِيف َغُفورا َرِحي� إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهْم الَْمالَئَِكُة ظَالِِمي أَنُفِسِهْم قَالُوا ِفيَم كُنتُْم قَالُوا كُنَّــا ُمْستَْضــ   َوَرْحَمًة وَكَاَن هللاّ 

َواِسَعًة فَتَُهاِجُروا ِفيَها فَأُْولَِئَك َمأَْواُهْم َجَهــنَُّم َوَســاَءْت َمِصــ�ا  إِالَّ الُْمْستَْضــَعِفَ� ِمــْن    اْألَرِْض قَالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض هللاّ 
َعُفّوا َغُفورا    أَْن يَْعُفَو َعنْهُْم وَكَاَن هللاّ    فَأُْولَِئَك َعَىس هللاّ  الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َوالِْولَْداِن الَ يَْستَِطيُعوَن ِحيلًَة َوالَ يَْهتَُدوَن َسِبيالً

َورَُســولِِه ثـُـمَّ يُْدرِكْــُه    يَِجْد ِيف اْألَرِْض ُمرَاَغ� كَثِ�ا َوَسَعًة َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَيْتِِه ُمَهاِجرا إَِىل ّهللا    َوَمْن يَُهاِجْر ِيف َسِبيِل هللاّ 
  ٤»َغُفورا َرِحي�   َوكَاَن هللاّ    ْوُت فََقْد َوقََع أَْجرُُه َعَىل هللاّ الْمَ 

                                                                                                                                                         
 
 .٣٥:٤٥). ��رة ا����� ١
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وإذا كان قتال غ� املسلم ـ املسا� ـ محظورا ف�ذاترى يف قتال املسلم وقتله، فال خطأ هنا وال عمد، أخذا بالحائطة 
  لة كيال يتفلت عن مؤمن أن يقتل مؤمنا.الكاملة الشام

ويف قتل املؤمن خطأً موارد ثالث يف كلٍّ حكمه الخاص سدا لفراغه، وصدا عــن تكــرره، تكريســا لكــل اإلهت�مــات 
  للحفاظ عىل النفوس املحرتمة الربيئة.

قتله خطأٌ عوان من األحكام يف وأما قتل املؤمن تعمدا فال يذكر هنا إالّ مثناه، فثانيه أنه إل�انه، فلعوان بينه وب� 
  النشأت�.

  ١َوَما كَاَن لُِمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنا إِالَّ َخطَأً 
ترضب إىل أع�ق الزمن الرسايل، فال يسمح اإل�ان ملؤمن أن يقتل مؤمنــا عــن قصــد وتعمــد، إل�انــه أم » ما كان«

  اآلية التالية.» إل�انه«وقد تتكفل  لبواعث أخرى مه� كان بينه� بون،
وألن الخطأَ يقابل العمد فهو ـ إذا ـ ماسوى العمد، ثم قد يكون خطأً محضا كأن يرمي حيوانا أو كافرا مهدور الدم 

د لقتله ولكن إذا رضبه فذلك الخطأ الذي ال شك فيه، أم  ٢فأصاب مؤمنا شبه عمد كأن يريد رضبه فقتله دون تقصُّ
ق يف عدم قصده، إال اذا كانت كيفية  ق يف عدم قصده، فإن رضبه �ا ال يقتل عادة فُقتل ُصدِّ �ا يقتل عادة فال يصدَّ

  الرضب قاتلة وذلك يف مقام اإلثبات.
  ٣اآللة م� ال تقتل عادة.واما الثبوت فقصد القتل كاف يف العمد إذا قتل مه� كانت 

عمد إلنسان وليس عمدا لقتــل مــؤمن، واما اذا قتله ـ مرتددا ب� كفره وإ�انه ـ لكفر، حيث يظن كفره، فهو قتل 
فهو محرم لعدم التأكّد من جواز قتله، خطأً مقرصا يف املوضوع والحكم، أم وأحده�، فال قصاص فيه لعدم �حّضه 

  يف العمد، وفيه عتق رقبة ودية مسلمة إىل أهله.
لذي يقر باإل�ان مهــ� شــك يف وترى من هو املؤمن الذي ما كان ملؤمن أن يقتله إال خطأً؟ إنه ـ بوجه عام ـ هو ا

  ».ال تقولوا ملن ألقى اليكم السلم لست مؤمنا«صدقه فـ 
ال يحل قتله، ولكنه ال يــدل عــىل جــواز قتلــه، ال » مؤمنا«وأما املقطوع كذبه كمقطوع النفاق فال يدخل يف نطاق 

   إ�انه وكفره.وحتى املرشك غ� املحارب ك� تقدم هنيئة، وك� ـ بأحرى ـ ال يحل قتل املشكوك يف
هي كضابطة ثابتة يف حقل اإل�ان، فأما أن تثبت ِحَل قتل غ� املؤمن » ما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إالّ خطأً «فهنا 

  أيا كان فال، اللّهم إالّ بدليل، ك� الدليل عىل جواز قتل املؤمن قصاصا أم حدا آخر.
  لنفوس املؤمن� أحق وأحرى.فالضابطة يف كل النفوس هي الحرمة مه� كانت بالنسبة 

ال تسمح لغ�ه قتيالً، ك� أن قتــل مــؤمن » مؤمنا إال خطأً «ال تسمح لغ� املؤمن قتالً، كذلك » ما كان ملؤمن«فك� 
  خطأ غ� مسموح في� قّرص حك� أو موضوعا.

دو�ا حجة عىل كفره  تعم كافة األخطاء محظورة وغ� محظورة؟ كمن يقتل الذي يظنه كافرا» إالّ خطأً «أترى بعُد 
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إالّ ظنا، فإنه � يقتل ـ إذا ـ مؤمنا متعمدا، إذ � يتأكد من إ�انه، و� يقتله ـ كذلك ـ إل�انــه! إن شــمول اإلســتثناء 
ومن يقتل «يف غ� املحظور مستثنًى متصل، ويف املحظور منفصل، ثم » خطأً «لشبيه العمد كهذا قد يجعله ِحالٍّ، فـ 

  الخطأين يف واجب الدية.يشمل » مؤمنا خطأً 
ِء يف محظور، ومه�  ال تحلل الخطأ املحظور، وإ�ا يجعله واردا بحق املؤمن املخطى» إالّ خطأً «أم هو متصل فيه� و

  كان اإل�ان قيد الفتك ولكن املؤمن ليس معصوما، أو عادالً إال نزرا.
حيــث ال يحلّــل وصــُف » ربوا الصالة وأنــتم ســكارىيا أيها الذين آمنوا ال تق«يف محظور، هي كـ » إال خطأ«إذا فـ 

اإل�ان حالَة السكر، وكذلك ال يحلِّل اإل�ان الخطأٌ. املحظور، وإ�ا هو واقع يف حقــل اإل�ــان، ولــيس قتــل املــؤمن 
ال يعنــي إال الحرمــة » مــا كــان«متعمدا واقعا فيه يف يعديه، وال سي� اذا كان إل�انه فخروٌج عن أصــل اإل�ــان، و

فقد تشمل قتل املؤمن دون علم بإ�انه، ظنا منه أنه » خطأ«ملغلَّظة يف قتل املؤمن إل�انه أو عىل علم بإ�انه، وأما ا
  كافر فهذا محظور محرّم ولكنه ليس فيه قصاص، إ�ا القصاص في� إذا قتل مؤمنا عارفا إ�انه.

ذلك قد يقتل املؤمن خطأً محظورا ك� حصل زمن فك� املؤمن قد يقتل املؤمن خطأً محضا أو غ� محظور مطلقا، ك
  ١ونزلت هذه اآلية بشأنه. آله و عليه هللا صىلالرسول 

يقبل قوله: أنني مــا هذا يف مقام الثبوت، وأما اإلثبات فقد يقبل قول القائل أنني تأكدت كفره وِحلَّ دمه، مه� � 
  قصدت قتله وقد رضبه بآلة قتاله.

ففي ظاهرة الخطإ يف قتل املؤمن الحكم هو الدية املرسودة باحت�التها يف اآلية، ويف ظاهرة العمد فالقصاص إالّ أن 
  يسامح عنه أهل القتيل، تبديالً بدية أم دون تبديل.

حكم عىل علم باملوضوع كمن يشك يف إ�انه فيقتلــه عــىل وقتل الخطأِ ك� يعنى خطأ املوضوع كذلك الخطأ يف ال
  شكه، وال قصاص إالّ يف العمد املحض أن يقتله عىل يق� من إ�انه، إل�انه أم ملنازعة.

ويف صيغة أخرى قتل مؤمن مؤمنا عىل أربعة أوجه، اثنان عمد وآخران خطأ، فقد يعمد إىل قتل املؤمن إل�انه فهو 
أو » يف القصاص حياة يا أويل االلبــاب«أو يعمد إىل قتله إل�انه فـ » ومن يقتل مؤمنا متعمدا..« تعاىل  ك� قال هللاّ 

ما «ولكنه يف الخطإ املقرص مقرصِّ ويف الخطإ القارص قارص، و» من يقتل مؤمنا خطأَ «يقتله خطأً مقرصا أو قارصا فـ 
بون، ثم ال حرمة مغلظة يف الخطإ املقرص وال حرمة تحرِّم هنا غ� الخطإ حرمة مغلظة مه� كان ب� العمدين » كان

  حل قتل الخطإ، بل إنه ال ينايف أصل اإل�ان كقتل العمد.» إالّ خطأ«اطالقا يف الخطإ القارص، فال تعني 
ثم وقتل العمد هو محظور عىل أية حال سواء أكان القاتل مكرما أو مضطرا أّما هو، حيث إن االكراه واإلضطرار ال 
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ـ� و ���� ا��� �������� ���ش �����ة ����ه ������ و�� ���� أ�� ���� �� ��ء ا�� ا����  آ�� و ���� ا��� ��������ا ا�� ا����  �ـ�ٔ���ه ����ـ� �ـ�ه ا��ٓ�ـ� ���أ�ـ�  آ�

ر.  ���� �� ��ل �� �� ����

��� ���� ر���ً �� و��� أ��ج �� ���� �� ا�� ز�� �� ا��ٓ�� ��ل ���� �� ر�� ���� أ�� ا��رداء ��ن �� ���� ���ل أ�� ا��رداء ا�� ��� ���� �

�� و ���� ا��� �������� �� ��ء ����� ا�� ا���م �� و�� �� ���� ���� ��ٔ�� ا����   ا���م �� ��� �� ���� ���� ا���� ���ل: �� إ�� إ�� ا��ّ� ���� ذ�� ��  آ

��� ���  ���ل �� ر��ل ا��ّ� إ��ّ دم ���ل ��� أ���ك ������ ��� ����� ��ل ��� ��   �ّ�أ�� ���� �� ���� ���ل �� ���� أ�� �� �� �� ر��ل ا� آ�� و ���� ا

��� ����� أن ���ن ذ�� ����ء إ����� ��ل و��ل ا���آن و�� ��ن ����� أن ����   ��ل ���� ��� إ�� إ�� ا��ّ�  ��ل ���� ��� إ�� إ�� ا��ّ�  �� ر��ل ا��ّ�

 �����.����� إ�� ���ًٔ ـ ��� ��� ـ إ�� أن �����ا ـ ��ل: إ�� أن �

��� ���  و��� أ��ج ا��و���� وا�� ���ر وأ�� ���� ��� �� ا������ �� ��� �� ��ر�� ا����� ��ل ��� �� ���� ����� ر��ل ا��ّ� �������� ���  آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���وا������ن و���� ��� ر�� �� ا������� ����ذ ��� ���ٕ����م ����� ���� ذ�� ا����  و�� ��ن «إ���   ��� ��ٔو�� ا��ّ����� وأ�� آ

�� و ���� ا��� ���روى ��وة �� ا����� أن ����� �� ا����ن ��ن �� ا����ل  ����١٠:٢٢٧ ��� وأد����، و�� ����� ا���� ا��ازي » �����.. ��م أ��  آ

��ه ا����ن وا�� �� ا����ر ��ٔ��وه و����ه ��ٔ������ و����� ���ل: ا �� أ��، ��� �����ا ���� إ�� ��� أن ����ه ���ل ��ٔ���ٔ ا������ن و���ا أن أ

�� و ���� ا��� ������ و�� أر�� ا��ا����، ���� ��� ا����ل   ����� ���� ا��ّ�  ذ�� ازداد و�� ����� ���ه ����� ��ه ا��ٓ��. آ
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إ�ا جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا «ن دم املؤمن، وال غ� املؤمن الذي ال يستحق القتل، فال تقية يف الدم يحلِّال 
ن هو ألنه القاتل. ١»بلغ الدم فال تقية   ٢وال يقتل يف قتل العمد إال املبارش مكرَها أو مضطرا أمَّ

إن � يقتله فهل يخ�ِّ ب� األمرين لتساوي حرمة النفس�؟ أم يهّدر األخرى حفاظا  ولو تعرض لقتل اآلمر بقتل الغ�
  عىل نفسه، أم يهدر نفسه حفاظا عىل األخرى؟.

الرباه� الدالة عىل وجوب حفظ النفس ال تشمل ما فيه هدر الغ� للحفاظ عىل النفس، ثم الدالة عىل حرمة قتل 
تخرج العمد وان كان مكرها أو مضطرا، » كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إالّ خطأما «الغ� طليقة تشمل كل موارده فـ 

  مه� وجب الدفع عن نفسه بأي وجه كان، ولكنه الوجه املسموح املحبور دون املحظور.
وعــّل » إالّ قــتالً خطــأً «أو وصــفا للمصــدر املقــدر » حال خطاٍ «أو حال » إال لخطأ«قد تكون مفعوالً له » خطأً «ثم 

  ٣معنية كلها، فإن حال الخطإ وغرض الخطأِ ونفس الخطإ يف القتل كلها من القتل خطأً. الثالثة
خطأ ـ ك� سبق ـ تعم الخطأ يف القصد والخطأ يف الفعل والخطأ يف املعرفة: خطأً يف الحكم وخطأً يف املوضوع، وال

  مه� اختلف األخطاء تقص�ا وقصورا.» خطأً «ف� � يكن القتل عمدا محضا تشمله 
خطإ؟ قد يقــال: ال، حيــث وترى إذا حالة النوم أو الرصع أما أشبه من حاالت غ� إرادية، فهل هو داخل يف قتل ال

  العمد والخطأ يتمحوران اإلرادة واإلختيار، ويف غ�ها ال خطأ ك� ال عمد.
ـ » خطأ«ولكن مقابلة  ع نطاق الخطإ أنه ما سوى العمد مه� � يكن قصد وإرادة، و» متعمدا«ب توبة من «م� توسِّ

  يف نفس القتل حضاضًة عمدا أو خطأَ او خارجا عنه�.قد تعني األخطاء املحظورة، أم وجربا لغ� املحظورة فإن »  هللاّ 
  ذلك، وألن دم املؤمن ال يذهب هدرا، وليست الدية عقوبة، بل األصل فيها عدم هدر الدم هباًء منثورا.

قُواَوَمْن قَتََل ُمْؤِمنا َخطَأً فَتَْحِريُر رَقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة إَِىل أَْهلِِه إِالَّ أَْن يَصَّ    ٤دَّ
هذه ضابطة الجزاء يف قتل الخطإ، ثم يستثنى موردان إثنان فيه� ما فيه� من جزاٍء، وهنا مثنَّى الجزاء عىل القاتل 

  مؤمنا خطأً، مه� كان محظورا أو غ� محظور.
ق«وللجزاء هنا بُعدان إثنان ثانيه� حق ألهل القتيل و�حيه  دَّ ليس » فتتحرير رقبة مؤمنة«ولكن األوَّل » واإال أن يصَّ

قوا، إ�ا هو حق  دَّ ا عن قتل املؤمن خطأً، وحق للمؤمن� أن يُسد » رقبة مؤمنة«حقا لهم حتى يصَّ أن تحرَّر كبديٍل مَّ
  ٥فراُغ مؤمن قتيل بتحرير رقبة منهم.

                                                        
 و���ه ا�����. ١٦ر��  ٢:٢٢٠). �� ا����� ا���وي �� ا����� ١

 
���� �� ا��ي ���� و���� ا��ٓ�� «�� ر�� أ�� ر���ً ���� ر�� �����؟ ��ل:  ������ا����م). و��ل ���� ��� ���� ا��ٓ�� ����� زرارة �� أ�� ���� ٢

 ).١١وا������ ��ب ا��ٔ���� إذا ���� وا��ا ��� ر��  ٧:٢٨٥(ا����� » ����� �� ا���� ��� ���ت

 
، أ��ل: ا���� إ�� �� �� »أ�� إن ���� ا���ٕ� ا���� ���� ا���ط وا���� ��� ���� �� ا�ٕ���: «آ�ـ� و ���� ا��� ����� ا����  ١٠:٢٣٠). ����� ا���� ا��ازي ٣

 ���� ���ه ��� ��� ��� ���.

 
 .٤:٩٢). ��رة ا����ء ٤

 
�ـ�ل » و�ـ� �ـ�ن ��ـ���..: « �ـ� �ـ�ل ا��ّـ�������ا��ـ��م�ـ� ���ـ� �� ����� ا������ �� ����ة �� ���� �ـ�ل �ـ�� ���ـ�  ١:٥٣٠). ��ر ا������ ٥

�ـ�ل: وإن �ـ�ن �ـ� أ�ـ� » وإن �ـ�ن �ـ� �ـ�م �ـ�و ��ـ�«وأ�� ا���� ا������ ا�� أو���ء ا�����ل   : أ�� ����� ر��� ����� ����� ���� و��� ا��ّ�ا��ـ��م ����

�ق و�ـ� �ـ���   و��� ا��ّ� ا���ك ا���� ��� ��� �� ا���� و�� ���� ������ ر��� ���� ���� �م ��ـ��� و��ـ��� ��ـ� � وإن �ـ�ن �ـ� ـ� و��� ���� ا��ـ�

 ود�� ����� ا�� أ���.  ������ ر��� ����� و���� ���� و��� ا��ّ�

 ���� ������ ا���� ��� �� ا��ٓ��. ا����م ����أ��ل و�� ��� ا�����ي ��� ذ��ه ��� 

: ���� ����� ر��� ����� وذ�� ��ل ا����م ������ أرض ا���ك ����� ا������ن �� ��� �� ا�ٕ���م ��� ���ل  �� ر�� ���� ا����م ����و�� ا����� �� ا���دق 
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أنه تعويض للمجتمع املسلم عن قتل نفــس مؤمنــة باســتحياء نفــس مؤمنــة » تحرير رقبة«فالحكمة الحكيمة يف 
  يسور فإن أصل اإلحياء غ� ميسور.أخرى، فإن التحرير إحياٌء م

فهي تسكينة متينة مكينة لثائرة النفوس وجرب لكرس خواطر املفجوع�، وتعويض لهم » دية مسلمة اىل أهله«وأما 
عن بعض ما فقدوه من نفع القتيل، وهنا قضية الس�حة اإلسالمية هي التصدق بالدية، تحريضا عىل التسامح حتى 

  عن سواها. بالنسبة لدية النفس فضالً
وهذه الدية ساقطة في� إذا كان أهل القتيل كافرين محارب�، فإنهم يستعينون بها عىل حرب املســلم�، وال دور 

  لهم يف اسرتضاءهم، وهم قد يكونون راض� بقتله إل�انه.
  وأما أهله غ� املحارب� الذين بينهم وبيننا ميثاق فدية الدم لهم ثابتة ك� لألهل املسلم�.

ما كــان «وهنا التحرير والدية يختصان بحقل اإل�ان قاتالً ومقتوالً، فإن مصبَّ الحكم هو املؤمن قاتالً ومقتوالً فـ 
فإنه يشمل ـ إذا ـ كل الخــاطئ� يف القتــل » ومن قتل«اللّهم إال استنادا اىل طليق » ملؤمن أن يقتل مؤمنا إالّ خطأ

  ؤولية يف غ� البالغ� هي عىل عواتق أولياءهم.مؤمن� وسواهم وبالغ� وسواهم، ولكن املس
ويف سقوط الدية إذا كان أهل القتيل كفارا بال ميثاق دليل سقوط امل�اث من املؤمن� للكفار، وتسليم الدية ألهله 

  الكفار الذين لهم ميثاق ال يدل عىل كونها م�اثا لهم.
فكيــف » تحريــر عبــد مــؤمن«وصيغته الرصــيحة:  تختص بالعبيد وقد مىض دورهم منذ زمن بعيد؟» رقبة«وترى 

برقبة العبد، وهناك رقاب لألحرار قد تقيدت وتأرست بديون أم جرائم أخرى ال يستطيعون التحلل » رقبة«تختص 
  عنها، سواء املسجون� منهم أم مربوط� بسائر الرباطات.

فقده يختص بسائر الرقبات أن تفك عن  صحيح أن األولوية يف تحرير الرقبة هي للرق عن أرسه بأرسه، ولكنه عند
  أرسها بآصارها التي قيدتها حيث امليسور ال يسقط باملعسور.

انكمعبد ـ أو «وتأ�  ١»تحرير رقبة مؤمنة«لذلك تأ� هنا ويف أمثاله  » رقبــة«أكــ� مــن » ـ أمة ـ أو ـ ما ملكت أ�ــ
  ٢بكث�.

ريــر تح«إذا فاألشبه عدم سقوط واجب التحرير ح� ال يوجد ملك ��، بل ينتقل الواجب اىل املصداق الثا� من 
وهذه مسلمة أوىل كحق عام للمسلم� فقد انتقص عنهم مؤمن فليج� بإحياء مؤمن، وألنه مستحيل » رقبة مؤمنة

  ٣فليحرر رقبة مؤمنة، فرشط اإل�ان يف التحرير هنا رشط أصيل ال ِحَول عنه وال فارق هنا ب� ذكر وأنثى.
القاتـَـل، فكيــف يســلِّم » أهلــه«وهم ورثته املحقون وال تشمل » دية مسلمة اىل أهله«ومن ثم مسلمة ثانية هي 

  القاتل دية املقتول إىل نفسه إذا كان من أهله، بل إنه ليس من أهله إنه عمل غ� صالح.
  من بعد وصية يويص بها أو دين.  والدية كسائر الرتكة تقسم ب� سائر الورثة ك� فرض هللاّ 

                                                                                                                                                         
 ».�ٕ�ن ��ن �� ��م ��و ���..: « ا��ّ�

 
 ».و�� ا����ب« ٩:٦٠و٢:١٧٧و�� » �� ر���« ٩٠:١٣، و�� ٥٨:٣و ��٥:٨٩ » ����� ر���«). ��� ��ات ���ث ��      ١

 
وأ���ـ�ا ا��ٔ�ـ��� �ـ��� وا��ـ����� �ـ� ��ـ�د��� ) «١٦:٧٥» (���ا ������ �� ���ر ��ـ� �ـ�ء) «٢:١٧٨» (ا��� ����� وا���� ������«). ��� ٢

» و�ـ� ���ـ� أ��ـ����) «٤:٢٤» (��ـ� أ��ـ����وا������ت �� ا����ء إ�� �ـ� �) «٤:٣» (��ا��ة أو �� ���� أ������) «٢٤:٣٢» (وإ��ء��

 ».ر���«�� أ�� ����� �� ��� وأ�� و��� ا�����، ��� ���� ���� ا����� �� » ر���«إذا �ـ » ���� أ������«) آ�� ���� ١٥وا�� (

 
ر�� ��ـ�ل إن ��ـ� ر��ـ� ����ـ� و��ـ�ي أ�ـ� �ـ�داء ��ـ�ل  آ�� و ���� ا��� ���أ�� ا����  ـ أ��ج ��� �� ���� �� ا�� ���س ��ل ٢:١٩٣). ا��ر ا�����ر ٣

���� ��� ���ل   ؟ ����: ��� ��ل: ا�����. وا�� ر��ل ا��ّ�  ������ أن �� إ�� إ�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���أ

 



 179

ر �قادير عدة أضبطها وأثبتها ألف دينار ذهبا كسعر ثابت عىل مدار الزمن دون غيار مهــ�  ١وأما قدرها؟ فقد قُدِّ
  ٢تغ�ت سائر املقدرات.

قوا«وهنا  دَّ تسامٌح ج�عي من أهله عن الدية ألنها حقهم كلهم، فإذا تصدق بعٌض دون بعٍض يســقط » إالّ أن يصَّ
قوا نصيب الوصية و  دَّ ق دون سواه، ثم وليس لهم أن يصَّ الدين من الدية إالّ أن يويف به� ما سواها من نصيب املصدِّ

  الرتكة.
  وعىل أية حال فحكم الدية كسائر الرتكة لكل من يستحقها من وصية ودين وورثة.

؟ علّهــا لإلشــعار اىل واجــب »وديــة ألهلــه«وقد كانت تفي باملقصود » دية«مواصفة لـ » مسلمة«ترى ما هو دور 
، ومن أبعاد »إالّ يصدقوا«وأن الدية قطعية ال ِحَول عنها » إالّ يصدقوا«هم التسليم جربا لخواطرهم دون تساءل من

  أن تكون تامة غ� ناقصة.» مسلمة«كونها 
هي عىل العاقلة ك� يقال؟ إنها كأصل عادل ليست إالَّ عىل القتال، ك� هو الظاهر كالنص من » دية مسلمة«وترى 
كذلك » ودية مسلمة إىل أهله«عليه تحرير رقبة دون َمن سواه، ثم أي ف» ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة«اآلية 

  األمر، فلو كانت الدية عىل غ� القاتل لكان الواجب ذكره ألنه خالف القاعدة املسلمة.
فهل الصــيام أيضــا عــىل العاقلــة، »  فمن � يجد فصيام شهرين متتابع� توبة من هللاّ «ذلك! ومن ثم يف آخر األمر 

كذلك هي عىل العاقلة وال دور له يف القتل خطأً وال عمدا، اللَّهم إالّ بالنسبة لقتال الصغ� فإن ديته   وتوبة من ّهللا 
  عىل وليه فإن دم املسلم ال يهدر.

سي� إذا كان وال  ٣ذلك، فقيلة القاتل إن الدية عىل العاقلة قيلة عليلة غ� عاقلة، ألنها خالف الكتاب والسنة العادلة
                                                        

 و���ة ا��ٓف در�� و���� �� ���ن ا��ٔ�� أو ��ٔ�� ���ة أو أ�� ��ة أو ��ٔ�� ��� �� ��� ����ن �� ��ود ا����. ). وا������ات �� أ�� د���ر١

 
���� ا�� أ�� ���� ���ل: ���� ا���� �ـ� ا������ـ� ���ـ� �ـ� ا��ٔ�ـ� ). ��� ��ل ��� أ���� أ�� د���ر ����� ��� ا����� �� ا����ج ��ل ٢

ـ� و ���� ا��� ���  ��ٔ���� ر��ل ا��ّ� ��� أ�ـ� د��ـ�ر و��ـ� أ�ـ� « آ� �� ا�� ��ض ��� أ�� ا���� ��ٔ�� ���ة و��ض ��� أ�� ��ة أ�� ��ة ���� و��� أ�ـ� اـ�

 �وق �� ا����� ا�� ��� و��� ���� ��� و�� ا������ ���� ���).(رواه ا��» ا��رق ���ة ا��ٓف و��� أ�� ا���� ا���� ��ٔ�� ���

ا���� أ�� د���ر و���� ا������� ���ة «���ل: ا����م ������� روى ا�� أ�� ���� ���ل: ��ن ���  ا����م ����  ��ل ��� ا����� �� ا����ج ���ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

���ة ا��ٓف در�� ��ٔ�� ا��ٔ���ر و��ٔ�� ا���ادي ا���� ���� �� ا��ٔ�� و��ٔ�� ا���اد ����� ا��ٓف در�� و��� أ�� ا���� أ�� د���ر و��� أ�� ا��رق 

 ).١ح  ١(ا������ أ��اب د��ت ا���� ب » ���ة أو أ�� ��ة

� ا���� ����ب ��� ��� ا�� أ� آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا�� ا����ر �� أ�� ��� �� ����و �� ��م �� أ��� �� ��ه أن ا����  ٢:١٩٣و�� ا��ر ا�����ر 

 ���� �� ا����.» ��� أ�� ا���� أ�� د���ر«ا���ا�� وا���� وا����ت و��� �� �� ���و �� ��م و��� 

��� ���  أن ر��ل ا��ّ�  و��� أ��ج أ�� داود �� ���� �� ��� ا��ّ� أ��  ��� �� ا���� ��� أ�� ا���� ���� �� ا���� و��� أ�� ا���� ����� ��� و��� آ�� و ���� ا

 ا���ة أ��� ��ة و��� أ�� ا���� ����� ��� و��� أ�� ا���� ��ءٌ �� ����� ���� �� إ���ق.

 
���� �� ��� ر���ً ���ٔ  ا����م ����ا��ٔ���د إ���� ا�� ��� ������، ���� روا�� ���� �� ���� ��ل: أ�� أ��� ا������� ). �� ا������ روا��ت ����� ٣

�� ������ و��ا���؟ ���ل: ���� �� ��ه ا����ة ����ة و�� ��ا�� ��ل ���ل: ��� أي ا���� أ��؟ ��ل: أ�� ر�� �� أ�� ����  ا����م �������ل �� ��� 

��� ��� �� �� ا����� ��ا�� و�� ����ة ��ل: ���� ا�� ����� ��� ا�����:  ا����م ����و�� ��� ��ا�� وأ�� ��� ��ل ���� ��� أ��� ا�������  و��ت ���

�� إ���  أ�� ��� �ٕ�ن ���ن �� ���ن و����� ��ا و��ا ��� ر���ً �� ا������� ���ٔ ���� أ�� ر�� �� ا����� وان �� ��� ��ا�� وأ�� ��� و�� ����

����� و��أت ����� ����� �� أ��ه و�� �� ��ا��� �� ا������� �ٕ�ن ��ن �� أ��   �� ر���� ���ن و����� ��ا و��ا �ٕ�ذا ورد ���� إن ��ء ا��ّ�

� ����� �� ���ا�� �  ا����� ��� و�� ��� وأ��� �� ��� ��ا�� �� ا������� ��ٔ����� إ��� �� أ��� �ٕ�ن ��ن ���� ر�� ���� �� ��� �� ���ب ا��ّ�

و��ن �� أ�� �� ��ا��� ������ ا���� و��ه ��� ����� �� ���ث ���� وإن �� ��� �� ��ا��� أ�� �� ��� �� ا����ب و����ا ��ا��� ��اء �� ا���� 

��� �� ��� أ��� ���� ا���� وا��� ا���ا�� �� ��� أ��� وأ�� ��اء ��� ا���� ��� ��ا��� �� ��� أ�� �� ا����ل ا����ر�� ا������� �� ا��� ��� ��ا

� ���� ��� ��� ��ا��� �� ��� أ�� ��� ا���� وإن �� ��� �� ��ا�� �� ��� أ��� ��� ا���� ��� ��ا��� �� ��� أ�� �� ا����ل ا����ر�� ا������� �

��� ��� أ�� ا����� ��� و�� ��� و��� و�� ����� وا���ٔد�� ا���� �� ���ث ���� �ٕ�ن �� ��� �� ��ا�� �� ��� أ��� و�� ��ا�� �� ��� أ�� ��� ا�



 180

القاتل مورسا والعاقلة معرسة فكيف تحمل الدية عىل املعرس و� يكن القتل إالّ من املورس، و� تكن العاقلة عليها 
  مسؤولية الحفاظ عىل مرتكب الجر�ة خطأً أو عمدا حتى يؤدب بتأدية الدية.

  اء، وهي ك� عرفناها خالف اآلية.ال أصل لها إسالميا مه� اشتهرت ب� الفقه» الدية عىل العاقلة«إذا فـ 
إيجاب لألمرين والبد له من موَجب عليه و� يذكر قبُل » تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة اىل أهله«وبصيغة أخرى 

  إالّ القاتل فهو ـ إذا ـ الواجب عليه، ثم الجناية خطأً أو عمدا صادرة منه فليست كفارتها إالّ عليه.
  ».دية مسلمة«ه عىل القاتل وال فارق يف نسج اآلية بينه وب� ال خالف أن» تحرير رقبة«ثم 

» وال تكسب كل نفــس إال عليهــا» «وال تزر وازرة وزر أخرى«والعاقلة � يصدر عنها قتل فكيف تؤخذ �ا � تفعل 
  ١بجريرة أخيه. ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وال«قوله: آله و عليه هللا صىلوعن النبي » لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت«و

وعىل آية حال ال نجد مربرا من الكتاب والسنة ومن العقل والفطرة يحمل الدية عىل العاقلة، فتحرير رقبة وديــة 
  ل كضابطة عامة، ثم استثني موردان إثنان يف نفس اإلية:مسلمة ه� املفروضان عىل القات

  ٢ـ فَإِْن كَاَن ِمْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر رَقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ  ۱
املــؤمن� وال  الشــاملة لكافــة» لكــم«ال تعني مطلق العداء، وإ�ا هو عداء الكفر لإل�ــان ملكــان » قوم عدو لكم«

  يعاديهم ـ ككل ـ إالّ الكفار.
وإن كان من قوم بينكم «ثم وليس الكفر فقط هنا موضوع الحكم، بل هو الكفر املعادي دون ميثاق، لذلك ال ينايف 

  ».وبينهم ميثاق
  ؟»من قوم عدو لكم«وترى كيف تسقط الدية املسلمة إن كان القتيل املؤمن 

يختص املؤمن مــنهم » وهو مؤمن«ار، فأهل املؤمن القتيل هم إذا من الكفار، هم الكف» قوم عدو لكم«ذلك ألن 
  ٣بالقتيل دون سواه، وال يرث الكافر املؤمن من دية وسواها.

مــن قــوم عــدو » «مــؤمن«الزمان البد وان له من قومه كفارا قلوا أو ك�وا، إذا فتخصيص  فاملؤمن أيا كان يف ذلك

                                                                                                                                                         
����� وإن �� ��� ����ن �� ���ن ��ا�� ��   ���� ����� �� أ�� ا���� �� ا���ٔد ذ�� ���� �� ���ث ���� �� �� ��� ���� ��� ������� إن ��ء ا��ّ�

(ا������ ���ب » �ٔ�� و��� وا���دي ��� و�� ���� دم ا��ِء ����أ�� ا����� و�� ��� �� أ���� و��ن �����ً �� د��اه ��ده ا�� �� ر���� ����� �

 ).١ح  ٢ا����ت أ��اب ا������ ب 

�� ��ل �� ا���� إذا ��� ر���ً ���ًٔ ���ت ��� أن ���ج ا�� أو���ء ا�����ل ��  ������ا����مو���� ����� ���� �� ��� ا����� ��� روا�� �� أ�����  أ

 ).٢:٤٩٣ن �� ��� �� ����� ���� ا��ا�� �� ��� ا���ل (ا������ ا���� أن ا���� ��� ور��� ��

ض ا��ٔو��، �� �� أ��ل: ��ه ا������ ���ر ا���� ��� ور�� ا����� إن ��ت ��� �� ���، ��� ���� إ�� أن ا���� �� �� د���� ا�������ة �� ����� و�� ���ر

 ���� �� ���ف ا���ورة.

��� ���  ا�����ة أن ا��أة ���� ��� ا��أة أ��ى ��ٔ��� ����� ���� ���� ر��ل ا��ّ� روى ١٠:٢٣٣و�� ����� ا���� ا��ازي  ��� ����� ا���ر��  آ�� و ���� ا

��ا �� ���  آ�� و ���� ا��� ��������ة ���م ��� �� ���� ���ل: ��� ��ى �� �� ��ب و�� أ�� و�� ��ح و�� أ���� و��� ذ�� ���، ���ل ا���� 

 ا�������.

 
��ت ا��ٔ���م �����ص ١  ��ٔ�� ر��� وا��� أ�� �� ���� ���� و�� ���� ����. آ�� و ���� ا��� ���، و��� و��ل ٢:٢٧٢). آ

 
 .٤:٩٢). ��رة ا����ء ٢

 
��ـ� ��ُ  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ���� أ�� ���ض ��ل: ��ن ا���� ���� ����� �� ��ٔ�� ���� و�� �����ن ����� ����و�� ���ش ا���ـ�  ٢:١٩٤). ا��ر ا�����ر ٣

 و���� �� د��.» وإن ��ن �� ��م ��و�� و�� ���� ������ ر��� �����«ا���� ���� ���� ��ٔ���� ��ه ا��ٓ�� 

�� و ���� ا��� ���  ا����� أن ر��ل ا��ّ�  و��� أ��ج ا�� ا����ر �� ���� �� ��� ا��ّ�  ��ل: �� أ��م �� ا������� ��� ���� ��� ا����. آ
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بعدم الدية يخصصه �ا كان أهله كلهم كفارا، وإال لرتكت الدية كأصل إذ � يكن يف بداية اإلسالم أي مؤمن إال » لكم
  ومن قومه وأهله كفار يف األك�ية املطلقة من املؤمن� األول�.

ْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ْن كَاَن ِمْن قَْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم ِميثَاٌق فَِديٌَة ُمَسلََّمٌة إَِىل أَْهلِِه َوتَْحِريُر رَقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فَمَ َوإِ «ـ  ۲
  ١»َعلِي� َحِكي�   وَكَاَن ّهللا    ُمتَتَابَِعْ�ِ تَْوبًَة ِمْن ّهللا 

ل أهل القتيل الكافرين عىل غ� أهل امليثاق، » قومٍ «هنا كـ » قوم« هناك هم الكافرون، ولكن امليثاق هو الذي يفضِّ
هنا ملحة اىل ثابت الدية لهؤالء الكافرين » دية مسلمة«فلتسلم ديته اىل أهله الكافرين بحرمة امليثاق، ويف تقدم 

  ؤمن� وك� النفاق، مه� خص بأحكام دنيوية.عىل كفرهم حيث امليثاق يقرِّب أهله اىل امل
حيث الكالم بداية ونهاية منصٌب عىل قتل مؤمن » مؤمنا خطأً «فيه� املؤمَن القتيل، واملرجع هو » كان«فقد عنت 

ديــة مســلمة اىل «مؤمنا، و� يفرق يف الدية ب� األوسط والطرف� إال ألن أهله كفار غ� متعاهدين، وقد ســوى يف 
 األهل املؤمن� وأهل املعاهدة وامليثاق هدنة أو ذمة من الكافرين، حيث امليثاق اإلسالمي يشــمل كــل ب�» أهله

  الخسائر ومنها الدم يبدل عنه بدية مسلمة اىل أهله.
وقد يشمل  ٢وقيد اإل�ان يف الرقبة يخرج غ� املؤمن كافرا أو منافقا، فإنه قيد قاصد يخص واجب التحرير باملؤمن

  به لطليق اإل�ان وال يقابله إالّ الكفر والنفاق.املسلم وملّا يدخل اإل�ان يف قل
  فتحرير رفبة مؤمنة ضابط ثابت يف مثلثة املوارد، والدية ساقطة يف األوسط، ذلك:

ابَِعْ�ِ تَْوبًَة ِمْن هللاّ «   ٣»َعلِي� َحِكي�   وَكَاَن هللاّ    فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَ
  ؟ وقد ال يجده وال دية! وحذف املتعلَّق يُطلِق عدم الوجدان له�!.»تحرير رقبة«تخص » � يجد«أترى 

دون ريب، ألنه اآلخر فيه� هنا تأخ�ا قاصدا، وال يكفــي التنبيــه ثابــت » تحرير رقبة«تعني في� عنت » � يجد«
دية أم � يجدها فصيام شهرين متتــابع� لــزام ملــن � الدية ألهل امليثاق لتقد�ها عىل تحرير رقبة، فسواٌء وجد ال

  ٤يجد تحرير رقبة.
إذا فواجده� عليه تأدية كليه�، وواجد الدية دون تحرير رقبة يسلم الدية ويصوم شهرين متتابع�، وأما واجــد 
التحرير دون الدية فعليه التحرير وال دليل عىل أن الصوم بديل الدية، ومــن ناحيــة اإلعتبــار بدليــة الصــيام عــن 

نفس الطائشة وغ� املحتاطة حتى تستقيم عىل الرصــاط املســتقيم، وال يفيــد التحرير بيّنة حيث الصيام تحرير لل
  أولياء القتيل شيئا.
قد يُطلق واجب صيام شهرين لكال األمرين، فاألشبه أنه إن وجد رقبة و� يجــد الديــة » � يجد«ذلك ولكن طليق 

  فعليه صيام شهرين إضافة تحرير رقبة.
وهو التحرير دون حق األهل وهو الدية، والتوبة هنا هي   م هنا بديل حق هللاّ أن الصيا»  توبة من هللاّ «وقد تلمح 

                                                        
 .٤:٩٢). ��رة ا����ء ١

 
�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ��ده �� ا����� �� ���� �� ر���� �� أ�� ��� ا��ّ�). �� ا������ �٢��ٕ : �� ا���� ���ز �� ا�����د إ�� �� آ

 ���� ���� ���ة �� ���� ا����.» ������ ر��� �����«���ل:   ���رة ا���� �ٕ�ن ا��ّ�

 
 .٤:٩٢). ��رة ا����ء ٣

 
و���م ����� �������� �� «���� ���� ���� ��� و��ه ا���م و���  ������ا����م�� ا����� �� ا����ي �� ��� �� ا�����  ١:٥٣١). ��ر ا������ ٤

 ».����م ����� ����������� �� ��� » «�� و��  ��� ا���ٕ� ��� �� ��� ا���� ���ل ا��ّ�

�ٕ�ن ��ل: ��� و�� �� ا����رة ��� �� �� ��� �����  ا����م ����و��� �� ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب ا���� ا��� ذ�� ا���� �� ��ذان أ�� ����� �� ا���� 

 � �� أ�� د���ه...ر��� ا����م دون ا��� وا����ة و������؟ ���: ��ٔن ا����ة وا��� و���� ا���ا�� ����� ��ٕ����ن �� ا����
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  عن قتل الخطإ، ل� يحتاط املؤمن كل حائطة يف القتل، وألن بعض الخطإ إثم بتقص� مه� كان اآلخر قصورا.
ل أن توبة العبد محفوفة بعد إبتعاده عنه؟ والح  وهي البد أن تكون من العبد رجوعا اىل ّهللا »  توبة من هللاّ «وكيف 

ثم توبة منه إىل » عليهم ليتوبوا  ثم تاب هللاّ «عليه، توبة منه عليه ليتوب ح� يتحرى صالح التوبة:   بتوبت� من ّهللا 
  ».ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى«عليه قبوالً لتوبة إليه:   ومن توبة من هللاّ » توبة نصوحا  توبوا اىل هللاّ «  هللاّ 

بدية مسلمة اىل أهل القتيل   إالّ أن يتوب إىل هللاّ   ؤمن خطأً ـ وال سي� الخطأ املقرص ـ بعيد عن رحمة هللاّ فقاتل امل
  ».صيام شهرين متتابع�«، وبديلة ملن � يجده،  والثا� هو حق هللاّ » وتحرير رقبة مؤمنة«

ت قضيتها إالّ تتابعه�، دون تتابع األيــام ليس» شهرين متتابع�«وهل يشرتط يف تتابع شهري الصيام تتابع األيام؟ 
، وقد يكفي يف تتابعه� تالحقه� دون فصل أن يصوم اليوم الثالث� من األول واألّول من اآلخــر حتــى  الست� ككلٍّ

  يتتابعا، مع التالحق عرفيا يف أيام كل منه�.
ر أم يوما آخر، فقضية تالحق الست� ذلك، ولكن قضية شهرين هي ستون يوما سواء أكانت بداية صومه� أول الشه

يوما عىل أي الحال� عدم الفصل ب� هذه األيام وإن كان بيــوم واحــد، والروايــة القائلــة بســ�ح الفصــل يف ثــا� 
الشهرين بعد تتابعه� تكميالً أليام األول وصوما لليوم األول من الثا�، إنها قد ال تصدق إال في� كانت بداية الصيام 

  ».شهرين متتابع�«لشهر، ولكنه إذا فصل بيوم أو أيام يف ثا� الشهرين � يصدق هناك يف أول ا
  ١ذلك ويف بعض الروايات أن ذلك الس�ح ليس إالّ للمعذور، وهذا هو األليق تأويالً لرتك التتابع أحيانا.

الصيام شهرين متتابع� أن الواجب األول هو التتابع يف الست� يوما ثم قدر ما يستطيع التتابع، ثــم  وقضية فرض
  قدر ما �كنه الصيام وإن يوما واحدا ثم ليس عليه يشٌء.

دا فََجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالِدا ِفيَها َوَغِضَب ّهللا «   ٢»ُه َوأََعدَّ لَُه َعَذابا َعِظي�َعلَيِْه َولََعنَ    َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنا ُمتََعمِّ
هة اىل   هنا القواعد األربع من خلود الجحيم وغضب هللاّ  م� » من يقتل مؤمنا متعمدا«ولعنته وعذابه األليم، موجَّ

وكأنــه مــن  ل�ى ما هو املغزى منها الذي جعل أغلظ النكال عىل مرتكبــه؟» متعمدا«يحرضنا عىل مزيد التأمل يف 
  َحَملَة كشاغل الضاللة؟!.

كان   وال تقتلوا أنفسكم إن ّهللا «أن يقتله إل�انه، عامدا عاندا لإل�ان، ك� » من يقتل مؤمنا«حاال لـ » متعمدا«ظاهر 
  ٣.»يس�ا  بكم رحي�. ومن يفعل ذلك عدوانا وظل� فسوف نصليه نارا وكان ذلك عىل هللاّ 

وجمع  ٤.»لعن الكافرين وأعد لهم سع�ا  إن ّهللا «د كان يكفي واحد من هذه األربعة للحكم بكفر هذا القاتل، فـ لق
ظــن الســوء علــيهم   ويعذب املنافق� واملنافقات واملرشك� واملرشكات الظان� باّ� «ب� هذه للمنافق� واملرشك�: 

ثم وال نجد من جمعت له هذه األربعة إال  ٥.»عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مص�ا  دائرة السوء وغضب هللاّ 
  فهل هو بعد مؤمن وقد ُوعد ما � يوعد أحد من الكفار؟.» من قتل مؤمنا متعمدا«

                                                        
�� ��� ا��ّ� ١:٥٣٣). ��ر ا������ ١ �� ��� ��م ���رة ا����� و���رة ا����ر و���رة  ا��ـ��م ����  �� ا����� ���� ���� �� أ�� ���� ��ل: ��ٔ�� أ

�ـ� ا����؟ ���ل: إن ��ن ��� ر�� ���م ����� �������� ��ٔ��� أو ��ض �� ا���� ا��ٔول �ٕ�ن ���� أن ���� ا����م وإن ��م ا���� ا��ٔول و�ـ�م 

 ا���� ا����� ���� �� ��ض �� �� �� ��� ��ر �ٕ�ن ���� أن ����.

 
 .٤:٩٣). ��رة ا����ء ٢

 
 .٤:٣٠). ��رة ا����ء ٣

 
 .٣٣:٦٤). ��رة ا��ٔ��اب ٤
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وذلك هو قتل لإل�ان وهو أنحس دركات الكفر، فإن كان القاتل  ١إنه ـ دون ريب ـ من يقتل مؤمنا متعمدا إل�انه
أصبح أكفر م� كان، ولو كان مؤمنا فقد ارتد اىل أنحس دركات الكفر فحقٌّ عليه ذلك الجزاء �ربعه، ثم كافرا فقد 

  ثابت ال مرد له بتوبة أو سواها.حيث الوعد هنا  ٢وال توبة له
ولكن القاتل إل�انه ليس أنحس مــن  ٣والروايات الواراة بجواز توبة القاتل عمدا قد تحمل عىل غ� العامد إل�انه

  يا.املرشك واملرتد وقد تقبل توبته�، مه� � تقبل للمرتد عن فطرة يف الدن
إمكانية العفو عنه إن تاب فإن لكل عصيان جزاًء أيا كان وال ينافيه العفو بتوبة أماهيه » جزاءه«وقد نستلهم من 
إلها آخر وال يقتلون   الذين ال يدعون مع هللاّ «قد تشمله، وكذلك » ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء«من مكفرات، ثم 

من يفعل ذلك يلق إثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامــة ويخلــد فيــه إال بالحق وال يزنون و   النفس التي حرم ّهللا 
  ٤.»مهانا. إال من تاب وآمن وعمل عمالً صالحا..

فقتل املؤمن ب� خطإ وعمد ولكلٍّ مصاديق عدة، األخف منها الخطأ الذي ال قصد فيه وال إرادة كالقتل حالة النوم 
مه� كانت دركات   ا األرذل قتل املؤمن إل�انه، وبينه� متوسطات كلها تخلُّفات عن رشعة هللاّ والغشية، واألثقل منه

  أخفها أن يقتل مؤمنا ظنا أنه كافر دو�ا تحرٍّ الئق.
تسلب اال�ان عن قاتل املؤمن متعمدا سواء أكان إل�انه فأنحس أم ألمر آخــر فــنحس ال يالئــم » ما كان ملؤمن«و

  التهديد ليس إالّ عىل املتعمد قتل املؤمن إل�انه. اإل�ان، ومربع
من أعان يف قتل مســلم بشــطر كلمــة «ثم وقتل املؤمن عمدا ال إل�انه هو من أكرب الكبائر بعد ما كان إل�انه فـ 

                                                        
��� �� ا����� ���� ا����� �����ا أ�� ����؟ ���ل: إن ��ن ���� �ٕ������ ��� ���� �� وإن  ا����م ����  � �� أ�� ��� ا��ّ��� ا���� ١:٥٣٣). ��ر ا������ ١

��� �ٕ�ن ���ا ��ن ���� ���� أو ���� ��ءٍ �� أ�� ا����� �ٕ�ن ����� أن ���د ��� وإن �� ��� ��� �� ا���� ا�� أو���ء ا�����ل ��ٔ�� ����� ���� ���

 �� و��.  �� ��� �����ه أ����� ا���� وأ��� ���� و��م ����� �������� وأ��� ���� ������ ���� ا�� ا��ّ��

��ل: �� ��� ����� ��� د��� ���� ا������ ا��ي » و�� ���� ����� �����ا..«�� و��   و��� �� ����� ا��ٔ���ر �� ����� ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ�

��   ���: ������ ��� ��� ا���� و���� ��ء ������ ������ ������؟ ��ل: ��� ذ�� ا������ ا��ي ��ل ا��ّ�» �� �� ��ا�� �����وأ «�� �����   ��ل ا��ّ�

 ����. ا����م ����  و��، و�� ا����� ���� ���� �� ����� �� �� ��� ا��ّ�

 
��� ���  �� ر��ل ا��ّ� ٢:١٩٧). ا��ر ا�����ر ٢ �� و ���� ا و��� �� » أن ����ه إ�� ا���� ���ت ����ا أو ا���� ���� ����� �����ا  �� ذ�� ��� ا��ّ�«��ل:  آ

�ه ���ل ارأ�� » ��ز�� ر�� �� ���� ا����� �� أن ���� �� ���� ��ٔ�� ���: «آ�� و ���� ا��� ���  ا���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� و��� �� ا�� ���س أن ر���ً أ�

� آ�� �� ��ل �� ����� ��ء ��ل ��� ���� �» ���� و���� وأ�� �� ��ا�� �����  ��اءُه ���� ����ا ���� و��� ا��ّ�«ر���ً ��� ر���ً �����ا؟ ���ل: 

��� ���  ��� ��� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ، ��ل: ارأ�� ان ��ب وآ�� و��� ����� �� ا���ى؟ ��ل: وأ��� �� ������� آ�� و ���� ا��� ���  و�� ��ل و�� ��� ر��ل ا��ّ� آ

��� ���  و�� ���� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا  ���ل: ����� أ��. آ

 
�� و ���� ا��� ���). ا����ر �� أ�� ����ة �� ا���� ٣ ��ل: �� ��اءه إن ��زاه، و��� أ��ج ا������ �� » و�� ���� ����� �����ا ���اءه ����«�� ����:  آ

��� ���ن �� ا�� ���س ��ل ��� �������� ���� ��� ��� ا���� ��� ا�ٕ���� �� و ���� ا ��� ����� ���� �� ���� ���� ا����  آ �� و ���� ا �� أ��� ا���س ��� «ا����� ���ل:  آ

��� ���د » �� ���ء«أ��ل: » � ���ءإ�� ٔان ���� �  ء ���� ������ ا��ّ� ���� وأ�� ���� و�� ���� �� ���� و�� ا���� أ�� ا����ء وا��ٔرض ��� ��� ا��ى

��  ا����م ����  �� ����� ا��ٔ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ١:٥٣٤و�� ��ر ا������ » �� ���� أن ���ك �� و���� �� دون ذ�� ��� ���ء  إن ا��ّ�«ا�� ���� �����: 

��ل: �� ��ال  ا����م ����  ���� ������، ��� �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�ا��ٓ�� ��ل: إن ��زاه. �� أ��ل �� ���� روا��ت ��م ���ل ���� ا����� ا����� ��� ��

 ا����� �� ���� �� د��� �� �� ��� د�� ��ا�� و��ل: �� ���� ���� ا����� �����ا ������.

 
 .٢٥:٦٩). ��رة ا�����ن ٤
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  ١. يوم يلقاه مكتوب عىل جبهته آيس من رحمة هللاّ   يلقى ّهللا 
كتب عليكم «ثم وما هو حد القاتل مؤمنا متعمدا ال إل�انه؟ إنه القصاص يف العمد بأرسه إل�انه أم ال إل�انه حيث 

  العموم.خرج قتل الخطإ وبقي الباقي تحت » القصاص يف القتىل
كأصل أصيل يف حرمة الدماء إالّ ما خرج بالدليل، لذلك، وأالَّ يقع املؤمن   وألن القتل بكل أنواعه محظور يف رشعة هللاّ 

  يف محظور قتل الخطأ، نؤمر بالتب�:
بْتُْم ِيف َسِبيِل هللاّ « الََم لَْسَت ُمْؤِمنا تَبْتَُغــوَن َعــرََض فَتَبَيَّنُوا َوالَ تَُقولُوا لِ    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َرضَ َمْن أَلَْقى إِلَيُْكْم السَّ

نْيَا فَِعنَْد هللاّ  َحيَاِة الدُّ   ٢»كَاَن ِ�َا تَْعَملُوَن َخِب�ا   َعلَيُْكْم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ّهللا    َمَغانُِم كَِث�ٌَة كََذلَِك كُنتُْم ِمْن قَبُْل فََمنَّ هللاّ    الْ
، مه� كان املورد هنا ســبيل هللاّ   هنا عرض آخر لقضية اإل�ان وهي التب�ُّ يف سبيل هللاّ  املرضــوب فيهــا وهــي   ككلٍّ

املسلوك فيها، لزامها التبــ� »  سبيل هللاّ «القتال فيها، ولكنه كمصداق من مصاديقها، فال يختص التبَ� بنفسه، فإ�ا 
  مجاالت من مجاالتها.أية سبيل � ويف أية 

كل رضوبها بكل رضب فيها، حيث الرضب هو الجدُّ الجادُّ دون اختصاص بالرضب يف   وقد يعم الرضب يف سبيل هللاّ 
كل جد وإتجاه جاد »  إذا رضبتم يف سبيل ّهللا «بالجهاد، فقد تعني   األرض الخاص بالسفر، ك� وال تختص سبيل هللاّ 

  بسبيل خاص.  للرضب برضب خاص وال إختصاص سبيل هللاّ  دون إختصاص  يف كل سبل ّهللا 
يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين «عىل رضب�، رضب للقتال ورضب للسفر وك� تقابال يف » الرضب يف«وقد جاء 

  ٣.»كفروا وقالوا إلخوانهم إذا رضبوا يف األرض أو كانوا غزًَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا..
 ٤.»وإذا رضبتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقرصوا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفــروا..«وتفارقا يف 

  ٥.»إن أنتم رضبتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت..«و
فسواٌء أكان رضبا علميا ـ عقيديا ـ إقتصاديا »  سبيل هللاّ «في� يقصد وهو هنا  والجامع ب� الرضب� هو العمل الجادُّ 

  . ـ سياسيا ـ أم حربيا أو أي رضب من رضوب الرضب يف سبيل هللاّ 
  البد فيها من الرضب املناسب لها تكريسا للطاقات املناسبة لها حتى يُسلك فيها بفالح وإفالح.»  سبيل هللاّ «و

هو الذي يرتكن عىل حجة بينة، وقتل النفس الذي هو أخطر األمور البد وأن يكون عىل بينة، فــ�  والتب� إسالميا
  كان إحت�ل حرمة النفس قا�ة � يجز قتلها.

وملقي السالم بطبيعة الحال هو املعروف كفره أو املظنون، فح� » وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا«
إل�انه وإن � يتأكد، أم بأقل تقدير لسالمه عليكم حيث يعني وقف الحرب وترك القتال،  يلقي السالم فسالمه حجة

لم لب إل�انه إياكم عن الحرب: لست ك� هو س  سلب إل�انه باّ� » لست مؤمنا«فـ  ٦فإن السالم يعم اإلسالم والسِّ

                                                        
 :... وأ���� ا�� ��ي وا������ �� ا���� �� ا�� ���.آ�� و ���� ا��� ���  �� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ا�� ا����ر �� أ  ٢:١٩٧). ا��ر ا�����ر ١

 
 .����٤:٩٤ء ). ��رة ا٢

 
 .٤:١٥٦رة ا����ء ). ��٣

 
 .٤:١٠١). ��رة ا����ء ٤

 
 .٥:١٠٦). ��رة ا���ٓ��ة ٥

 
 �� ا�� ���س ��ل ��� ��س �� ا������� ر���ً ��� ����� �� ���ل: ا����م ����� �����ه وأ��وا ����� ����� ��ه ا��ٓ��. ٢:١٩٩). ا��ر ا�����ر ٦

و�� ���ق ���� �� ���� ����� �����ا �� ��� ����� إ�� �����ذ ���  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ���س ��ل �� ر�� �� ��� ���� ���� �� أ���ب ا���� و��� �� 

��� �������وا �� �����ه وأ��ا ����� ا�� ا����  �� و ���� ا  ����� ��ه ا��ٓ��. آ
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  ، ولست مؤمنا إيانا. مؤمنا با�ّ 
ذلك وإن كانت الروايات املتواترة تختص السالم هنا بسالم اإلسالم فإنه أسلم السالم وأحقه بالتصديق وترك الحرب، 

لم:  لم فأجنح لها وتوكل عىل هللاّ «فمن ثم سالم السَّ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقــوا إلــيكم «ـ  ١.» وإن جنحوا للسَّ
لم ف� جعل هللاّ    ٢.»لكم عليهم سبيالً  السَّ

أقتلته بعد أن قال «أشد تنديد بالذين � يقبلوا شهادة اإلسالم ممن شهدها بلسانه قائالً  آله و عليه هللا صىلوقد ندد الرسول 
ه و عليـه هللا صـىل  له: إ�ا قالها متعوذا، قال: أفال شققت عن قلبه؟ قال: � يــا رســول هللاّ إ� مسلم؟ وملَّا قيل  ؟ قــال: لــتعلم آـل

  ٣».قال: إ�ا كان يعرب بلسانه إ�ا كان يعرب بلسانه.. آله و عليه هللا صىل  أصادق هو أو كاذب، قال: وكنت عا� ذلك يا رسول هللاّ 
يف نكران اإل�ان بأي معنى كان ممن ألقى إليكم الســالم، وال يخــتص ذلــك اإلبتغــاء » تبتغون عرض الحياة الدنيا«

البغي محظورَة هذه القولة بنفسه، فإ�ا هو أنحس دركات الباعث لهذه القولــة، ومنهــا كأخفهــا عــدم اإلطمئنــان 
ثم »! إ�ا كان يعرب بلسانه: «آله و عليه هللا صىللكنه يعامل �ا يقول ك� قال الرسول بصدقة، وحتى إن كان عا� ذلك الكذب و 

خ� وأبقى للذين آمنوا   وما عند هللاّ «يف األوىل واألخرى، » مغانم كث�ة  فعند هللاّ «وح� تبتغون عرض الحياة الدنيا 
  ».وعىل ربهم يتوكلون

اة الــدنيا يف جــاهليتكم كذلك البعيد ا»: كذلك كنتم من قبل«ومن ثم  لبعيد الذي أنتم عــاملون اآلن ابتغــاء الحيــ

                                                                                                                                                         
 
 .٨:٦١). ��رة ا��ٔ���ل ١
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� �ـ��  �� أ�� ���� وا������ �� ا������ �� ا���� أن ���� �� أ���ب ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ا ٢:٢٠١). ا��ر ا�����ر ٣ ـ� ا�ـ� ذ��ـ�ا �����ـ�ن ���ـ�ا  آ�ـ� و ���

����� ���� �� ا���و �����ا ����� ������� ��� ر�� ���� ����� ر�� ���� ����� ���� ���� ������ن ��ل إ�� ���� ��ٔو��ه ا����ن ����� ��ٔ�� 

... �ـ�ل: ���ـ� ��ـ� ا����ـ�  ������: أ����� ��� أن ��ل إ�� ����؟ ��ل �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �ل ا��ّ����� ذ�� ا�� ر�

� أدري �� ��ل أن ��ت ���� �� أ����� ��ٔ��� و�� و���� ا��ٔرض �� ��دوا ����وا �� ��ٔ��� و�� و���� ا��ٔرض ا�� ��� ���ه ��ل ا���� ��

��� ا��ٔرض �� ����� أ���� ������ ����دة ���ل ا���� آ�� و ���� ا��� ���  أ���ب ر��ل ا��ّ� ان  آ�� و ���� ا��� ���د���ه ����� أو ����� �� ذ�� �� ����� ا��ٔرض ���� رأ

 ���� ��� ���ة.  � أ�� ��� و��� ا��ّ�ا��ٔرض أ�� أن ����� ��ٔ���ه �� ��ر �� ا����ان ��ل ����و ��ل ����� ان ا��ٔرض ���� �� �

��� ���ا���ٔوا ذ�� ا����ٔ ���د���  آ�� و ���� ا��� ���  أ��ل: و�� أ��ج �� ا��ر ا�����ر ����� و���ة �� ��ة �� أ���ب ر��ل ا��ّ� و���� ��ه ا��ٓ��،  آ�� و ���� ا

 و�� ��وى ���� ا���ِء��.

��� ���  ��ٓ�� إ��� ���� ��� ر�� ر��ل ا��ّ�و�� ���� أ������ روى ا���� �� �����ه ��ل ا �� و ���� ا �� ��وة ���� و��� أ���� �� ز�� �� ��� ا��  آ

��� ��ى ا����د �� ����� ��ك ������� ا�� ا�ٕ����م و��ن ر�� �� ا����د ���ل �� ��داس �� ���� ا����� �� ��� ا���ى ���� أ�� ���� 

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� ���  وأ��� أن ����ا ر��ل ا��ّ�  أ��� و���� و��ر �� ����� ا���� ��ٔ��� ���ل: أ��� أن �� إ�� إ�� ا��ّ����  آ ��� ��  آ

��� ���  أ���ه ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ�  أ���� �� ز�� ����� ����� ���� ر�� ا�� ر��ل ا��ّ� ؟  وا�� ر��ل ا��ّ�  �ّ�: ���� ر���ً ��� أن �� إ�� إ�� ا�آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  إ��� ����� ���ذا �� ا����؟ ���ل ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ���ل �� ر��ل ا��ّ� أ��� ���� ا���� �� ����، �� �� ��ل ������ ���� و�� �� ��ن ��  آ

�� ��و��  ا����م ��������� �� أ��� ا�������   وان ����ا ر��ل ا��ّ�  ���� ���� ���� أ���� ��� ذ�� أن �� ����� أ��ا ��� أن �� إ�� إ�� ا��ّ�

 ».و�� �����ا ��� ا��� إ���� ا����م ��� �����..«�� ذ��:   وأ��ل ا��ّ�

��� ���  �� أ�� ��رد ا��ٔ���� ��ل ����� ر��ل ا��ّ�  �� ��� ا��ّ� ٢:١٩٩و�� ا��ر ا�����ر  �� و ���� ا �� ا������� ���� ا���ث  إ�� أ�� ����� �� ��� آ

���� �� �� ر��� أ�� ���دة و���� �� ����� �� ��� ا����� ������ ��� ��� إذا ��� ���� أ�� �� ��� ���� �� ا��ٔ��� ا��ٔ���� ��� ���د �� ��� 

����� وأ�� ����ة و����� ���� ����� ��� و��� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ����� ا�ٕ����م ��ٔ����� ��� و��� ���� ���� �� ����� ���ٍء ��ن ���� 

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� و��� �� أ�� ��رد ا��ٔ���� ���ه ����دة: » ������ا..  �� أ��� ا���� آ���ا إذا ����� �� ���� ا��ّ�«وأ�����ه ا���� ��ل ���� ا���آن  آ

�� و ���� ا��� ������ل ا����   ؟ ���ل ا���آن. �: ٔا����� ��� �� ��ل آ��� ����ّ آ
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ع ورعونة يف الغنيمة  ن ّهللا «القريبة الغريبة من ترسُّ   يف حرب وسواها.  ابتغاء رضوان ّهللا » عليكم  فمَّ
  هللاّ فمــن » «وملَّــا يــدخل اإل�ــان يف قلــوبكم«ـــ » كنتم من قبل«الذي تجدونه ممن ألقى إليكم السالم » كذلك«و

أن تقبَّل منكم هذا اإلسالم الخاوي عن اإل�ان، بل وإسالم النفاق حيث أجري فيه �ظاهر اإلسالم ظــواهر » عليكم
  أحكام اإلسالم.

فلعل الذي ألقــى إلــيكم  ١تخفون إسالمكم عمن تعارشونهم من الكفار طيلة العهد امل�،» كذلك كنتم من قبل«و
  السالم كان مسل� من ذي قبل يكتم إ�انه ـ ك� كنتم ـ فل� واجهكم يف الحرب ألقى إليكم السالم.

تلقون السالم عىل عدوكم ح� تساملونه، فيقبل منكم ك� تقبلون منه  إسالمكم، انكم كنتم» كذلك كنتم من قبل«و
  باستمرارية هذه السنة الطاهرة بتكملة إسالمية.» عليكم  فمن هللاّ «دو�ا تكذيب 

  إقرارا وإستمرارا لصالح الغابر، وتصفية للحارض، إذا:» عليكم  كنتم من قبل فمن هللاّ «يف هذه الزوايا األربع » كذلك«
ع وإستعجال، »  يف سبيل هللاّ «ـ » نوافتبي« سواًء ما »: كان �ا تعملون خب�ا  إن هللاّ «ثم امضوا حيث تؤمرون دو�ا ترسُّ

  . ويف سبيل هللاّ   تعملون من قبل، أم حاليا وفي� بعد، فعليكم إخالص الطويات والنيات �ّ 
فمه� � يكن القاتل خطأً » يقتل مؤمنا إال خطأً  وما كان ملؤمن أن«فلقد كان الدرس الحارض تكملة للدرس الغابر: 

محظورا خارجا عن أصل اإل�ان، ولكنه خارج عن ك�له، حيث إن صالح اإل�ان لزامه التب� يف كل رضب من رضوب 
 الحركات اإل�انية، خارجة عن إفراط املفرِّط� وتفريط املفرِط�، جامعة ب� الشعار اإلسالمي وشعوره، فال شعار ما

� يكن شعور، وال شعور تاما ما � يكن شعار، بل هو أمر ب� أمرين، ووسط ب� الجانب�، تبيُّنا صالحاً ؛ سلي� عن 
  َعرَض الحياة الدنيا، وغرضها ومرضها.

                                                        
���� ���� ا����اد �� ا��ٔ��د ���� أ��ا ا���م و��و�� �� �����ا و��� ر�� �� ��ل ����  آ�� و ���� ���ا ���  ). ا��ر ا�����ر �� ا�� ���س ��ل ��� ر��ل ا��١�ّ

ن ذ�� �����   وا��ّ�  ��ٔ��ى إ��� ا����اد ����� ���ل �� ر�� �� أ����� أ���� ر���ً ���ن �� إ�� إ�� ا��ّ�  �� ���ح ���ل: أ��� أن �� إ�� إ�� ا��ّ� ��ٔذ���

��� ��� �� و ���� ا ��� ���  ���� ����ا ��� ر��ل ا��ّ� آ �� و ���� ا ����� ا����اد ���ل: أد��ا �� ا����اد ���ل ��   ان ر���ً ��� أن �� إ�� إ�� ا��ّ�  ����ا �� ر��ل ا��ّ� آ

  ��ل ���ل ر��ل ا��ّ�» ���� ���� �� ���«����: ��ه ا��ٓ�� ا��   ��ا ��ٔ��ل ا��ّ�  ���� �� ��� إ�� إ�� ا��ّ�  ���اد أ���� ر���ً ���ل �� إ�� إ�� ا��ّ�

��� ��� �� و ���� ا  �����اد: ��ن ر�� ���� ���� إ����� �� ��م ���ر ��ٔ��� إ����� ������ و���� ��� ���� إ����� ���� ���. آ

�� و ���� ا��� ���  �� ���� �ٕ�ذا ��ءت ���� ر��ل ا��ّ� وا����ل و���ن  و��� أ��ج ا�� أ�� ���� �� ا�� ���س ��ل: ��ن ا���� ����� ���ٕ����م و���� ����ّ�  آ

� أ��� أ��� ��� ��ّ� ���� ���� وأ��م ا���� �� ���ف ا������� �� أ�� أ�� ��� د���� ��� ������ ����� إ���� ا����م ������ن: ��� ����� و�

���� ا��ي و���� ��� وذ�� ��ض ا����ة ا����� �ٕ�ن ���ي ����� ����ة  ���� ������� إرادة أن ��� ���«.. �����:   ا����م �������� ���ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ... و��� أ��ج ا�� ��� وا�� أ�� ���� وأ��� وا������ �� ���� �� ���� ا����� ��ل ��� ر��ل ا��ّ� وا�����ا �� ��� ا��ّ� ���� ���رت  آ

�� و ���� ا��� ���  ذ �� ا���م إ�� ���� ��� ���� ���� ��ل ����� ����� ���� ا����� ا�� ر��ل ا��ّ���� ��م ��ٔ���� ر�� �� ا����� ����ا ���ل ا��� ���ل  آ

�� و ���� ��ا� ���  �� ��ل ا��ي ��ل إ�� ���ذا �� ا���� ��ٔ��ض ر��ل ا��ّ�  ���� إذ ��ل ا�����: وا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ����ً ����ا ���� ا����� ����� ر��ل ا��ّ�  آ

��� ���  ��� و��� �ِ��َ� �� ا���س وأ�� �� ����� �� ��ل أ��� �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� ��ل ا��ي ��ل ا�� ���ذا �� ا���� ��ٔ��ض ��� و��� ���� �� ا���س  آ

����� وا��ّ� ��� ���  ��� ��ٔ��� ر��ل ا��ّ��� ��ل ا��ي ��ل ا�� ���ذا �� ا�  �� ر��ل ا��ّ�  وأ�� �� ����� �� �� ���� ���ل ا� ���ف ا����ءة �� و���  آ�� و ���� ا

 أ�� ��� ��� ��� ����� ���ث ��ار.  ���ل: إن ا��ّ�

  ر��ل ا��ّ� و��� أ��ج ا������ وا�� أ�� ���� وا����ري و���� وأ�� داود وا������ وا������ �� ا��ٔ���ء وا����ت �� ا����اد �� ا��ٔ��د ��ل ��� ��

�� إن ا����� أ�� ور�� �� ا������� ������� ���� ��ي، ��ل: إن ����� ��� أن ����� ��� ���� ��� أن ����� وأ�� ���� ��� أن ������، و�ارأ�� 

�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا����ا�� �� ���ب ا����� ��ل إ�� ���� ر��ل ا��ّ� ا��ي   ��� و���� ا��ّ���  ��� ��ء ���� �� ����� ��ٔ���ه ������ ا��ي ��� ا��ّ� آ

�� و ���� ا��� ���  ��� ��� ��ل �� ر��ل ا��ّ� ����� إذ ���� ر���ً ������ ���� ��� أن ا���� وا��� و�� ����   ���� ��� ���� ا���م و�� ����� ا��ّ� آ

���ت أ��دق �� ��ذب ���ل: �� ���� �� ���� إ��� ���ذ ���ل: ���� ���� �� ���� �  و���ل إ�� ���� إ�� ���� ��ل �����؟ ���ل �� ر��ل ا��ّ�

ا����� ��، ��ل: ��  آ�� و ���� ا��� ���  : �� �� �� ���� ���� و�� ����� ���� ��ل �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ����� ��ن ���� �� ���� ا�� ���� �� ��� ��ل 

�ٔ��� ��� و�� ا��ٔرض ���ث ��ات ���� رأوا ذ�� أ�����ا و��وا ��� ��� أ����� �� ���ت ذ�� ا���� �����ه ��ٔ��� ��� و�� ا��ٔرض �� د���ه �

 �������ه ��ٔ���ه �� ��� �� ��� ا����ب.
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بصالحة الطرق الرشعية يف كل سلب وإيجاب، دو�ا إعت�د عىل إحت�ل أو ظن، بل وال عــىل علــم » فتبينوا«أجل 
  ر التب�.أجرد من سائ

فتب�ُّ الحق هو األصل األصيل يف رشعة القرآن يف كل شارد ووارد، وقــد  ١.»إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا..«ذلك وك� 
س�يهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتب� لهم أنه «لنا كل إراَءة آفاقية وأنفسية حتى يتب� لنا الحق   ضمن هللاّ 

  ٢.»الحق أو � يكف بربك أنه عىل كل يشٍء شهيد
ــِر َواْلُ◌مَجاِهــُدوَن ِيف َســِبيِل ّهللا « َ ــَل هللاّ    الَ يَْستَِوي الَْقاِعُدوَن ِمْن الُْمْؤِمِنَ� َغــْ�ُ أُْوِيل الرضَّ    بِــأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِســِهْم فَضَّ

ــّال َوَعــَد هللاّ  اْلُ◌مَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهمْ  ــَل هللاّ    َوأَنُفِسِهْم َعَىل الَْقاِعــِديَن َدرََجــًة وَكُ اْلُ◌مَجاِهــِديَن َعــَىل    الُْحْســنَى َوفَضَّ
  ٣»الَْقاِعِديَن أَْجرا َعِظي�

بتوجيه وجيه وتشويق نرى يف هذه الحلقة الرتبوية مواجهة خاصة لحالة خاصة يف الحقل اإلسالمي، يعالجها القرآن 
وتشديق، وك� ورد يف أسباب النزول، ولكن النص ليس ليختص بزمن ك� هو الدأب الــدائب يف القــرآن كلــه فإنــه 
  طليق من قيود الزمن الخاص ومن مالبسات البيئة الخاصة، ألنه هدًى للعامل� أجمع� طول الزمان وعرض املكان.

ال يســتوى القاعــدون مــن املــؤمن� غــ� أويل الرضــر «، املتبــ�، كــذلك  فك� أنه ال يســتوى الضــارب يف ســبيل هللاّ 
  ».بأموالهم وأنفسهم  واملجاهدون يف سبيل ّهللا 

تعنــي » بأنفســهم«، فكــ�  طليقة بالنسبة لكل جهاد يف أيــة ســبيل مــن ســبل هللاّ »  املجاهدون يف سبيل ّهللا «وهنا 
حاولة نفسية ثقافية أو عقيدية أماهيه، بألسنة أو أقالم من هؤالء ، كذلك هيه بكل م التضيحة بالنفس يف سبيل هللاّ 

فإن مدادهم هكذا ومددهم هكذا هنالــك » مداد العل�ء أفضل من دماء الشهداء«الكرام، .هنا نفهم املعني من 
  معنى صالح لدماء الشهداء.

واملؤمنون يف ذلك الحقــل   قتال يف سبيل ّهللا ولنأخذ هنا مثاالً كأبرزه، ماثالً ب� أيدينا طول القرون اإلسالمية، هو ال
  رضوب عدة.

  بنفسه وماله وأولئك هم املفضلون بصورة طليقة.  منهم املجاهد يف سبيل هللاّ 
ومنهم املخطئون يف هذه اللسبل، جهادا �ال دون نفس أو بنفس دون مال، أو جهادا به� وخطأً يف قتل املحارب 

  �، أم خطأً يف كل من الجهادين بنفس أو �ال.الذي ألقى السالم إسالما أو َسلَ 
ومنهم القاعدون، وهم ب� معذور وهو ناٍو للجهاد بكامله، وغ� معذور ال يرض بقعوده صف املجاهدين، أم هــو 

  مرض.
ني وهنا الالإستواء ب� غ� أويل الرضر واملجاهدين، ال يعني اإلستواء بينهم وب� أويل الرضر، ال سي� وأن الرضر يع

  مع العذر نفس الرضر، أن يرض بقعوده صف الجهاد.
ا الّالإســتواء    وكــالَّ وعــد هللاّ «فقد يكون القاعد عن الجهاد معذورا عن قصور وال يرض بقعــوده صــف الجهــاد فهنــ

  �عنييه.» غ� أويل الرضر«وبأحرى غ� املعذور وال املرض املنطبق عليه �اما: » الحسنى
رضر بالجهاد وهو غ� معذور، أم هو معذور عن تقص�، فغ� موعود بالحسنى حتى يدخل وأما إذا كان من أوىل ال

  يف حقل الّاليستوي.
بأموالهم وأنفسهم درجة عــىل املجاهــدين بأحــده�، ولهــؤالء درجــة عــىل املعــذورين   فللمجاهدين يف سبيل ّهللا 

ين يف عــذرهم، ولهــم كــذلك درجــة عــىل القارصين الذين ال يرضون بقعودهم، ولهم درجة عليهم إن كانوا مقرص

                                                        
 .٤٩:٦). ��رة ا����ات ١

 
 .٤١:٥٣). ��رة �ّ��� ٢

 
 .٤:٩٥). ��رة ا����ء ٣
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  القاعدين الذين يُقعدون غ�هم ك� يَقعدون وهم غ� معذورين.
كانت الدرجة أعىل، وإن كان قد يسوى ب� املعذور القارص غ�   فكل� كانت الطاقة املستطاعة مبذولة يف سبيل هللاّ 

  . بفضل هللاّ  املرض الذي يتحرس عىل عذره وقصوره حيث يؤ� أجره بنية ما نواه
بشأن َمن دونهم وهم غ� املعذورين الذين ال يرضون بقعودهم حيث تخرجهم عن » غ� أويل الرضر«وقد نزلت 

» أويل العــذر«كال العفو والرضر، فإن عنايــة خصــوص العــذر تقتيضــ » الرضر«اإلستواء رشَط عدم الرضر، إذ تعنى 
  فاملعذورون خارجون عن الّالإستواء.

إ�ا األع�ل بالنيــات وإ�ــا لكــل «، فـ  ن الجهاد بعذر ال يسقط عن القاعد ثواب الجهاد يف سبيل هللاّ إذا فالقعود ع
  ولكنه قد ال يجعله مع املجاهد عىل حد سواٍء.» ِء ما نوى امرى

صنفان إثنان، رضر يعذر القاعد وهو املرض وما أشبه، ثم رضر بقعــوده عــن الجهــاد حيــث يرضــ » أوىل الرضر«و
، كــ� ال  سالمي، وبينه� غ� رضر وال إرضار بقعوده، وهؤالء الثالث ال يستوون واملجاهــدين يف ســبيل هللاّ الصف اإل 

  ١يستون هم ب� أنفسهم.
تخــرج القاعــدين أويل اإلرضار بقعــودهم، أم بإقعــادهم َمــن ســواهم فــإنهم » الحســنى  كالً وعد هللاّ «ذلك ولكن 

قد يختصه بالعذر العاذر، » اإلرضار«دون » رضرال«الحسنى، ك� وأن   متخلفون عن مسؤوليتهم فكيف وعدهم ّهللا 
بنفسه إالّ العذر النفيس من عمًى أو مرض أو هرم، وال �الِه إالّ العذر املــايل،   أن � يُقعده عن الجهاد يف سبيل هللاّ 

  هم ألوا األعذار.» أويل الرضر«إذا فـ 
ف� ال يجدون حيلة وال يهتدون سبيالً، ومن ومن القاعدين أويل الرضر هم الذين ظلوا يف مكة بعد الهجرة مستضع

غ� أويل الرضر، غ� املعذورين عن تلك الهجرة املجاهدة إحتفاظا عىل أموالهم إذ � يكن املرشكون يسمحون لهم 
أن يحملوا معهم شيئا، أم توف�ا لعناء الهجرة وما فيها من مخاطر ومحاظ� إذ � يكونوا يرتكونهم يهاجرون وكث�ا ما 

نوا يؤذونهم أو يحبسون، فهم ـ إذا ـ قعدوا عن الهجرة حافظ� عىل إ�انهم مسترسين عن املـرشـك�، حتــى إذا كا

                                                        
�� ��ل:  ٢:٢٠٣). ا��ر ا�����ر ١ �ـ� «ـ أ��ج ا�����ي و���� وا������ وا�� ���� وا�� ا����ر وا������ �� ���� �� ���� ���� �� ا�� ���س أ

� ا��ّـ�» ا�����ون �� ا������� ��� أو�� ا���ر ����ى �م إ�ـ�   �� ��ر وا���ر��ن ا�� ��ر، ��ـ� ���ـ� �ـ�وة �ـ�ر �ـ�ل �ـ� �ـ� ��ـ� وا�ـ� أم ��ـ�

� ا��ـ�ر ��ـ� ا��ّـ�» �ـ� ��ـ��ي ا����ـ�ون..«��� ��� ر��ـ� ����ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  أ����ن �� ر��ل ا��ّ� ��ـ�  ا�����ـ���  ����ـ�ء ا����ـ�ون ��ـ� أوـ�

 ا������� أ��ا ����� در��ت ��� ��� ا������� ��� أو�� ا���ر.

  ��ٔ��ل ���� ـ و��ن إذا أ��ل ���� دام ���ه ������ ����ه و��غ ���� و���� ��� ��ٔ��� �� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���و��� �� ا�����ن �� ���� ��ل: ��� ��� ا���� 

��   ���م ا��ٔ��� ���ل: �� ر��ل ا��ّ�  ��: �� ����ي ا�����ون �� ا������� وا������ون �� ���� ا��ّ�ـ ��ل: ���� ���ف ذ�� ��� ���ل ������ أ�

  ���ف ان ���ن ���ل ���� ��ءٌ �� أ��ه ���� ����� ���ل: أ��ذ ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �������� ���ٔ��� ا�� ���ل ��� ا����   ذ���� ��ٔ��ل ا��ّ�

��� ��� �� و ���� ا  ».��� أو�� ا���ر«���ل ������ أ���:  آ

�� و ���� ا��� ���  ا�� أم ����م ا��ٔ��� ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�  ���� ���� ��� ا��ّ�» �� ����ى..«و��� أ��ج ا�� ا�� ���� �� ���� ا����� �� ا�� ���س  ���ل  آ

�� و ���� ا��� ���  أن ���ت ���ل �� ر��ل ا��ّ�  �� ا����د ��� �� �� ر��� ��� ا��ّ��� �� ���� وأ�� ر�� ���� ا���� �� أ���  �� أ��ل ا��ّ�  �� ر��ل ا��ّ� : آ

�� ����ي «  �� أ��ت �� ��ٔ�� ���ءٍ و�� أدري �� ���ن ذ�� و��ٔ����� �� ر��� ���ل ا�� أم ����م: ا���� إ�� أ���ك ���ي ��ٔ��ل ا��ّ�

 ».ا�����ون �� ا������� ��� أو�� ا���ر

�� ا����� أن ا��ٓ�� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ���� و��ارة �� ر��� �� ��� ���و �� ��ف و���ل �� أ��� �� ���  �����١:٥٣٥ و�� ��ر ا�

 �� ����م، رواه أ�� ���ة ا������ �� �����ه.  أو�� ا���ر و�� ��� ا��ّ�  ��م ���ك و��ر ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  وا�� �����ا �� ر��ل ا��ّ�

����م  ��� �� ��ا�� ا������ روى ز�� �� ���� أ�� �� ��� �� آ�� ��� ا����وات ��� ا�������� وا������� ا����� ��� أو�� ا���ر ���ء ا�� أمو

�� و ���� ا��� ���  و��ن أ��� و�� ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ� ��ٔ����� » � أو�� ا���ر��«��� ��� �� ������ ا����د؟ ������ ����� �� أ��ى ��� ���ل: ا��أ  آ

 وا��ي ���� ���ه ���ٔ�� أ��� ا�� ������ ��� ��ع �� ا����.

و��ل » أ����ا ����ي �� ��ن ����� �� ا���� ا�� أن ���أ «�� و��   ��ل ���� ا����ة وا����م: إذا ��ض ا���� ��ل ا��ّ� ١١:٨و�� ����� ا���� ا��ازي

��� ��� �� و ���� ا  ».��� ����� �������� أ��ا�� �� ���� ����ا و�� ����� واد�� ا�� ����ا ���� أو��� ����� ا���ر«�وا�� ��� إ���ا�� �� ��� � آ
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وجدوا مجاالت للتخلص عنهم ك� يف حروب، فكانوا يدخلون معهم ثم إذا وصلوا إىل املؤمن� يسلّمون ويظهرون 
  إ�انهم.

غ� أويل الرضر في� ال يجب النهوض فرضا عىل األعيان غــ�  فقعود أويل الرضر: العذر، ال محظور فيه أبدا، وقعود
محظور وال محبور، ثم قعود أويل الرضر واإلرضار محظور مخطور، والقادر عىل إزالة العذر ليس معذورا يف أٍي من 

  الواجبات عىل املستطيع�.
عىل كافة املؤمن� القادرين، وإ�ا  تعم كافة األعذار الرشعية نفسية ومالية وحالية، فليس فرض الجهاد» الرضر«ثم 

ما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقــة مــنهم طائفــة ليتفقهــوا يف «قدر الواجب فيه أم والراجح، فـ 
  ١.»الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

دين لغ� النافرين، فالتفقه جهاد كــ� القتــال جهــاد، وهنــا إنقســام يف � تشمل عذر التفقة يف ال» الرضر«ولو أن 
  واجب الجهاد ب� النفر للقتال والبقاء للتفقه، ولكلٍّ أهله.

مجاهدون وقاعدون أولوا الرضر والعذر وه� سواٌء، وقاعدون غ� أويل الرضر فال سواَء   ويف كل جهاد يف سبيل ّهللا 
  ».وان ليس لإلنسان إال ما سعى«ثم قاعدون أولوا اإلرضار خارج� عن الحسنى » سنىالح  كال وعد هللاّ «وإن كان 

السابق� إليها درجة عىل القاعدين غ� املفروض نفرهم، فــإن للســابق إىل تحقيــق   ذلك وللمتطوع� يف سبيل هللاّ 
طاع عمليًة أم يف النية والطويــة، قدر املست  األمر الكفا� سابق الفضل والرحمة، فلكلِّ سعي ومحاولة يف سبيل هللاّ 

  لكلٍّ درجة.
وألن عدم املساوات ب� املجاهدين والقاعدين قد يوحي بحرمانهم ـ عىل إ�انهم ـ من أجر، لذلك يدركهم الــنص: 

  ف� تفضيل املجاهدين عليهم بدرجة م� يحرمهم عن حسناهم املوعودة قدر إ�انهم.» الحسنى  وكالً وعد هللاّ «
زنه وقيمته عىل أية حال، مع تفاضل أهلــه حســب الــدرجات عقيــديا وعمليــا، نهوضــا بقضــايا اإل�ــان فلإل�ان و 
  وتكاليفه.

وهنا نعرف �اما أن القاعدين ليسوا هم من املنافق�، بل هم من املؤمن� غ� السابق� اىل الجهاد بفرضه الكفا�، 
تالفيا مع املجاهدين السابق� يف صــفوف الســباق فيكونــوا والقرآن يستحثُّهم تالفيا لذلك التقص� غ� املحظور، و 

  معهم من الرفاق.
  اىل قسم� إثن� ك� يف اآلية ثم فيهم إنقسامات.  وقد يقتسم املؤمنون وجاه أي جهاد يف سبيل ّهللا 

  فهم ثالث.ب� من يجاهد بنفسه دون ماله أو �اله دون نفسه أم يجاهد بنفسه و�اله   فاملجاهدون يف سبيل ّهللا 
ثم القاعدون الذين ال يجاهدون بنفس وال �ال هم ب� معذورين، عن تقص� أو عن قصور، وغ�هم، ثم هم بــ� 

  مرض بقعوده وغ� مرض.
فالقاعد املعذور القارص الذي ال يرض بقعوده جبهات الحرب أو يرض، معذور، واملعذور املقرص وغ� املعذور املرض، 

  ر وهو ال يرض بقعوده هو معذور.غ� معذور، وغ� املعذو 
�عنييه، فإن غ� املعذور عــن الجهــاد املرضــ بقعــوده غــ� » القاعدون غ� أويل الرضر«هو ب� » ال يستوى«وهنا 

  غ� املعذورين املرضين بقعودهم عن الجهاد.» غ� أويل الرضر«يُخرج » الحسنى  كالً وعد هللاّ «موعود بالحسنى، و
مــنهم » غــ� أويل الرضــر«وهم ـ بطبيعة الحــال ـ » ن بأموالهم وأنفسهم عىل القاعدين درجةاملجاهدي  فضل ّهللا «

�عنييه، فالقاعد عن الجهاد دون عذر وال رضر ال يستوي مع املجاهد، فللمجاهد عليه درجة بجهاده، ومه� � يرتك 
  القاعد واجبه فقد ترك الراجح يف حقل الجهاد.

  ».درجة«ل لعديدها ملكان تنوين التنك� الّالمح اىل ُعظم جنسها الشام» درجة«وقد تعني 
ملكان اإل�ان ونية الجهاد، ولكن السابق إليه بفرضه الكفا� حسناه أحسن مــن حســنى » الحسنى  وكالً وعد هللاّ «

  القاعد غ� السابق إليه.

                                                        
١ ��  .٩:١٢٢). ��رة ا��ّ�
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قليلة صغ�ة، بــل هــي عظيمــة،  أنها ليست» درجة«تفس�ا لـ » املجاهدين عىل القاعدين أجرا عظي�  وفضل ّهللا «
  ُعظ� يف ُعّدة وِعّدة، وقد ب� يف:» أجرا عظي�«مع » درجة«وهنا تتجاوب 

  ١»َغُفورا َرِحي�   َدَرَجاٍت ِمنُْه َوَمْغِفرًَة َورَْحَمًة وَكَاَن ّهللا «
إن يف الجنــة درجــات «و» رة ورحمــةدرجات منه ومغف«ثم عنت وإياها مثلث » أجرا عظي�» «درجة«فقد عنت 
  ٢».للمجاهدين يف سبيله وما ب� كل درجت� ك� ب� الس�ء واألرض  أعدها هللاّ 
لكلٍّ من القاعدين واملجاهدين فإن كالً درجات، وتفضيل املجاهدين ـ ككل ـ عىل القاعدين ـ » درجات«أم تعني 

هــم « ٣.»لكلٍّ درجات م� عملوا وما ربك بغافــل عــ� يعملــون«الجهاد درجة، ولكن مع الوصف  ككل ـ هو بفضل
  ٥.»نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم« ٤.»بص� �ا يعملون  وهللاّ   درجات عند ّهللا 
بنفسه دون ماله، واملجاهد �اله دون نفسه، واملجاهد �اله ونفسه، ثم كــلٌّ حســب   يف سبيل هللاّ أفليس املجاهد 

درجات عمله ونيته، أليس هؤآلء أو ليس القاعدون أولوا الرضر وغ� أويل الرضر، ثــم كــلٌّ حســب نيتــه وطويتــه، 
فإنها » درجات منه ومغفرة ورحمة«عارض عىل القاعدين بدرجة، ال ي  درجات، إذا فتفضيل املجاهدين يف سبيل ّهللا 

بأهلها، ما � يكن الغفر » رحي�«ملن يستحقه » غفورا  وكان هللاّ «تشمل درجة التقابل بينه� ودرجات كلٍّ ب� قبيله 
  والرحمة خالف العدل.

تــال، فــاملؤمن ثم الجهاد يف قول فصل ليس مالبسة طارئة من مالبسات الفرتة املدينة، ال سي� وأنه ال يخــتص بالق
  حياته جهاد يف كل قضايا اإل�ان الحركية.

أجل، وإنه رضورة تصاحب ركب هذه الدعوة السامية عىل مدار الزمن الرسايل، وليس ك� توهمه بعض أن اإلسالم 
نشأ يف عرص اإلمرباطوريات فكان البد له من حفظ التوازن من قوة قاهرة يهاب منها، كبف وقد أمر بقتال الكفار 

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو « ٦»» وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله �ّ «شاغب� إزالة لكل فتنة: امل
»يكتتهم فينقلبوا خائب�

٧  
ق عىل املكلف�، وليس كــ� يتقولــه فالحياة اإلسالمية حياة جهادية سلبا للف� وإيجابا لصالح الحكم العاملي املحلِّ 

عي، إ�ا هو سيف للحفاظ عىل النواميس، وتثبيت املتــاريس  بعض النسناس أن اإلسالم دين السيف الشاهر التوسُّ
  دفاعا عنها وإصالحا للناس.

                                                        
 .��٤:٩٦رة ا����ء  ١

 
� ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ). �� ا������� �� أ�� ���� ا���ري أن ر��ل ا��٢�ّ �ـ�   ��ل:..، و�� ا��ٔ��� �� ��ـ�و ا�ـ� �ـ�ة �ـ� أ�ـ� ���ـ�ة �ـ� �ـ�
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 191

أمــر يكرهــه أنــه   فالجهاد ـ إذا ـ فطرة وِجبلَّة إسالمية وليست مالبسة وقتية ومصلحية طارئة، فلقد كان يعلم هللاّ 
  الطغات البغات، أصحاب الشهوات والسلطات الجهنمية.

ويعلم أن الرش متبجح ال يدع الخ� ليوجد أو ينمو، فالخرب نشوءه خطر عىل الرش فضالً عن �وه، فالبد للخ� من 
  . قوة دفاعية عىل طول الخط ليحافظ عىل نفسه وعىل أنفس املستضعف� وليكون الدين كله �ّ 

يكون للخ� أسلحة مكافحة يف كافة الحقــول النضــالية ثقافيــة وعقيديــة وُخلفيــة وسياســية وإقتصــادية والبد أن 
  ١.»وعدوكم  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللاّ «وحربية: 

ر بصف املجاهدين، وأما القاعدون أولوا األرضار، ويلحقه القعود عن عذر دون إرضا  ذلك فضل الجهاد يف سبيل هللاّ 
  املتخلفون عن ركب الجهاد دو�ا أعذار فـ: 

ا ُمْستَْضَعِفَ� ِيف اْألَ «    رِْض قَالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض هللاّ إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهْم الَْمالَئَِكُة ظَالِِمي أَنُفِسِهْم قَالُوا فِيَم كُنتُْم قَالُوا كُنَّ
  ٢»َواِسَعًة فَتَُهاِجُروا ِفيَها فَأُوْلَِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِص�ا

إن املستضعف يف األرض يف أٍي من حقوله وال سي� العقيدي والعميل، لــيس معــذورا يف إستضــعافه برشــف هــذه 
  اوله، فإ�ا يوزن بأبعاد إستضعافه وأسبابه.الكلمة الرباقة ما دامت حجة الحق له بالغة أم هي �تن

فاملستضعف يف دينه، الذي بإمكانه ترك بلد اإلستضعاف اىل غ�ه حفاظا عىل إ�انه، أو الذي بإمكانه اإلستقامة عىل 
إ�انه إستعانة فيه بطاقات ذاتية وغ�ها، إنه ال يُعذر بتقص�ه حيث ظلم نفسه بقعوده وتخاذله أمام املستكربين، 

ليس هو من القاعدين أويل الرضر حتى يسّوى باملجاهدين، وال غ� أويل الرضر وال اإلرضار حتى تشمله الحسنى، و 
  بل هو من القاعدين أويل اإلرضار بأنفسهم وباملجاهدين.

لغويا هو من طُلب ضعيفا أو ُوجد ضعيفا، وهذه شيمة املستكربين انهم يرون َمن سواهم ضعفاء » املستضعف«و
  فيستضعفونهم طلبا للضغط عليهم وحملهم عىل ما يرون. أمامهم

ة يف حساب املستكربين، فال  ة وُعدَّ ثم املستضعفون هم ثالث فرق، فرقة أقوياء صامدون يف إ�انهم وليست لهم عدَّ
مــن   يؤثر فيهم عامل اإلستكبار وعمالئه، بل ويزدادون أمامهم صمودا يف إ�انهم، وهم الرعيل األعىل من أهل ّهللا 

ونريد أن �ن عىل الذين استضــعفوا يف األرض ونجعلهــم ا�ــة «املقرب� والسابق� وأصحاب اليم�، وقد تعنيهم: 
  ».نجعلهم الوارث�..

ة  فهم أوالء أقوياء وليسوا ضعفاء حتى يرجعوا أغوياء، فإ�ا طُلب ضعفهم من قبل املستكربين، إذ ليس عندهم ِعدَّ
  وال ُعدة من مظاهر القوة.

وتُقابلهم �اما فرقة أخرى هم الضعفاء يف إ�انهم تحصيالً أو حاصالً تقصــ�ا يف مباِدئــه وتطبيقاتــه، فيستضــعفهم 
املستكربون أن يجدوهم ضعفاء، فيجدوا فيهم آمالهم املضللة ضعفا عليهم يف ضالالت عقيدية وعملية أماهيه وهم 

  ».الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم..«املعنيون به 
فإنهم ضعفاء عن قصور مطلق أم خليط منه، ومن تقصــ� يف » إالّ املستضعف�..«وثالثة هم عوان بينه�، تعنيهم 

الــذين » الولدان«وال سي� اآلخرين منهم، حيث األولون » يعفو عنهم  فأولئك عىس هللاّ «إبقاءهم يف جوِّ اإلستكبار 
نب�، فالعفو عنهم َعَفوي، خالف العفو األول فإنه رحمة زائدة يف يعيشون قصورا طليقا ال ِحوَل عنه ليسوا من املذ

  عساه وواقعه.
أو وفاقا  ١إ�ا هو الذي أسلم نفاقا ٣»وال يقع إسم اإلستضعاف عىل من بلغته الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه«فـ 
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  وملّا يدخل اإل�ان يف قلبه بأرسه.
  

  ال تهنوا وال تحزنوا وأنتم االعلون ان كنتم مؤمن�
ٌح فََقْد َمسَّ الَْقْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوتِلَْك اْألَيَّاُم نَُداوِلَُها َوالَ تَِهنُوا َوالَ تَْحزَنُوا َوأَنْتُْم اْألَْعلَْوَن إِْن كُنْتُْم ُمْؤِمِنَ� إِْن َ�َْسْسُكْم قَْر «

اَء َوهللاّ    بَْ�َ النَّاِس َولِيَْعلََم هللاّ  َص هللاّ    الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشهََد الَِّذيَن آَمنُــوا َوَ�َْحــَق    الَ يُِحبُّ الظَّالِِمَ� َوِلُ◌�َحِّ
ابِِرينََولََقْد كُنْتُْم تَتََمنَّْون الَْمــْوَت    ِفِرينَأَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَ�َّ يَْعلَْم ّهللا الَْكا الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنْكُْم َويَْعلََم الصَّ

دٌ  يْن َمــاَت أَْو قُتِــَل  ِمْن قَبِْل أَْن تَلَْقْوُه فََقْد َرأَيْتُُموُه َوأَنْتُْم تَنْظُُروَن َوَما ُمَحمَّ إِالَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلِِه الرُُّســُل أَفَــإِ
ا َوَسيَْجِزي هللاّ    انَْقلَبْتُْم َعَىل أَْعَقابُِكْم َوَمْن يَنَْقلِْب َعَىل َعِقبَيِْه فَلَْن يَُرضَّ هللاّ  اكِِريَن  َوَما كَاَن لِنَْفٍس أَْن َ�ُوَت إِالَّ    َشيْئ الشَّ

ا نُْؤتِِه ِمنَْها َوَمْن يُرِْد ثََواَب االِْخرَِة نُؤْتِِه ِمنَْها َوَسنَ    بِإِذِْن هللاّ  نْيَ الً َوَمْن يُرِدْ ثََواَب الدُّ أَيِّْن ِمْن كِتَابا ُمَؤجَّ اكِِريَن  وَكَ ْجِزي الشَّ
ابِِرينََوَما كَاَن    َوَما َضُعُفوا َوَما اْستََكانُوا َوهللاّ    ِيف َسِبيِل هللاّ نَِبىٍّ قَاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن كَِثٌ� فََ� َوَهنُوا لَِ� أََصابَُهْم  يُِحبُّ الصَّ

افَنَا ِيف أَْمرِنَا َوثَبِّْت أَقَْداَمنَا َوانُْرصْ  ثََواَب    فَآتَاُهْم هللاّ  نَا َعَىل الَْقْوِم الَْكاِفِرينَ قَْولَُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْرسَ
نْيَا َوُحْسَن ثََواِب االِْخرَِة َوهللاّ    ٣»َوالَ تَِهنُوا وَالَ تَْحزَنُوا َوأَنْتُْم اْألَْعلَْوَن إِْن كُنْتُْم ُمْؤِمنِ�َ  ٢يُِحبُّ اْلُ◌مْحِسِن�َ    الدُّ

علــي�   ما ال يرجون وكــان ّهللا   وال تهنوا يف ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فانهم يأملون ك� تأملون وترجون من ّهللا «
لْم وانتم االعلون وهللاّ « ٤.»حكي�   ٥.»معكم ولن يرتكم اع�لكم  فال تهنوا وتَدُعوا اىل السَّ

فإن الوهن يف سبيل تحقيق  ٦.»رب إ� وهن العظم مني..«والوهن هنا وهن العزم مه� جاء يف أخرى لوهن العظم 
ا يلحقكم مــن الحق وابطال الباطل تهاون بالحق وتعاون يف الباطل، فال تهنوا يف مالحقة الكفار، وال تحزنوا عىل م

عامل� برشائط اإل�ان، فان   باّ� » إن كنتم مؤمن�«عليهم عىل أية حال » أنتم االعلون«الحال أنكم » و«أذى الكفار 
  � ينقصكم أجرها.»: ولن يَرتِكم اع�لكم«  ما دمتم انتم مع هللاّ » معكم  ّهللا «
أقبــل خالــد بــن «نزلت �ناسبات خاصة، ك� يروى أنــه تحلِّق عىل كل الحقول الحيوية اإل�انية، مه� » ال تهنوا«

: آله و يهعل هللا صىلفقال النبي  ٧».اآلية  : اللّهم ال يعلون علينا فأنزل هللاّ آله و عليه هللا صىلالوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبي 
اللّهم ال قوة لنا إالَّ بك وليس أحد يعبدك بهذا البلد غ� هؤالء النفر فال تهلكهــم وثــاب نفــر مــن املســلم� رمــاة 

  ٨وعال املسلمون الجبل فنزلت اآلية.  فصعدوا فرموا خيل املرشك� حتى هزمهم ّهللا 
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ملا رجع من أحد  آله و عليه هللا صىلبعد الهز�ة وبعد األمر بالعز�ة �الحقة املرشك�، ك� يروى أن النبي تنزل » ال تهنوا«هنا 
يأمرك أن تخرج يف أثر القوم وال يخرج معك إالَّ من   فقال يا محمد إن هللاّ  السالم عليهفل� دخل املدينة نزل عليه جربئيل 

مناديا ينادي يا معرش املهاجرين واألنصار من كانت به جراحة فليخرج ومــن � آله و ليهع هللا صىل  به جراحة فأمر رسول هللاّ 
ان «و» وال تهنوا يف ابتغاء القوم...«عىل نبيه   يكن به جراحة فليقم فاقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونها فأنزل هللاّ 

  ١».فخرجوا عىل ما بهم من األ� والجراح» «�سسكم قوم...
تبرش بطليق العلو للكتلة املؤمنة عىل الكافرين، علوا يف املواجهة يف الحرب الحارة والباردة ويف » وانتم األعلون«هنا 

  كل عزة وسودد، ولكن رشيطة كامل اإل�ان.
العزة ولرسوله وللمؤمن� ولكن املنافق�   و�ّ «ملن يهن ويحزن  تهديدة بعدم اإل�ان الصالح» إن كنتم مؤمن�«ثم 

  ».ال يفقهون
اجا، وحجابا مبالجا يف رشعة هللاّ » أنتم األعلون« ،فمه� كان للباطل جولة فان للحق دولة، ك� أن لكتلة  منهاجا وهَّ

  ».والعاقبة للمتق�«اإل�ان وراثة األرض 
  يوِهن صميم عزم املؤمن� فان لهم إحدى الحسني�:فال مسُّ القرح وال القتل يحق أن 

اوِلَُها بَْ�َ النَّاِس َولِيَْعلَمَ « ِخــَذ ِمــنُْكْم     هللاّ إِْن َ�َْسْسُكْم قَْرٌح فََقْد َمسَّ الَْقْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوتِلَْك اْألَيَّاُم نَُد الَِّذيَن آَمنُــوا َويَتَّ
  ٢»ظَّالِِم�َ الَ يُِحبُّ ال   ُشَهَداَء َوهللاّ 

ان «ـ  ۳و» معكم ولن يَرتِكم اع�لكم  هللاّ «ـ  ۲و» إن كنتم مؤمنون«ـ اإل�ان:  ۱»: وأنتم األعلون«هنا أسباب تقتيض 
مــا ال   وترجــون مــن ّهللا «ـ  ۴ثــم » �سسكم قرح فقد مس القوم مثله ـ إن تكونوا تأملون فانهم يأملون ك� تأملون

ـ وليمحص. أركان �انيــة لــذلك  ۸ـ ويتخذ...  ۷ـ وليعلم...  ۶» تلك األيام نداولها ب� الناس«ـ  ۵ومن ثم » رجوني
قل «»: إحدى الحسني�«العلو العال، تحلِّق عىل كافة املعارك الدموية، وهذه ـ الث�ن عددَ ابواب الجنة ـ تُحترص يف 

  ٣.»هل تربصون بنا إالّ إحدى الحسني�
ودولــة   آدم دولــة �ّ   ما زال منــذ خلــق هللاّ «فدولة الحق فيها للناس ودولة الباطل للنسناس، فـ » تلك األيام«فأما 

ـاءها  ٤،»أما هو إال قائم واحد  إلبليس فأين دولة هللاّ  والَدول هو النقل واملداولة هي املناقلــة، ومداولــة األيــام برسـَّ
  ورضاءها ب� الناس هي مناقلته� بينهم دون ان تستقر أيام الرساء يف ناس وأيام الرضاء يف ناٍس آخرين.

  وملاذا تلك املداولة يف تلك األيام وا�ا الدولة للحق دون الباطل؟.
ال تقصد دولة الحق حتى تداول ب� اهل الحق والباطل، وا�ا هي ايام السلطة الظاهرة والنرص زمينا » تلك األيام«
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وليس روحيا اذ ال روح لغ� املؤمن� فليست الدولة الظاهرة للباطل ـ وهي جولة ـ تعزيرا ملوقف الباطل وتقويضا 
  دور التكليف، �ا يحصل من تقص�ات ألهل الحق.لظهر الحق، فا�ا هي ملصالح وحكم ربانية يقتضيها 

يعلَم �داولة هذه األيــام عالمــَة النجــاح والفــالح عــىل   من الَعلم: العالمة، دون الِعلم: املعرفة، فا�ّ »  وليعلم هللاّ «
فعنــد  »ال يحــب الظــامل�  وّهللا «الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء للحق، ك� يعلم عالمــَة الســقوط عــىل الظــامل� 

  اإلمتحان يكرم املرء أو يهان، وعند تقلب األحوال يُعرف جواهر الرجال، وك� عرفت يوم أحد وأيام أمثاله.
والواو عطفت عىل محذوف معروف من السياق، ومنه ان هز�ة أهل الحق يف الحق ليست إالَّ لهز�تهم عن الحق 

  خلفيات الهزائم عن عزائم اإل�ان.ك� يرام ك� يف غزوة أحد، وما إىل هذه من هزائم هي من 
ء، وميزان ال يتأرجح، وليســت الشــدة أشــد مــن  بتعاقب الشدة والرخاء إنها محٌك ال يخطى» تلك األيام«فمداولة 

الرخاء، فكم من نفوس أبيَّة تت�سك فيها صابرة مثــابرة، ولكنهــا ترتاخــى وتنحــل بالرخــاء، والــنفس املؤمنــة هــي 
عناءها فيه�، فال انتصار بدٍر يُزهيهم َمِرح�، وال انهزام أحد   ء عىل سواء، محتسبة عند هللاّ الصامدة يف الشدة والرخا

  يهفيهم قرح�.
من املؤمن�، ومقام هذه الشهادة هو الثالث بعد النبي� والصديق�:   إصطفاٌء ممن َعلَم هللاّ » ويتخذ منكم شهداء«
  ١.»ي� والصديق� والشهداء والصالح� وحسن اولئك رفيقاعليهم من النب  فاولئك مع الذين انعم هللاّ «

فالصالحون هنا هن املؤمنون املعلَمون هناك، فالشهداء منهم هم املصطفون من بينهم، فليس الشــهيد هــو مــن 
حرمات، إنهم املؤمنون يشهد الشهادت�، فكث�ٌ هم يشهدونها وما هم �ؤمن�، وال من يشهد فعل الواجبات وترك امل

ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم   الذين آمنوا با�ّ «تبعيض، مه� كان » ويتخذ منكم«املعلَمون ككل 
،  فانهم من شهداء الحق عند ربهم حيث هم صديقون يف إ�انهم، وهم درجــات عنــد هللاّ  ٢.»لهم اجرهم ونورهم..

  كذلك الشهداء يف الدعاوي حيث تكفي فيهم العدالة او الثقة.ذلك، ف
وأرشقت األرض بنــور ربهــا ووضــع الكتــاب «فهم ـ إذا ـ الشهداء عىل العامل� يوم الدنيا وعىل اع�لهم يوم الدين: 

  ٣.»وجيء بالنبي� والشهداء وقيض بينهم بالحق وهم ال يظلمون
بعد النبي� هم الصديقون وأصلح الصالح� التال� للصديق� ك� وهم يتلون النبي�، ثم بعدهم هنا » الشهداء«و

  أجمع سائر الصالح� ك� يف آية املنَعم�.
املخلص� الذين ال يشوبهم يف هذه السبيل أي دخيل، إال مرضــات   وقد تشمل الشهداء، املستشهدين يف سبيل هللاّ 

  ٤الرب الجليل.
  يحبهم.  دليل أن هللاّ   دفع ألوهام طارئَة كأن يقال دولة الظامل� �شيئة هللاّ » ال يحب الظامل�  وّهللا «ثم 

يف تربية األمة املسلمة، إعدادا لها لدور » تلك األيام« وهكذا �يض السياق قُُدما ليكشف عن الحكمة الكامنة وراء
  أعىل:

                                                        
 .٤:٦٩). ��رة ا����ء ١

 
 .٥٧:١٩). ��رة ا����� ٢

 
 .٣٩:٦٩). ��رة ا��ّ�� ٣
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َص ّهللا  َكاِفِرينَ    َوِلُ◌�َحِّ   ١الَِّذيَن آَمنُوا َوَ�َْحَق الْ
والفرق ب� املحص والفحص ان الفحص هو ابراز اليشء ع� هو منفصل عنه واملحص ابرازه ع� هو متصل به من 

  والدخيل.الخليط 
آيتــان ال ثالثــة لهــ� يف القــرآن  ٢.»عليم بــذات الصــدور  ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم وّهللا   .. وليبتيل هللاّ «

  �حصان الذين آمنوا ما يف قلوبهم.
ب ألخلص املخلص� وجــاه فذلك اإلتخاذ وهذا التمحيص من كتلة اإل�ان عىل مدار الزمن ك� ينحو منحى اإلنتخا

  ،السالم عليهحتى ظهور املهدي  آله و عليه هللا صىلالكافرين منذ الرسول 
كذلك وبأحرى ينحو نحو هذه الدولة املباركة التي يلزمها هؤالء الشهداء املمحصون، من الثال�أة وثالثة عرش رجًال 

  اصحاب ألويته، ثم ومن العرشة اآلف جنوده األصالء.
بصورة طليقة حقيقٍة يف محقهم، ليس إالَّ ملئت األرض قسطا وعدالً بعــد مــا ملئــت ظلــ� » الكافرين�حق «فإن 

ـ ك ٣وجورا ـ إال يف هذه اآلية وتلك الدولة الكر�ة، أجل وأصحاب املهدي وال نجد محقهم  هم من املؤمن�  السالم عليهكل 
ص� الصامدين. املاحق� للكافرين عن بكرتهم، فال يبقى إال املوحدون �ّ  مه� بقيت قلــة   املعلَم� الشهداء املمحَّ

لتغربلن حتى ال يبقى منكم إال األبذر وهو   لتميزن وّهللا   لتمحصن وّهللا   وهللاّ «قليلة من اهل الكتاب املوحدين، فقد 
ان يدخل الرجل فيه الطعام يط� عليه ثم يخرجه قد اكل بعضه بعضا فال يزال ينقيه ثم يكنُّ عليه ثم يخرجه ثم 

  ٤».يفعل ذلك ثالث مرات حتى يبقى ما ال يرضه يشءٌ 
والتمحيص هو التخليص من الشوائب الخارجة والدواخل املارجة، ك� املحق هو إنفاد اليشء تدريجيا وإزالته عن 

  ».ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم«بكرته حتى ال يُرى منه يشء: 
د الشهادة والَعلْم للمؤمن�، عملية تتم يف دواخل النفوس وأع�ق القلوب، كشفا ملكنونات فالتمحيص هو درجة بع

الشخصيات، وتسليطا ألضواء عىل هذه املكنونات �هيدا الستئصال كل َدَخل ودَغل ودَجل، وايصاالً للقلب إىل كامل 
  الصفاء، دون اي غبش وال ضباب.

ا خيِّل إىل املؤمن أنه وما � تحصل تلك العالمة والشهادة والتم حيص �اما، � يحصل محق الكافرين �اما، فكث�ا مَّ
ص  ما حص خالص، ثم إذا هو يكشف ـ عىل ضوء التجربة العملية ومواجهة األحداث ـ أن يف نفسه عقابيل � �حَّ

اولــة يف ســبكها مــن بعد، وعراقيل � تزل فيها، ومن املصلحة والحكمة أن يُعلم هذا النقص يف النفس ليعاود املح
  جديد، محقا لكل العراقيل، ول� يقدر عىل محق الكافرين.

كيف يُرى املوت وليس املوت م� يرى، إ�ا هو واقع يحصل لألحياء فهم مدركوه من غ� أن يروه؟ ثم ما هو النظر 
فر، وقتلهم لهم كفر بعد الرؤية؟ وهي هو وهو هي! ومن ثَم �ني املوت من املؤمن يف الحرب يعني ان يقتله الكا
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  فكيف املؤمنون هكذا يتمنون؟.
ـ رؤية املوت هي رؤية أسبابه لج�عة من املؤمن� الذين � يُقتلوا يف الجهاد، ال املوت نفســه، وأســباب املــوت  ۱

الم، وكل هذه م�  الظاهرة يف النضال كلها مرئية، كالطعن بالرماح والرضب بالصفاح، والرشق بالسهام والقذف بالسِّ
وليس تصديقها » إ� ارى يف املنام أ� اذبحك.. قد صدقت الرؤيا«يُرى، وك� يف رؤية إبراهيم الخليل ذبح إس�عيل: 

  إال بتقديم سبب الذبح. ذلك، ثم وهي رؤية قتالهم يتساقطون وهي أحرى بكونها رؤية للموت.
سهم، ورؤية املوت هنا قد تعني كل هــذه ومن ثم رؤية قتلهم انفسهم ح� قُتِلوا، وهي درك املوت وملسه يف أنف

  الثالث.
يف بــدر ـ إال » فقــد رأيتمــوه«قد تعني انتظار املوت املتمنَّى، أم والنظر إىل امليْت القــتىل، أم » وأنتم تنظرون«ثم 

  مثلث املوت يف أحد.» وانتم تنظرون«موت انفسكم ـ 
وهي إحدى الحســني�، وال ينحــو نحــو   بيل ّهللا وأما أصل التمني للموت، فهو ينحو منحى حسنى اإلستشهاد يف س
من قبل املؤمن دون تقصد للموت، وا�ا يقصد   عملية الكفار، فللشهادة واجهتان اثنتان، بذل النفس يف سبيل ّهللا 

  إحدى الحسني�: إماتة الكافر او املوت يف سبيل إماتة وإحياء االسالم، وهذه واجهة مقصودة.
ان يقتله الكافرون، إبتذاالً لنفسه وهدرا فيخرس به املسلمون ويربح الكافرون، و�ني  واألخرى غ� مقصوده وهي

  ال يعني إال األوىل، والثانية هي �نى الكافر ان يقتل املؤمن�.  املوت يف سبيل هللاّ 
س إالَّ مــن دون القتل، ومه� كان القتل من فعلهم فاملوت لي» �نون املوت«وم� يدل عىل تلك الواجهة الوجيهة 

تعاىل يف الجهاد، وهو أعم ـ معذلك ـ من القتــل واملــوت حتــف األنــف   ، فلذلك جاز �نيهم أن �يتهم هللاّ  فعل هللاّ 
  وذلك حسن، وا�ا يقبح لو �نوا أن يقتلهم الكفار.

هــو فعــل توسعة ألسباب املوت قتالً وسواه، وإزاحــة لتمنــي القتــل الــذي » �نون املوت من قبل أن تلقوه«ففي 
  الكفار، وملَّا يفرتق املوت عن القتل يعمه وحتف األنف ك� هنا.

يْن َماَت أَْو قُتَِل انَْقلَبْتُْم َعَىل أَْعَقابِكُ « ٌد إِالَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَبْلِِه الرُُّسُل أَفَإِ ــِه َوَما ُمَحمَّ ْم َوَمْن يَنَْقلِــْب َعــَىل َعِقبَيْ
لَْن يَُرضَّ هللاّ  اكِِرينَ    َشيْئا َوَسيَْجِزي هللاّ    فَ   ١»الشَّ

لقد خلطت ج�عة من املؤمن� الدعوة بالداعية فزعموا انتهاء الدعوة بقتل او موت الداعية فانقلبوا عىل أعقابهم، 
  .آله و عليه هللا صىلتويف الرسول  قد قتل، وحصل بعده ملا آله و عليه هللا صىلك� حصل بالفعل ح� نودي يف أحد أن محمدا 

وهذه اآلية وأرضابها تب�ِّ أن الدعوة هي األصلية الثابتة، ومه� كان للداعيــة حرمتــه، فالــدعوة الرســالية سلســلة 
وهو حي ال   موصولة عىل مدار الزمن الرسايل، يحملها الرسل تلَو بعٍض، فال �وت الدعوة �وت داعية ألنها من هللاّ 

  �وت.
 انكشف ظهر املسلم� يف أحد ـ ح� ترك الرماة قواعدهم بغيَة الغنيمة ـ فركبه املرشكون واوقعوا باملسلم� فل�

وشجَّ وجهه ونزفت جراحه فاختلطت واحتار املسلمون وتفرقوا أيادي سبا فنادى  آلـه و عليه هللا صىلوكرست رباعية الرسول 
  ٢».أن محمدا قد قتل«مناٍد 
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ولقد كان لهذه الصيحة اإلبليسية وقعها الشديد املديد عىل املسلم�، فانقلب ج�عة منهم عىل أعقابهم حربيا او 
  نفسيا وهي أخطر وأشجى.

ـــ » رســول«وليس هو املرِسل حتى إذا مات ماتت الدعوة كالداعية، فا�ا كيانه ككل أنــه » ما محمد إال رسول«فـ 
ل وعل لتم، فإذا أدى رسالته ك� عليه ما حمِّ ل، ثم عليكم تأديها ك� حمِّ لتم ـ عليه تأدية رسالته ك� حمِّ يكم ما حمِّ

ل فل�ذا ـ إذا ـ إنقالب عىل األعقاب إن مات أو قتل، إذ � �ت الدعوة و� تُقتل �وت الداعية.   حمِّ
والــدعوُة باقيــة، وكــذلك محمــد خلت دعوًة خلــت عــن الحيــاة » وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل«

  مه� كان خاتم النبي� وارشف الخلق أجمع�. آله و عليه هللا صىل
باق وكلمته باقية مه� مات الرســول أو قتــل، فكيــف ترتــد   ، فا�ّ  ، جاء ليبلغ عن هللاّ  إن محمدا رسول من عند هللاّ 

  ج�عة ممن آمن عىل أعقابهم فينقلبوا خارسين؟!.
بالرسول والحب للرسول إال لرسالته القدسية، فال يزوالن بزواله، وقد رأينــا يف هز�ــة أحــد أبادجانــة وليس اإل�ان 

بظهره والنبل متواتر عليه دون ِحراك!، ورأينا التسعة الذين أفــرد فــيهم ينــافحون عنــه  آلـه و عليـه هللا صىلكيف يُرتِّس عليه 
  ملكانة الرسالة.ويستشهدون تلو بعض، وكل هذه التضحيات حبا للرسول 

أم بقي حيا،  آله و عليه هللا صىل، دا�ون يف اإل�ان بها والحب لها مه� مات الرسول  واملؤمنون الصالحون، العارفون رسالة هللاّ 
  ».كل نفس ذائقة املوت«ولن يبق، إذ 

مه� حارب من حــارب واإلنقالب عىل األعقاب ليس يعني فقط إنقالبا عن الحرب إىل املدينة، فانهم انهزموا ككل 
  حتى النفس األخ�.

فقتل بــذلك الهتــاف إ�ــان الــبعض » أن محمدا قد قتل«إ�ا األصل هو اإلنقالب نفسيا الذي صاحبَها عند الهتاف 
ووهن آخرون، حيث أحس البعض أن ال جدوى بعُد يف استمرارية القتال، وكأن �وت محمــد أو قتلــه انتهــى أمــر 

  مر الجهاد.رسالته، فانتهى ـ إذا ـ أ 
ء، ما قل منه أو جل، فكــل  فاإلرتداد يف هذه املعركة الحربية عىل األعقاب هو من خلفيات اإلنقالب النفيس الردى

  تحوُّلة عن حالة اإل�ان وقالته وفعلته بذلك الهتاف، انقالب عىل األعقاب مه� اختلف الدركات.
� الزمن الرسويل، أن يستمر املسلمون يف �سكهم بإسالمهم وهذا درس يحلِّق عىل كل الزمن الرسايل، تسوية بينه وب

السامي بعد الرسول ك� هم متمسكون زمنه، بل واملسؤولية يف غيابه أك� مــ� كــان يف حضــوره، حيــث يفقــدون 
                                                                                                                                                         

����� ��� ���� و��ل: ��ا ����  آ�� و ���� ا��� ������ ��ل ���� ��� ���� ���� ����ث ��� ���ء ا����  آ�� و ���� ا��� ����� ا���� ا�����ة إ�� ا���� ���

���ة ا����ل ر�� رأ�� ا�� ا����ء و�� ���� و�ـ�ل  ا����ج ����� �� آ�� و ���� ا��� ���ذا ا����ر و��� رأى ا����  آ�� و ���� ا��� ����� ���� �� �����ٍ� ا���ء ا���� 

ا��� دو�� ����ا وا���  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل: �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���إ�� ا����  ا����م ������ رب و����� ان ���� د��� وان ��� �� ���� ��ٔ��� ��� 

�� ��� ���� ��� ان �ـ� �ـ�ء  ������ا��ـ��م��ا ������ و������� وا��ا��� �� ا�������  آ�� و ���� ا��� ���ا���� ���ل  ا��وم ���وم و�� �� ا�� ا��ب ا��ا إ

ـ� و ���� ا��� ���  ���� إ�� ��� ر��ل ا��ّ� ا����م ����������  ان ���ـ� ��ـ� وا�ـ� ��ـ� ��ـ�ل �����ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ�����ل �� ���� ان ��ه ��� ا���ا��ة ��ـ�ل  آ�

��� �ـ� ر��ـ�ا ا���ـ�ص  ا��ـ��م ���ـ�����  آ�� و ���� ا��� ���  وا�� ����� �� ا���م ا���س ���ل ر��ل ا��ّ� ��ما�� ���� ـ� �ـ� ��ـ� ا�ـ� ��ـ��� ��ـ� ���ر�ـ�� �ـ�ن رأ

���� �� ر���ا ا���� و�����ن ا����ص ����� ����ون ا������ ��ٔ���� ���  ����ا ��� ا����ص ���ل � ا����م ����و����ا ا���� ����� ����ون ��� وان رأ

����� �ـ���ا و�ـ� �ـ�ا�� ���ـ�  ا����م ������ ��� �� ���� ��ذا ��� ذا���ن إ�� ��� �����ف إ�� ����� ������� ������  ا����م ����ا�� ����ن ���� 

�� و ���� ا��� �����وا �� ا���� و��ن ������ ��ذا ار����ا ��ل: ��ذا ���� ����  ���ن ��� ��ٔ����� ا���� و��ء ا����ة وا������ن �� ا��� ���� ا�� � آ

 ���� ���� ��� ��ر�� ��ٔ��� ا�� ��� ��� ا��  آ�� و ���� ا��� ��������ا ��� �����ا رأ ���� ار��� ا�� ����ن ����ا ������ ��رس ��� ��س ا��� ���� آ

� ورآه ا��ـ�س �ـ�دى ��ـ�  ا��ـ��م ����وا��ا�� �� ���  آ�� و ���� ا��� �������ن ������� ور�� ا����  ا��ـ�  ا��ـ��م ���ـ�و�� ��� ���� ���� ان ا��ف ����ا�ـ� �ـ� ا���ـ�

�� ��� و�� ���� ���ل ���� ��ا ا����م ا��ي ��ل: ا��ٓن ���� ��� و�� ����� �ـ�ا ��ـ� وا��ا�ـ� ��ـ�ه ��ـ� ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���ا���س ��ا ���� 

���ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ������ ا����ه و���ن ا����ر و��زن ا���ا�� و���� ا���ـ�ب و���ـ� ا���ـ�ن ��ـ� ا���ـ� و���ء ا��ٔ���ر ��  ا����م ��������� ��� 

��� ��ل ��� ���ا وأ���� ان �����ن و����� ���ز��� و��ل: إن ا��ّ� و��  آ�� و ���� ا��� ������ ����   و���� ان ���� د��� ��� ا��ٔد��ن ���� وأ��ل ا��ّ�  رأ

 � ر��ل...���� إ�

 



 198

  الداعية األوىل، فعليهم أن يجربوا كرس فقده �واصلة الدعوة والنضال يف بسطها وتحقيقها وتطبيقها.
عة عىل أعقابهم يف هتاف أحد، فقيلت قيالت هي ويالت عىل الكتلة املؤمنة، وك� قالوا قوالت هي لقد انقلب ج�

  من رجوالت إ�انية.
قاتلوا عىل ما قاتل عليــه نبــيكم  آلـه و عليـه هللا صىلقال أناس منهم لو كان نبيا ما قتل، وقال أناس من َعلِيَّة أصحاب النبي «

قوا به، وذكر لنا أن رجالً من املهاجرين مر عىل رجل من األنصار ـ وهــو يتشــحط يف عليكم أو تلح  حتى يفتح هللاّ 
دمه ـ فقال يا قالن أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال االنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلَّغ فقاتلوا عن دينكم 

  ١».وما محمد..» « فأنزل هللاّ 
 ٢ذلك، وقال أهل املرض واإلرتياب والنفاق ـ ح� فر الناس عن النبي ـ قد قتل محمد فالحقوا بدينكم األول فنزلت

ان كان محمد قد قتل فإن رب محمد � يُقتل، فقاتلوا عىل ما قتل  ٣ويقول أنس بن النرض يف هذه املعركة الصاخبة:
اللّهم إ� اعتذر إليك م� يقول هؤالء وابرء اليك م� جاء به هؤالء، فشد بسيفه فقاتل حتى  آلـه و عليـه هللا صىلعليه محمد 

  ».وما محمد إال رسول..«  فانزل هللاّ  قُتل
يف رجال من املهاجرين واألنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يُجلسكم؟   وك� انتهى إىل عمرو بن طلحة بن عبيد ّهللا 

  هللاّ قال: ف� تصنعون بالحياة بعده قومــوا فموتــوا عــىل مامــات عليــه رســول  آله و عليه هللا صىل  قالوا: قتل محمد رسول ّهللا 
  ٤واستقبل القوم فقاتل حتى قتل.

ط بعــد وفــات قتل، ثم انقلب ج�عات من نفس الــنم آله و عليه هللا صىلهنا تتقلب ج�عات عىل أعقابهم زْعَم أن الرسول 
  يف خطبة الوسيلة: السالم عليهوك� يقول خليفة الرسول عيل  آله و عليه هللا صىلالرسول 

ورفعه اليه � يك ذلك بعده إال كلمحة من خنقة أو وميض من برقة إىل  آله و عليه هللا صىلعز وجل نبيه   حتى إذا دعى هللاّ «
وا باألوقار واظهروا الكتائب وفلّــوا الــدار وغــ�وا آثــار الرســول أن رجعوا عىل األعقاب وانتكصوا عىل األدبار وطلب

ورغبوا عن أحكامه وبعدوا من أنواره واستبدلوا �ستخلَفه بدييالً اتخذوه وكانوا ظامل�، وزعمــوا أن مــن  آلـه و عليه هللا صىل
لرسول عليه وآله السالم ملقامه، وأن مهاجر آل ممن اختاره ا آله و عليه هللا صىل  اختاروا من آل أ� قحافة أوىل �قام رسول هللاّ 

  ».أ� قحافة خ� من املهاجري األنصاري الربا� ناموس هاشم بن عبد مناف
إليكم قد خلــت مــن   معارش الناس أنذركم أ� رسول هللاّ «ذلك! والرسول ذكرهم يف خطبة الغدير �ا ذكرهم ومنها 

  شــيئا وســيجزي هللاّ   ابكم ومن ينقلــب عــىل عقبيــه فلــن يرضــ هللاّ قبيل الرسل أفإن مت او قتلت أنقلبتم عىل اعق
  ٥».الشاكرين، أال وإن عليا هو املوصوف بالصرب والشكر ثم من بعده ولدي من صلبه

 عليهاالسـالمومن ثم نسمع قرة عينه فاطمة البتــول  السـالم عليهثم خليفته اإلمام عيل   يحتج بكتاب ّهللا  آله و عليه هللا صىلالرسول  ذلك
فخطٌب جليل استوثق منه فتقــه، وانفتــق رتقــه، آلـه و عليـه هللا صىلأتقولون مات محمد «تقول يف خطبتها ح� ُمِنعت فدكا 

                                                        
ا����� �� ا��ٓ�� ��ل: ذ�� ��م أ�� ��� ا����� �� ا����� �� ا���� وا���ح و��ا��ا ���  ـ ا��ج ا�� ���� وا�� ���� �� ٢:٨٠). ا��ر ا�����ر ١

 ����ا �� ��� و��ل ا��س...  ا��ّ�

 
 � ��ل ��ل ا�� ا���ض..). ا����ر ا��ج ا�� ���� �� ا�� ���٢

 
��� ���  ). ا��ج ا�� ���� �� ا���ي ��ل: ��� �� ا���س ��م ا�� ان ر��ل ا��٣�ّ ��   �� ��� ��� أ���ب ا����ة ��� ��� ر����ً ا�� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا

 ���ا �� ��� ��ر���ا ا�� ����� ��� أن ��ٔ���� ��������، ��ل ا�� �� ا����...أ�� ���ٔ�� ��� ا���� �� أ�� ����ن �� ��م ان �

 
 ). ا����ر ا��ج ا�� ���� �� ا����� �� ��� ا����� �� را�� أ�� ��� ��ي �� ا����ر ��ل: ا���� ا�� �� ا���� �� ا�� �� ����...٤

 
 ...آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ������ا����م�� ا������ج ������� �����ده إ�� ���� �� ��� ا�����  ١:٤٠٠). ��ر ا������ ٥
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سفت النجوم ملصيبته، وأكدت اإلهال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمــة وأظلمت األرض لغيبته وك
جل ثناءه   النازلة الكربى واملصيبة العظمى ال مثلها نازلة وال بائقة عاجلة أعلن بها كتاب هللاّ   عند م�ته، فتلك وّهللا 

ورسله   وإلحانا ولقبله ما حل بأنبياء ّهللا يف أففِنيتكم يف ممساكم ومصبحكم، يهتف يف أفِنتكم هتافا صارخا وتالوة 
ومامحمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبــتم عــىل أعقــابكم »: «حكم فصل وقضاٌء حتم

ًء  إيهاً بني قيلة أْهَضم تراث أبيــه وأنــتم �ــرى» الشاكرين  شيئا وسيجزي هللاّ   ومن ينقلب عىل عقبيه فلن يرض هللاّ 
  ١».ع ومنتدٍء ومجتمع..مني ومسم

حمة ربه وقبلها إنها مشــمولة للتنديــد إىل جوار ر  آلـه و عليـه هللا صىلاجل وكل انقالبه عن رشعة اإلسالم بعد ارتحال الرسول 
  الشديد يف آية اإلنقالب، فمثلث الزمان تشمله، انقالبا يف زمنه وبعده زمن اال�ة، وبعدهم زمن الغيبة.

والناس عىل رضوب شتى بالنسبة ملوتــه، فمــنهم مــن » كل نفس ذائقة املوت«إن الرسول ميت عىل أية حال، فان 
  فل� تويف رســول هللاّ «، ومنهم من انكر موته وهو �ر� املسلم� كالخليفة عمر انقلب بعد موته، ومنهم من ثبت

  تــوىف وإن رســول هللاّ  آلـه و عليـه هللا صـىل  قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجاالً من املنــافق� يزعمــون أن رســول ّهللا  آله و عليه هللا صىل
ب موىس بن عمران فقد غاب عن قومه أربع� ليلة ثم رجــع الــيهم ما مات ولكن ذهب إىل ربه ك� ذه آلـه و عليه هللا صىل

ك� رجع موىس فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا رِسلك  آلـه و عليه هللا صىل  ل�جعن رسول هللاّ   بعد أن قيل قد مات وهللاّ 
مدا قد مات ومــن كــان وأثنى عليه ثم قال: ايها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن مح  يا عمر أنصت فحمد هللاّ 

  ٢حٌي ال �وت ثم تال هذه اآلية.  فان هللاّ   يعبد هللاّ 
واضافة القتل إىل املوت  ٣أنه سبَّب موته؟ آلـه و عليه هللا صىلالمحة الحت�ل قتله » أفإن مات أو قتل«وترى ظاهرة الرتدُّد يف 

                                                        
ا�� ��� ��� ا�� ��� ��� ��� ����� ��ك و����� ذ�� ��ءت ا���  ������ا����م�� ا���� �����ده �� آ����   ). ا����ر �� ا������ج روى ��� ا��١�ّ

 و����: ا�����ن..

 
�   ... ��ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ا����ر �� ا�� ����ة ��ل ��� ���� ر��ل ا��ّ� ٢:٨١). ا��ر ا�����ر ٢ ���ٔن ا���س �ـ� ����ـ�ا ان �ـ�ه ا��ٓ�ـ� ��ـ�

�� �� إ�� ان ���� ا�� ��� ����� ����ت ��� و���   �� ا�� ��� ����� �� �� ا��ا��� ��ل ���: ��ا��ّ� ��� ����� ا�� ��� ����ٍ� وا�� ا���س

 إ�� ا��ٔرض

��� ���  �� ������ ر���ي و���� ان ر��ل ا��ّ�  �� ��ت. آ�� و ���� ا

� �� ��ل: �� ��ت ������ وا���� ���ء ا�� ���  ��م ��� آ�� و ���� ا��� ���و��� ا��ج ا������ �� ا������ �� ��وة ��ل: ��� ���� ا����  �� ا����ب �����

:  ��ل ا��ّ�  ��� ����� ا�� ���� و�� �� ��� ا����� و����� ا�� ا����� ��� ا���ت ��� �� ���� أ�� إ�� ا��ّ�  ���م إ�� ���� ا����� و��ل: ان ا��ّ�

���� ��� ا���م و��ل ��ل ا��ّ�  ا��ّ����ل ���: ��ه ا��ٓ�� �� ا���آن و» و�� ���� إ�� ر��ل...« �� و ���� ا��� ��������   �� ���� ان ��ه ا��ٓ�� أ : ا�� ��� آ

 وا��� ����ن.

 و�� ������ ����� ������� �� ��ٔو�� ا���آن �� ����� �� ا���� ����ص ا��ٓ��ت �� ����، و�� ���� �ّ�� �� ا����ٔ �� ����!.

��� �����م وا�� ���ن ��ا�� وأن ا����  ا����م ����ا�� ا��ب ����  ��ا����م����روى ا��ن �� ����ن �� ا�� ����  �� و ���� ا �� آ ا�� أم ���� وأم ���� ان ��او��ه ����

�� و ���� ا��� ���  ا�� �� ����� ��� ����� إ�� ا���� ���ن آ�� و�� ���� ���� ���� ر��ل ا��ّ� ��� ���ه وا������ن ���دو�� و�� ���� وا��ة ���� �� آ

�� و ���� ا��� ���  ��� أ��� وأ��ر و��ن ا���ح ا��ي ا��ي ����� ر��ل ا��ّ�  و���ل: إن ر���ً ��� ��ا �� ا��ّ� إذ ��   : ا���� ا��ّ�ا����م ��������� ���ل ���  آ

 � ـ و����ي ا�������.ا������  ذ�� �� ������ �� ا���آن و�� ���� �����: و����ي ا��ّ�  أ�� و�� او�� ا���� ���� ا��ّ�

 
��� �����ل: ��رون ��ت ا����  ا����م ����  �� ����� ا������ �� ��� ا���� �� ���� �� ا�� ��� ا��ّ� ١:٤٠١). ��ر ا������ ٣ �� و ���� ا ���ل:   ؟ إن ا��ّ�او ��� آ

ٕ�ن ��ت او ���«  . ��ُ��� ��� ا���ت ا���� ����ة، �����: ا���� وا����� �� �� ��� ا��ّ�» أ�

ٕ�ن ���«ام و��ٔ�� ����� » او ��� «أ��ل: و��ه روا�� وا��ة ����� �� ������ ا��ٓ��، و��� ��ن ���� واردا ���ا ���ن ا���  دون ا���� ا���ت، » أ�

 ا�� ا���� �� ز���� ���� �� ا��.» او ���«����� ������ ���� ا�� �� ����، ���� و���رة ا���د�� �

��� ���أ��ل: اذا �� ���� ���ان ان ��ه ا��ٓ�� و�� ������ �� ا���آن ���� ا����� ��� ا���آن ���� رأى ا����ل  ام  ���� و��� ��� ا����ة ���� ود��� آ�� و ���� ا

 .آ�� و ���� ا��� ���و��� ا���� ��� �� ���� و�� دور ��� ا�� ��� ��ت ا����ل  ����� ا������ �� �� ذ��، ��
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هي لإلجابة عىل س�ح االنقالب بقتله املسموع، وتقديم املوت ملحة إىل انه هو الوارد بحقه، واضيف هنا اىل القتل 
  قت وحقت.ل� يرد عىل خليفته� املتخيلة وهي االنقالب عىل األعقاب، وانه� عىل سواء فيها لو صد

� يــرد مــورد املــوت، » أفــإن قتــل«� يرد اإلستنكار مورده الواقع وهو ظن القتل، ولــو قــال » أفإن مات«فلو قال: 
  فالجمع بينه� يجمع االستنكار لخليفته� املشرتكة املزعومة.

فلن «جاهلية الجهالء إرتجاعا منكرا إىل ال» ومن ينقلب عىل عقبيه«وهي الجاهلية األوىل » انقلبتم عىل اعقابكم«.. 
الصامدين عىل هذه الرسالة القدسية، حيث يشكرون هذه » الشاكرين  وسيجزي ّهللا «إ�ا أرض نفسه » شيئا  يرض ّهللا 

  النعمة السابغة يف الرضاء ك� يف الرساء.
الً َوَمْن يُرِدْ    َوَما كَاَن لِنَْفٍس أَْن َ�ُوَت إِالَّ بِإِذِْن ّهللا « نْيَا نُْؤتِِه ِمنَْها َوَمْن يُرِْد ثََواَب االِْخرَِة نُؤْتِِه ِمنَْها  كِتَابا ُمَؤجَّ ثََواَب الدُّ

اكِِرينَ    ١»َوَسنَْجِزي الشَّ
ا قد قتل ـ أنه قىض نحبه قبل أجله وملـّـ آلـه و عليـه هللا صىلتلمح هذه اآلية أنه خيِّل إىل بعض البسطاء ـ ملا سمعوا ان النبي 

يبلغ رسالته �اما؟ وهذه رضورة رسالية ربانية يف واجب الحكمة العالية الرتبوية أن يدوم الرسول برسالته يف شخصه 
ل منها دون إبقاء!.   حتى يقيض ما حمِّ

فهذه اآلية تؤنِّب تلك الجهالة يف اآلجال وال سي� أجل الرسول، مه� كان فيهم قوالــون آخــرون بالنســبة لقــتالهم 
يقولون لو كان لنا من األمر يشٌء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل « وأنفسهم:

»مضاجعهم..
يا ايها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا رضبوا يف األرض أو كانوا غــزَّى لــو «ـ  ٢

  ٣.»وما قتلوا..كانوا عندنا ما ماتوا 
ك� يف نظائرها ترضب السلب إىل اع�ق الزمن الثالث، إحالة لهذه الكينونــة مهــ� كانــت بصــيغة » وما كان«هنا 

  ».ان �وت«املايض، إذ ال صيغة سائغة له إال املايض الذي يستقبله املستقبل 
  إضافة اىل نفس النفس الدالة عىل حياة، فك� اإلحياء بإذن ّهللا » أن �وت«تعم كافة النفوس الحية ملكان » نفس«و

كذلك اإلماتة، فإنه� من اختصاصات الربوبية، مه� كانت عندنا أسباٌب له�، ولكن� السبب األخ� ألقل تقدير ليس 
  . إال بإذن هللاّ 

اب املوت ـ ميتة وحية ـ فهــو ايضــا ها تكويني، سواًء أكان دون وسيط فهو أمره التكويني، أم بوسيط كأسب واإلذن
  أمره التكويني مقارنا ألسباب املوت.

يف كتابه املؤجل، فال يعجل قبل أجله وال يؤجــل   فال موَت إال باذن هللاّ » �وت«قد تكون حاالً لـ » كتابا مؤجالً«ثم 
  عنه، وب� األجل املحتوم واملعلق عموم من وجه.

،  تعمه�، فك� األجل املحتوم ليس إال بإذن هللاّ » مؤجالً«األجل املحتوم، إذا فـ تعم األجل املعلق اىل » �وت«وألن 
. فقدترى اسباب املوت الظاهرة تتوارد عىل نفس ولكنها  كذلك املعلق، مه� كان الثا� بأسباب ظاهرة من خلق هللاّ 

لكنها �وت، م� يربهن أن وراء األسباب ترى اسبابا ملا دون املوت متواردة عىل نفس و  ال �وت، أم الترى أسبابه، ام
الظاهرة وسواها ـ يف حساباتنا ـ للموت وعدمه يتوارى السبب الربا� للموت وعدمه، وال فرار عن املوت بســببه 

                                                                                                                                                         
ان   ��ا��ّ�» و���� ������� ا�� و��� ������ا ���اء ��� ا���س و���ن ا����ل ����� ����ا«��� أ��ٔول ��ه ا��ٓ�� «و�� ����ر ��� �� ����� 

 ���� وا�� �� ا��ي ����� ��� ان ��� �� ���.��� ��ٔ�� ا�� ����� �� أ��� ��� ���� ����� ��ٓ�� ا��

 
 .٤:١٤٥). ��رة ا����ء ١

 
 .٤:١٥٤). ��رة ا����ء ٢

 
 .٤:١٥٦). ��رة ا����ء ٣
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، ففي�  الخفي الربا�، أجالً محتوما او معلقا وإ�ا الفرار عن األسباب الجلية إذا � يؤمر بها مثل القتال يف سبيل هللاّ 
  وأرضابها محكمة حاكمة بالحرمة.» وال تقتلوا انفسكم ـ ال تلقوا بأيديكم إىل تهلكة«وراءها تأ� 

تعني ـ مع من يريد ثواب اآلخرة وهم التجار ـ تعني بأحرى من ال يريد بعلمه ال ثواب الدنيا وال » الشاكرين«وعّل 
ب يف الدارين، و   ثواب اآلخرة، ا�ا يريد مرضات هللاّ  إ�ا نظعمكم «ال يريد سواها وان ُعِذب فيه� أو أثيب: ولو عذِّ

  ألهل طاعته.  ال جزاًء دنيويا ـ ومنه ما بأيديكم ـ وال أخرويا قرره ّهللا » ال نريد منكم جراًء وال شكورا  لوجه ّهللا 
» فمن يرد ثواب الدنيا«آله و هعلي هللا صىلذلك التعقيب يقدم املحتمل األول يف األجل، أنه اََجَل الرسول األجّل » ومن يريد..«

  ».نؤته منها وسنجزي الشاكرين«ثبوتا عىل اإل�ان » نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة«ارتدادا عىل عقبيه 
هنا لذاتها الطليقة، سمي ثوابا ملقارنته بثواب اآلخرة، ثم ثواب هو نتيجة العمل أيا كان، مه� غلب » ثواب الدنيا«

ة، فعمل الدنيا ينتج لها ك� عمل اآلخرة لها، وأين عمل من عمل وثواب من ثواب.ايتع�له عىل النتيجة ا   لخ�ِّ
وترى اإلرادة ـ فقط ـ تخلِّف الثواب أيا كان وإن � تخلف العمل الذي يستحق به الثواب؟ كال، بل ال تعني االرادة 

، هي العمل محتَّ�.إال التي تستتبع العمل، فاإلرادة التي ال يحول بينها وب� املراد حائل    مس�َّ
؟ »تختص بها دون األوىل» ومن يرد ثواب اآلخرة«تختص بإرادتها دون األخرى، ك� » من يرد ثواب الدنيا«ثم وترى 

ـ  ١.»ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار«ومن يرد ه� جمعا بينه� يُعطاه� ك� يف دعاءهم 
  ٢.»يحب املحسن�  ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة وهللاّ   فآتاهم ّهللا «
يف كل منه� تعني ـ فقط ـ كالً منه�، ثم ومريد الدنيا لآلخرة هو مريد اآلخرة، وحسنة الدنيا هــي الحيــاة » يرد«

  حتى تصبح جمعه� جمعا ب� الضدين.الحسنة التي هي مزرعة األخرة وليست ُمزرِءة لآلخرة 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد ثــم جعلنــا لــه جهــنم «تعني » من يرد ثواب الدنيا«إذا فـ 

ومن اراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك «تعني » من يرد ثواب اآلخرة«ـ ك� » يصالها مذموما مدحورا
مــن كــان يريــد حــرث «و ٣.»الً �د هؤآلء وهؤآلء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراكان سعيهم مشكورا. ك

  ٤.»اآلخرة نزد يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب
، فكدح للدنيا جاهدا، و� يعمل لآلخرة صالحا جاحدا، فهو فمن أقبل عىل الدنيا بوجهه كله ونآى عن اآلخرة بعطفه

  ».يرد ثواب اآلخرة«الذي يريد الدنيا دون اآلخرة، ويعاكسه املقبل عىل اآلخرة بعمل الدنيا واآلخرة فانه ممن 
كلٍّ مــنه� يف » نؤته منها«ذلك مه� كان مريدوا الدنيا دركات ومريدوا اآلخرة درجات، فقد يؤ� كلٌّ قََدره، وملاذا 

  واإلرادة فيه� طليقة بالنسبة للثواب املراد دون تبعيض؟.
ألن املؤ� عىل أية حال ليس كل الثواب، فانه موزَّع ب� أهليه يف الدنيا واآلخرة، مه� كان ثواب الدنيا ضئيالً قليالً 

  أمام ثواب اآلخرة الجليل.
مزيد   يف اآلخرة هو كذلك قدر السعي ولدى ّهللا » منها«ثم » ما نشاء ملن نريد«يف الدنيا قدر ما سعى لها و» منها«و
  بفضل ومزيد.» وسنجزي الشاكرين»: «فأولئك كان سعيهم مشكورا«

ذلك، وأما من اراد ثواب الدنيا واآلخرة، مستقالً كٌل عن اآلخر، فهو عواٌن ب� اهل الدنيا واآلخرة، وله يف كل منه� 
  .قدر ما قدم لها وال يظلمون نف�ا

                                                        
 .٢:٢٠١). ��رة ا����ة ١

 
 !.٣:١٤٨). ��رة آل ���ان ٢

 
 .١٧:١٩). ��رة ا��ٔ��ى ٣
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أَيِّْن ِمْن نَِبىٍّ قَاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن كَِثٌ� فََ� َوَهنُوا لَِ� أََصابَُهْم ِيف َســِبيِل ّهللا « يُِحــبُّ    َوَمــا َضــُعُفوا َوَمــا اْســتََكانُوا َوّهللا    وَكَ
ابِِرينَ    ١»الصَّ

ملا أصابهم وضعفوا واستكانوا، ثالوث من التخلف عن اإل�ان  آله و عليه هللا صىلتنديد شدى مديد بالذين وهنوا مع الرسول 
عون اإل�ان.   وهو يدَّ

كلمة تكث� علّها مركبة من كاف التشبيه وأٍي، يعني كأي نبٍي ولكنها ـ ك� يشهد رسم خطها ـ انقلب عن » كأيِّن«
وقاتــل معهــم   من النبي� قــاتلوا يف ســبيل هللاّ  م� يب� أن كث�ا» كم من بني«معنى الجزئ� إىل ما يقاربه� وهو 

  ربيون كث�.
وهو العا� الربا�، ام مطلق الربا�، وهو أصل عربا� يعني األمم الربانية املرتبيــة بالرتبيــة » ر�«جمع » ربيون«و

  ية.) لغة عربانية تعني املعلم وهي من األلقاب املعّزرة اليهود۲۰:۱۶(يوحنا » ِربَّو�«الرسالية، و
من جْرح »  ف� وهنوا ملا أصابهم يف سبيل هللاّ «والفارق ب� السلبيات الثالث أن الوهن هو ضعف اإلرادة والتصميم، 

وقْرح وقتل أو انهزام، فقد واصلوا يف قتالهم كمســئولية رشعيــة مهــ� كانــت النتيجــُة الهز�ــَة الظــاهرة، أم وقتــل 
  .أنبياءهم، إذ هم ميزوا ب� الدعوة والداعية

من مصيبات وهنا يف أرواحهم وضعفا »  ما أصابهم يف سبيل هللاّ «والضعف يعني انكسار القوات الظاهرية، فلم يؤثر 
  يف أجسامهم، فحاربوا يف اإلصابات ك� كانوا يحاربون يف غ�ها.

السكون أمام  من سكن، فاإلستكانة هي طلب السكون، تركا للدعة نتيجَة الرضاعة والضآلة، فهي» وما استكانوا«ثم 
العدو ليفعل به ما يريد، دو�ا حراك يف العراك، أم من الكنية وهي الحالة السيئة، كنية سوٍء وخيبة، ف� طلبوا هذه 
الحالة لهم من عدوهم تخاذالً أمامه والتجاءً إليه، فليست من الكون، بل هي ب� السكون والكنية ولكٍل وجه ادبيا 

  ٢هو الصحيح وال سي� ادبيا.ومعنويا، ولكن الثا� أصح ام 
ا يوبَّخــون عــىل هــذه الوقيعــة ولقد حصل كل هذه الثالث لبعض الحارضين يف أحد، وهنا وضعفا واستكانة، وهن

  الوقيحة تحريضا لهم أن يستنوا بسنة الربي� الكث� الذين قاتلوا مع نبي� كث�:
ا َوإِْرسَافَنَا ِيف أَْمرِنَا َوثَبِّْت أَقَْدامَ « ا ذُنُوبَنَ   ٣»َقْوِم الَْكاِفِرينَ نَا َوانُْرصْنَا َعَىل الْ َوَما كَاَن قَوْلَُهْم إِالَّ أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَ

ذلك قولهم وهم ما عىل ما هم عليه من صامد اإل�ان وثابت اإلطمئنان، استغفارا لذنوب وأرساٍف ال يخلو عنه� ـ 
ىل القوم ، ثم تثبيتا ألقدامهم يف معارك الكرامة، وانتصارا ع وهم املعصومون بعصمة ّهللا   كلََمم ـ غ� من عصمه هللاّ 

  الكافرين.
نْيَا َوُحْسَن ثََواِب االِْخرَِة َوهللاّ    فَآتَاُهْم هللاّ «   ٤»يُِحبُّ اْلُ◌مْحِسنِ�َ    ثََواَب الدُّ
هو فضل الثواب فوق عدله ألنهم » وحسن ثواب اآلخرة«هو حسنة الدنيا حيث تناسب اآلخرة، ثم » ثواب الدنيا«

  ».يحب املحسن�  وهللاّ «بد من اإلحسان إليهم محسنون، فال 
  ومن ثواب الدنيا هنا الغنيمة وانرشاح الصدر والثناء الجميل وتثبيت األقدام والنرصة عىل القوم الكافرين.

ومن لطيف التعب� وعطيفه هنا بعد اعرتافهم باألساءة بحرضة الربوبية تطامنا وتذلالً، أنه تعاىل س�هم محسن�، 

                                                        
 .٣:١٤٦). ��رة آل ���ان ١
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عرتاف بالقصور والتقص� إحسان يف حقل العبودية، ك� االستكبار عن ذلك إساءة بحرضة الربوبية مه� � حيث اإل 
  تتله سوٌء او أذى.

يَن بـَـ« الَكُْم َوُهــَو َخــْ�ُ َمــوْ    ْل ّهللا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا الَِّذيَن كََفُروا يَرُدُّوكُْم َعَىل أَْعَقــابُِكْم فَتَنَْقلِبُــوا َخــاِرسِ
يَن َسنُلِْقي ِيف قُلُوِب الَِّذيَن كََفُروا الرُّْعَب ِ�َا أَْرشَكُوا بِا�ّ  َما لَْم يُنَزِّْل بِِه ُسلْطَانا َوَمأَْواُهْم النَّــاُر َوبِــئَْس َمثـْـَوى    النَّاِرصِ

ونَهُ    َولََقْد َصَدقَُكْم ّهللا  الظَّالِِم�َ  ِشلْتُْم َوتَنَازَْعتُْم ِيف اْألَْمِر َوَعَصيْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َوْعَدُه إِذْ تَُحسُّ ْم بِإِذْنِِه َحتَّى إِذَا فَ
ا َوِمنُْكْم َمْن يُِريُد االِْخرََة ثُمَّ َرصَفَُكْم َعنُْهْم لِيَبْتَلِيَُكمْ  نْيَ ذُو فَْضــٍل    َوهللاّ  َولََقْد َعَفا َعــنُْكمْ  َما تُِحبُّوَن ِمنُْكْم َمْن يُِريُد الدُّ

أَثَابَُكْم غَّ�   بَِغمٍّ لَِكيْالَ تَْحزَنُوا َعــَىل َمــا َعَىل الُْمْؤِمِنَ� إِذْ تُْصِعُدوَن َوالَ تَلُْووَن َعَىل أََحٍد َوالرَُّسوُل يَْدُعوكُْم ِيف أُْخَراكُْم فَ
اتَُكْم َوالَ َما أََصابَكُْم َوهللاّ  ئَِفٌة قَْد   َخِب�ٌ ِ�َا تَْعَملُونَ    فَ ثُمَّ أَنْزََل َعلَيْكُْم ِمْن بَْعِد الَْغمِّ أََمنًَة نَُعاسا يَْغَىش طَائَِفًة ِمنُْكْم َوطَا

اّ�  تُْهْم أَنُْفُسُهْم يَظُنُّوَن بِ ٍء قُْل إِنَّ    أََهمَّ َحقِّ ظَنَّ الَْجاِهلِيَِّة يَُقولُوَن َهْل لَنَا ِمْن اْألَْمِر ِمْن َيشْ يُْخُفوَن     اْألَْمَر كُلَُّه �ّ َغْ�َ الْ
ا ِمْن اْألَْمِر َىشْ  اَن لَنَ لْنَا َهاُهنَا قُْل لَْو كُنْتُْم ِيف بُيُوتُِكْم لََربََز الَِّذيَن كُتَِب  ِيف أَنُْفِسِهْم َما الَ يُبُْدوَن لََك يَُقولُوَن لَْو كَ ٌء َما قُتِ

َص َما ِيف قُلُوبُِكْم َوّهللا    يَبْتَِىلَ هللاّ َعلَيِْهْم الَْقتُْل إَِىل َمَضاِجِعِهْم َولِ  ُدوِر  إِنَّ الَِّذيَن    َما ِيف ُصُدورِكُْم َوِلُ◌�َحِّ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
يْطَاُن بِبَْعِض َما كََسبُوا َولََقْد َعَفا هللاّ  َا اْستَزَلَُّهْم الشَّ ْوا ِمنُْكْم يَْوَم الْتََقى الَْجْمَعاِن إِ�َّ   ١َغُفوٌر َحلِيمٌ    َعنُْهْم إِنَّ ّهللا    تَوَلَّ

يَن بـَـ ْ�ُ َمــْوالَكُْم َوُهــَو َخــ   ْل ّهللا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا الَِّذيَن كََفُروا يَــرُدُّوكُْم َعــَىل أَْعَقــابُِكْم فَتَنَْقلِبُــوا َخــاِرسِ
ينَ    ٢»النَّاِرصِ

لقد طال الحديث حول الهز�ة يف أحد حيث أخذت ابعادا عميقة يف نفوس املسلم� ويف صفوفهم، فإنهــا كانــت 
  الهز�ة األوىل بعد انتصارهم العظيم ببدر وانتظارهم العميم أن يهزموا عىل طول الخط وال ينهزموا.

ق يستطرد يف أخذ املــؤمن� بالتأســية تــارة وباإلســتنكار أخــرى، وبــالتقرير ثالثــة وباملثــل رابعــة، لذلك نرى السيا
  وبالتحذير عن الخلفيات املحظورة للهز�ة خامسة وهكذا األمر.

فهنا ينهى الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا كيال يرتدوا عىل أعقابهم فينقلبوا خارسين، وترى هالَّ تكون طاعــة 
  ار يف نفسها إنقالبا عىل األعقاب حتى يحذر عنها حذرا عن خليفتها اإلنقالب، ثم وما هي الطاعة املنهية هنا؟.الكف

أو   إنها طاعة يف قولة أو فعلة تنجر إىل اإلرتداد عن صالح العقيدة، ك� أن خطوات الشيطان تْقِدمات لإلرشاك با�ّ 
  . اإللحاد يف ّهللا 

موالكم   بل هللاّ «واللجوء إليهم حتى يأمنوا بأسهم أو ينرصوهم  ٣طاعتهم يف اللحوق بهم واملستفاد من اآليات أنها
سنلقي يف قلوب الــذين كفــروا «هم في� أرعبوهم عن أنفسهم وأرغبوهم عن قتالهم: وطاعت» وهو خ� النارصين

  ».لو كان محمد رسوالً � ينهزم«وتأثرهم بقالتهم » الرعب..
ورسوله   وعىل آية حال فطاعة الكفار وال سي� حال الهز�ة العظيمة كهذه، تخلِّف ردا عىل األعقاب، فال طاعة إال ّ� 

  ».م وهو خ� النارصينموالك  بل ّهللا «
لقد انتهز الكفار ـ من مرشك� ويهود ـ الفرصة الفريسة يف تلك الهز�ة العظيمة القريصة ليثبطوا عز�ة املــؤمن� 
عن مواصلة القتال، ويخوفوهم عاقبة أمرهم مع الرسول املنهزم، وجو الهز�ة هو أصــلح األجــواء لبلبلــة القلــوب 

  واإلطمئنان.وخلخلة الصفوف وزلزلة اال�ان 
فقد يخيَّل إىل ضعفاء النفوس من املؤمن� إمكانية الحفاظ عىل إ�انهم مع اإلنسحاب وقتيا إىل الكفار حتى تضع 
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وه يف الخطوة األوىل.   الحرب أوزارها، وذلك َوْهٌم كب� خط�، فإنه ارتداد إىل االعقاب شاءوا أم أبوا، وإن � يحسُّ
ا أَْرشَكُوا بِا�ّ َسنُلِْقي ِيف قُلُوِب الَِّذي«   ١»َما لَْم يُنَزِّْل بِِه ُسلْطَانا َوَمأَْواُهْم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّالِِم�َ    َن كََفرُوا الرُّْعَب ِ�َ

ملرشكون بعد ذلك تأم� لقلوب املؤمن� القريحة عن الهز�ة، وتحريض عىل مواصلة القتال، وقد رجع أبو سفيان وا
ه و عليـه هللا صىليف قلوبهم الرعب فرحعوا إىل مكة فقال النبي   أحد إىل مكة ثم ندموا واعتزموا الرجوع فألقى هللاّ  إن ابــا  آـل

  ٢».فيقلبه الرعب  سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف هللاّ 
ذلك، والقلب الخاوي عن اإل�ان، امليلء من الرشك، مرعوب أمام القلوب املؤمنة املطمئنة بطبيعة الحال، ما قّدم 

  املؤمنون رشائط اإل�ان والتزموا بها.
ِشلْتُْم َوتَنَازَْعتُْم ِيف اْألَْمِر َوَعَصيْتُْم ِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َما تُِحبُّ َوْعَدهُ إِذْ تَحُ    َولََقْد َصَدقَُكْم هللاّ « ونَهُْم بِإِذْنِِه َحتَّى إِذَا فَ وَن سُّ

بْتَلِــيَُكْم َولََقــْد َعَفــا نْيَا َوِمنُْكْم َمْن يُِريُد االِْخرََة ثـُـمَّ َرصَفَُكــْم َعــنُْهْم لِيَ ْضــٍل َعــَىل    َعــنُْكْم َوهللاّ  ِمنُْكْم َمْن يُِريُد الدُّ ذُو فَ
  ٣»الُْمْؤِمِن�َ 

ويا له من تعب� قدير نحرير حيث يرسم مشهد الحرب ك� هو، فال يذر حركة يف امليدان، وال خاطرة يف النفوس، وال 
مل صوت املعركة وصــورتها وســ�تها سمة يف الوجوه، وال خالجة يف الض�ئر إال ويثبتها، وكأن العبارات رشيطة تح

  وكل ظاهرة منها او باطنة.
بخمســة آآلف مــن املالئكــة «حيث وعــدكم أن �ــدكم بعــد بــدر » وعده  صدقكم ّهللا «تاكيد ان اثنان أن » ولقد«

  رشَط أن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا.» مسموم�
: إصابة ال» صدقكم.. إذ تحسونهم باذنه« ِحس، فقد أصبتموهم بحسهم إذ يرونكم اك� م� كنــتم وهو من الَحسِّ

با أن املالئكة املسموم� منكم، حيث سوَّموا وعلَموا انفسهم كل عالئم الجندي املحارب يف صفوفكم.   تحسُّ
ه وتلك اإلصابة املزدوجة هي املعنية  ه، تعني أصاب ِحسَّ وإصابة ثانية هي إبطال حسهم عن بكرته قتالً، فان: حسَّ

دون القتل فقط فانه صيغته نفسه، وال االصابة االوىل فقط، فان صيغتها هي نفسها، بل هو مثنى » حسونهمت«من 
ك� وعد، وليست   حيث اإلصابتان ه� من فعل هللاّ » إذ تحسونهم بإذنه«إصابة الحس قضيَة بالغة التعب� ولباقته: 

  القلة القليلة ِعدة وُعدة م� تأ� بواحدة منه�.
ثالوث منحوس من التخلــف عــن »: حتى إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم«َحسُّ كان مستمرا يف أحد وذلك ال

  القواعد الحرب وقوائدها.
أمــر املقــام وأمــر » وتنازعتم يف األمر«عن مواصلة املقام يف مقاعدكم املقررة، ففشلتم عن الحرب » فشلتم«فلقد 
من «وهم أوآلء الذين تركوا مقاعدهم إىل اكتساب الغنيمة بعد انهزام العدو  آله و هعلي هللا صىلامر الرسول » وعصيتم«القيام 

  من اإلنتصار الذي كنتم له بانتظار، والغنيمة املرتوكة بعد اإلنتصار.» بعد ما أراكم ما تحبون
  ».وعده  هللاّ لقد صدقكم «ـ في� عنت ـ اإلنتصار يف بدر، ك� تعنيه ـ في� عنت » من بعد ما أراكم«وقد تعني 

تارك� املقاعــد املقــررة إىل الغنيمــة، فاغتنمــه » منكم من يريد الدنيا«وما ذلك الفشل والتنازع والعصيان إال ألن 
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  املرشكون فرتاجعوا عن هز�تهم إىل عز�تهم لالنتصار.
الء الهز�ة ولكنهم ظلوا فاألولون انجرفوا اىل ذلك الثالوث املنحوس واآلخرون أبتلوا بب» ومنكم من يريد اآلخرة«ثم 

  صامدين.
  والرصف هنا هو اإلبعاد عن مواصلة القتال، وترى كيف ينسب ذلــك الرصــف إىل هللاّ » ثم رصفكم عنهم ليبتليكم«

  . واإلنرصاف عن قتال العدو محرم يف رشعة ّهللا 
ة الثالوث: فشالً وتنازعا وعصيانا، و  حيــث تــرك   هو مــن فعــل هللاّ إن ذلك الرصف هو من فعلهم ملا انجرفوا يف هوَّ

  نرصهم باملالئكة املسوم�، ووكلهم إىل أنفسهم.
الظنونــا، رصفــا   ك� أنه ـ كذلك ـ َرصف ج�عة آخرين عن مواصلة القتال ملّا وهنوا وحزنوا �ا انهزموا وظنوا بــا�ّ 

  برصف، حرفا بحرف، هنا وهناك جزاًء وفاقا.
انتهانا للمتخلِّف� وامتحانا للصامدين » وليبتليكم«ـ » قلوبهم  وا أزاغ ّهللا فل� زاغ«ألنكم انرصفتم: » رصفكم عنهم«
ذو   وّهللا «مه� اخطأتم فإنكم ـ بعد ـ مؤمنــون   بعد ما وبخكم ألنكم كنتم مقاتل� يف سبيل ّهللا » ولقد عفا عنكم«

  ».فضل عىل املؤمن�
تَُكْم َوالَ َمــا إِذْ تُْصِعُدوَن َوالَ تَلُْووَن َعَىل أََحٍد َوالرَّ « ُسوُل يَْدُعوكُْم ِيف أُْخرَاكُْم فَأَثَابَُكْم َغّ� بَِغمٍّ لَِكيْالَ تَْحزَنُوا َعَىل َما فَا

  ١»َخِبٌ� ِ�َا تَْعَملُونَ    أََصابَُكْم َوهللاّ 
تتعلق بكل هذه الثالث توافقا  »اذ«فـ » اذ تصعدون«وعفى عنكم » إذ تصعدون«ليبتليكم » إذتصعدون«رصفكم 

  ألدب اللفظ واملعنى.
واإلصعاد خالف الصعود ك� اإلرضاب خالف الرضب، فهو اإلنرصاف والذهاب بعيدا هنا عن املعركة فرارا دون قرار، 

  قتيل. آله و عليه هللا صىلال سي� وهم زاعمون أن الرسول 
: اإللتفات، و » تصعدون وال تلوون عىل أحد« لتعني خــالف اللفتــة » إىل احد«هنا اإللتفات عىل أحد دون من اليلِّ

  الحربية، فهم ح� الذهاب � يلتفتوا عىل أحد من املرشك� ليواصلوا يف قتالهم فا�ا أدبروا إدبارا وفرارا.
  إَيل عباد ّهللا ارجعوا   إَيل عباد هللاّ «إذ كان يالحقكم منبها أنه قائالً: » الرسول يدعوكم يف أخراكم«الحال ان » و«ذلك 

  وألنه � يصعد ما صعدوا فهو ـ اذا ـ يف أخراهم من جهت�. ٢،»ارجعوا
  لنأتينهم ثم لنقتلنهم فقال رســول هللاّ   أنهم استجابوا له فرجعوا ـ وك� يف األثر ـ وقالوا: وّهللا » فأثابكم«وقد تلمح 

وترى ما هو الغم املثاب » فأثابكم غ� بغم..« ٣مهالً فا�ا أصابكم الذي أصابكم من أجل أنكم عصيتمو�، آله و عليه هللا صىل
  ه؟.به، ثم ما هو املبدل عن

األمر الذي البد منه يف الغم األوَّل أنه هو الغم الثواب الصواب حيث يخلِّــف ســلب الحــزن عــىل مــا فــاتكم ومــا 
ه و عليه هللا صىلأصابكم، فرتاه الندم عىل ما فشلوا وتنازعوا يف األمر وعصوا الرسول  ؟ وليس الندم وحده هــو الــذي يزيــل آـل

  فه!.الحزن عىل الفائتة واملصيبة وإن كان يخف
هو الذي يجاوب الندم عىل ما كان، تنارصا يف إزالة  آله و عليه هللا صىلولكن املبدل عنه وهو بطبيعة الحال غم قتال الرسول 
  الحزن، مه� كان بضمنه غم الهز�ة وانفالت الغنيمة.

                                                        
 .٣:١٥٣). ��رة آل ���ان ١

 
�� و ���� ا��� ����� ا�� ���س ��ل ���وا �� أ�� ��أوا ا����ل  ٢:٨٧). ا��ر ا�����ر ٢  ������ �� ا��ا��. آ
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سول اإلمــام ال يحســب فالغم الثا� هو انفالت الغنيمة والهز�ة العظيمة واإلصابة الفادحة، وكل ذلك أمام غم الر 
حٌي بعد، فلهم رجاء اســتمرارية  آلـه و عليه هللا صىلبيشٍء فلقد تناسوا الحزن عىل ما فاتهم وما أصابهم ملا علموا أن الرسول 

  النضال وجرب كل إنكسار يف تلك الهز�ة.
ك كتاب وليس ليخطــأ إن الحزن عىل كل فائتة صالحة ومصيبة فادحة، هو طبيعة الحال لإلنسان أيّا كان، وألن ذل

ـ سواء أكان بفعل ّهللا  ما أصابكم من مصيبة يف األرض «فقط أم و�ا قدمته نفسه ـ فال دور للحزن عليه فـ   املصاب 
  ١.»وال يف أنفسكم إالَّ يف كتاب من قبل أن نربأ لكيال تأسوا عىل ما قاتكم وال تفرحوا �ا آتاكم...

التــي خلَّفــت فــوت الغنيمــة آلـه و عليـه هللا صـىل عىل ما مىض من الفشل والتنازع يف األمر وعصيان الرســول ولكن غن األىس
مــا فــاتكم ومــا «م� يزيل وينيس كــل  آلـه و عليـه هللا صىلوالنرصة وفادح اإلصابة، ذلك الغم املقارن باستبشار حياة الرسول 

  ».أصابكم
لكيال تحزنــوا عــىل مــا «مع ذلك اإلستبشار يحقق تلك السلبية الصالحة:  ٢نهفالغم األول بديالً عن الثا� ومسببا ع

هي فوق كل غنيمــة  آله و عليه هللا صىلة مطفيَّة، فإن حياة الرسول فكل نقمة أمام هذه النعمة منفي» فاتكم وال ما أصابكم
  ونرصة.

ـ غ� هو الندم عىل ما قرصتم وزعمتم وظننتم، بغم هو زعم انقتال » فأثابكم غ� بغم«إذا  تعني ـ بصورة مخترصة 
ــ  آله و عليه هللا صىلالرسول  ه هللا صـىلوا والرســول وواقع الهز�ة وانقطاع الغنيمة، وما أعمقه نــدما عــىل مــا قرصَّ ه و علـي حــي وهــم  آـل

  ».إرجعوا..  يزعمون أنه قد قُتِل ففشلوا وأصعدوا، حتى أدركهم يف أخراهم وهو يناديهم: إَيل عباد ّهللا 
ويا لها من إثابٍة مصيبٍة دوَرها يف تنايس كل حزن ومصيبة، ك� وأن فتح مكة املكرمة أنىس كل املآيس السابقة عليه 

  .آله و عليه هللا صىله، فأين ذلك الفتح املب�، وتلكم املآيس بحق الرسول األم� والالحقة ب
هو الثواب الصواب بعد الهز�ة وح� اإلصعاد، ذلك الغم املنبِّه املريح بعد التأكيد من حيــاة » فاثابكم غ�«أجل 

وثابوا إىل نبيهم، ومن ثم شملهم نعــاس اطيــف سكونا نفسيا بعد اإلستكانة حيث تابوا إىل ربهم  آلـه و عليه هللا صىلالرسول 
  خالص ع� تعبوا:

  ٣ثُمَّ أَنْزََل َعلَيُْكْم ِمْن بَْعِد الَْغمِّ أََمنًَة نَُعاسا يَْغَىش طَائَِفةً 
وطائفة «طائفة الرذيلة: و » يغىش طائفة منكم«إىل قسم� طائفة الفضيلة:  آله و عليه هللا صىلهنا انقسم الذين مع الرسول 

فالطائفة املغشوة باألمنة النعاس بعد إثابة الغم، هم املثابون بالغم املصيبون يف أقــوالهم ». قد أهمتهم انفسهم..
وأحوالهم وأع�لهم بعد إثابة الغم، حيث تابوا وثابوا، وقبلهم الذين صمدوا دون أي تقص�، وثالث هــم الطائفــة 

، فا�ــا آلـه و عليـه هللا صـىلوال نفيس دعــوة الرســول  آلـه و عليه هللا صىلالنفس الرسول » د أهمتهم أنفسهم...ق«الثانية يف هذا العرض: 
  ٤».اهمتهم انفسهم«
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او عطف بيان أم صفة، » أمنة«هي بدل عن » نعاسا«هي األمن ذي الحراك، تعني حالة آمنة ُمطَْمِئنة، و» أمنة«و
وهي عىل أية حال تضيق دائرة األمنة بالنعاس والنعاس باألمنة، فقد ينعس اإلنسان دون أمــن، نعاســا مــن شــدة 

ن.   الفتور واملرض، ولكنه نعاس يؤمِّ
، فح� يلمُّ باملجهدين املرهق� املفزع� وإْن لحظة واحدة، يفعل يف كيانهم  ظاهرة باهرة من رح�ت هللاّ فالنعاس 

  ١فعل املعجزة حيث يردهم اىل حياة جديدة، ويسكب يف قلوبهم األمنة ويف كيانهم الراحة.
 ٢.»منه وينزل عليكم من الس�ء ماءً  إذ يغشيكم النعاس أمنة«ويف بدر يتعاكسان: » نعاسا«عىل » أمنة«وهنا تتقدم 

  واين أمنة ونعاس من نعاس، طاملا يتشاركان يف نازل النعمة الربانية رحمة عىل املسلم�.
ولقد غشاهم ـ كلهم ـ النعاس أمنة منه يوم بدز، وتفرقوا يف أحد إىل ثالث: منهم من نعس دون تغشية وهو الِسنة 

تعني أن االخرى نعست دون تغشية، وثالثة » يغىش طائفة منكم«وآخرون بتغشية هي كامل النوم، فـ قبل النوم، 
  ».قد أهمتهم انفسهم«� تنعس وهي التي 

  فهم خارجون عن النعاس وغشيانه.» قد أهمتهم انفسهم«ووصفه » يظنون«هنا مبتدء خربه » وطائفة«ثم 
! ثم املواصفات التالية  وال رشعة هللاّ   رسول هللاّ » أهمتهم أنفسهم«وقد أترى هذه الطائفة األخ�ة هي من املؤمن�؟ 

  ال تناسب صادق اال�ان وال أصله!.
ولقد عفى «ا� الذين تخلفوا عن حرب أحد منذ البداية؟ وهم ليس �غفور لهم   أم هم املنافقون أصحاب عبد هللاّ 

أو   وليعلم الذين نافقوا وقيــل لهــم تعــالوا قــاتلوا يف ســبيل هللاّ «وإ�ا ذكروا بعد يف  ٣.»غفور حليم  عنهم إن هللاّ   هللاّ 
  ادفعوا قالوا لو نعلم قتاالً التبعناكم هم للكفر يومئٍذ أقرب منهم لال�ان يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوبهم وّهللا 

لو كان «لطائفة قد شاركت يف القتال مه� تخلف قبل الهز�ة وفشلت بعدها وك� تؤيده وتلك ا ٤.»أعلم �ا يكتمون
واصحاب ابن أ� رجعوا اىل املدينة قبل الحرب فكانوا » قل لو كنتم يف بيوتكم..«و» لنا من األمر يشٌء ما قتلنا ههنا

  يف بيوتهم عندها، فال تصدق يف حقهم اآليتان.
مؤمنون �اما وال منافقون �اما، بل هم عوان بيــنه�، طائفــة متزعزعــة اإل�ــان، حيــث  فهم إذا ضعفاء اال�ان، ال

عن   شغلتهم انفسهم وأهمتهم إذ � يتخلصوا بعد من تصورات الجاهلية وهم مؤمنون، وليس أنهم تخلوا من هللاّ 
  النضال. أولياءه ألعداءه، وال قضاء منه سبحانه عليهم بالكفر والنفاق، وإال � يشاركوا يف

غ� الحــق أنهــم منــدفعون يف   إنهم بعُد يف قلق وتأرجف، يحسبون أنهم ضايعون في� هم يجهلون، فيظنون باّ� 
  فانهزموا أذلة صغارا.  هذه املعركة الصاخبة اندفاعا دو�ا تصميم واضح وال هدف صالح إذ � ينرصهم ّهللا 

  وهنا مواصفات لهذه الطائفة تقرر موقفها العوان:
فهم مه� دخلوا يف معارك الرشف والكرامة ولهم حظ من اال�ان ولكــنهم عنــد البليــة » قد اهمتهم أنفسهم«ـ  ۱
حفاظا عليها وجلبا ملصلحياتها النفسية، فال يدينون دين الحــق إال ألنفســهم ألنــه عامــل غــ� » أهمتهم انفسهم«

  الديانون. مغلوب، يدورون معه ما درت عليه معايشهم فإذا محصوا بالبالء قل

                                                        
ا�� ���� ��ل: ر��� رأ�� ��م ا�� و���� ا��ـ� ). روى ا�����ي وا������ وا����� �� ���� ���د �� أ�� ���� �� ���� �� ا�� �� ١
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والظن بالحق املطلق غَ� الحق هو من أنحس الظن وأتعسه، وهو ظن » غ� الحق ظن الجاهلية  يظنون با�ّ «ـ  ۲
  الجاهلية الناكرة لوحدة الربوبية، ظنا أنها مقسمة ب� أرباب عدة، فلنا إذا من األمر يشٌء!.

ة وأمر التكوين، ومن األخ� أمر الغلبة ك� من الثا� امر الترشيع وأمر الرشع» يقولون هل لنا نت األمر يشءٌ «ـ  ۳
أمر الحق، واذا كان لنا ككمسلم� من أمر الغلبة يشٌء فل�ذا الهز�ة الفادحة؟ وإذا كنا عىل الحــق فلــ�ذا غلَــُب 

مــر يشٌء وأنت رسول، فبأحرى ليس لهم من األ » ليس لك من األمر يشءٌ «فإذا »  قل إن األمر كله �ّ «الباطل علينا؟ 
دليل عىل املعني من األمر هنا أنه أمر   ، ويف استئصال األمر عنهم كلهم ّ� آلـه و عليه هللا صىلوهم متخلفون عن أمر الرسول 

اعرتاض عىل فاعلية اإل�ان، كأنه » هل هنا«به يف بعض أمره ومنه الغلبة عىل أعداءه، فـ   ، فالبد وأن يرشكنا ّهللا  هللاّ 
خاصــة لقبيــل   ملؤمن وسواه سواًء يف الغلبة وسواها، فإ�ا لكلٍّ أسبابه املتعودة دون نرصــة مــن ّهللا ال فاعلية له فا

  اال�ان!.
ينرص املؤمن� إن   ، ثم ّهللا  اىل هللاّ   إجابة عن هذه الجهالة الفاتكة وايكال لالمور الخاصة با�ّ »  قل إن االمر كله ّ� «فـ 

صبح اإل�ان يف هوَّة السقوط أمام الالّ�ان، واملؤمنــون موفــون برشــائط اال�ــان فقــد اقاموا رشائط اال�ان، وح� ي
  ك� نرصهم يف بدر وهم أذلة.  ينرصهم هللاّ 

  نحن قد نبديه لك لتعرفهم وهو:» يخفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك«ـ  ۴
م إنكار يف مظهر الشك، ولكنهم يخفــون استفها» هل لنا..«و» يقولون لو كان لنا من األمر يشٌء ما قتلنا ههنا«ـ  ۵
  ».من األمر يشءٌ «حيث أحالوا أن لهم » لو كان لنا«

» ما قتلنا ههنا«، و ناكرين أنه لهم خالف ما وعد هللاّ   وقد يعنون باألمر هنا أمر اإلنتصار او الحق او تحقيق وعد ّهللا 
ا وقد قد تعني ما وقعنا يف موقف القتل بعد الهز�ة، حيث القتيل ليس  له هكذا قول، أم وتعني ما قتل من قتل منّ

  قتلوا، والجواب:
فليس القتل ُصدفة عمياء وفــوىض جــزاف، » قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مصاجعهم..«

قيمــوا تر اىل الذين قيــل لهــم كفــوا أيــديكم وأ  أ�«إ�ا هو مكتوب ك� املوت، يحصالن عند أجله� شئت أم أبيت: 
أو أشد خشية وقالوا ربنا �   الصالة وآتوا الزكاة فل� كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية هللاّ 

كتبت علينا القتال لوال أخرتنا إىل أجل قريب قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خ� ملن اتقى وال تظلمون فتيالً. أين ما 
  ١.»بروج مشيدة..تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف 

ال يعجِّل أجالً، ك� الفرار من الزحف او عدم املشاركة فيها ال يؤجل َعَجــالً، فاألجــل   أجل، وإن القتال يف سبيل ّهللا 
  مه� كلف األمر.  ، وليس لنا أو علينا إالّ امليض يف طاعة هللاّ  �حتومه ومعلّقه مكتوب عند هللاّ 

غ� الصواب ال يدفع الَقَدر، والتدب� فيه ال يقاوم التقدير، فالذين كتب عليهم القتل أو املوت البد لهم فالحذر يف 
  أن يُقتلوا أو �وتوا عىل أية حال يف الوقت املقدر له�.

ل لالسباب املقدمة له منا، فال علينا أ   وهنا سئوال يفرض نفسه هو أنه لو انحرص املوت باذن ّهللا  ن نتعرض دون تدخِّ
  يف إذنه للموت؟.  ألسباب املوت والقتل عىل أية حال، وليس القاتل ـ إذا ـ إالّ عامالً من ع�ل ّهللا 

والجواب أن األجل ب� محتوم ومعلّق، وال مردَّ للمحتوم سواًء خرجَت من بيتك يف ســبيل الحــق او الباطــل، فقــد 
  يأتيك األجل املقرر.

  س يرتكه األجل املحتوم برتكه وسواه.فالتارك للقتال خوفة عن القتل لي
وأما االجل املعلق، فقد يعلق عىل محظور محذور كاالسباب املحرمة للموت فحذار حذار منها، فــان مــات بــذلك 

تكوينا، وقد ال يأذن فال �وت، أو يعلق عىل سبب مشكور فبتطبيقه واجبه امــام   األجل فبتقص�ه تكليفا وإذن هللاّ 
  ، وقد ال يأذن فال �وت. وبإذن ّهللا   هللاّ 

، وهو معلقا عىل أجل  كاقتيل يف سبيل هللاّ   وتكوينه موت محبور حيث اذن هللاّ   فاملوت بأجل معلق عىل ترشيع ّهللا 
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  يف التكوين دون الترشيع محظوٌر إذا كان باختياره، وهو ال محبور وال محظور إذا � يكن باختياره.
  موت هو مشكور وصاحبه شــهيد، ويف مفــرتقه� أن �ــوت دون إذن يف رشعــة هللاّ ففي ملتقي املشيئت� اإللهت� لل

  فليس مشكورا وهو محظور إن أقدم عليه بعلم واختيار.
كتابة رشعية؟ وقتل املؤمن يف الجهاد هو فعل الكافر فكيف كُتب؟ إنها كتابة تكوينيــة » كتب عليهم القتل«وترى 

وتقديره إختيار املتقاتل� يف القتال،   أجلهم قتىل، وال تنايف هذه الكتابة يف علم ّهللا  أن نفوسا �وتون عند  �ا يعلم هللاّ 
وما كان لنفس أن : « فال القاتل مس�َّ وال املقتول، بل ه� مخ�ان يف أسباب القتل وا�ا املوت املسبب عنه بيد هللاّ 

  ، فالشهادة هي مجمع الكتابت�. مر هللاّ ، وهو كتابة رشعية حيث أ »كتابا مؤجالً  �وت إالّ باذن هللاّ 
علــيم بــذات   وهللاّ «يف هــذه املعــارك املكتوبــة علــيكم » ما يف صدوركم و�حص ما يف قلــوبكم  وليبتيل هللاّ «ذلك ـ 
  ».الصدور

ص ويصهَّر ما يف القلوب، فتنفي عنها الزيف والرئــاء، ويكشــفها  فليس كاملحنة محٌك يبتىل بها ما يف الصدور و�حَّ
  عىل حقيقتها بال طالء وال أي خفاء، وهذا هو حق التصحيح للتصور فال يبقى فيه غبش وال خلل وال أية علل.

يْطَاُن بِبَْعِض َما كََسبُوا وَ  َا اْستَزَلَُّهْم الشَّ غَُفــوٌر    نَّ هللاّ َعنُْهْم إِ    لََقْد َعَفا ّهللا إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمنُْكْم يَْوَم الْتََقى الَْجْمَعاِن إِ�َّ
  ١َحلِيمٌ 

ال  ٢أم وارضابهــم،آلـه و عليـه هللا صـىل  املتولون هنا هم الرماة العصاة الذين تركوا مقاعد القتال التي قررها علــيهم رســول ّهللا 
يكونــوا هــم مــن  واملنفقون فانهم انحازوا قبل التقاء الجمع�، فهم أوالء املوصوفون يف آية مضت وأرضابها، فلــم

يف معركة نفسية، فتخلوا يف معركــة امليــدان، فلــذلك » إ�ا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا«املنافق� املعاندين 
، يغفر ويحلم ما له موضع صالح، واملؤمن مه� »غفور حليم  ان هللاّ «إذ � يكونوا معاندين » عنهم  ولقد عفى هللاّ «

ان، فهو بعُد مؤمن، ليس كافرا وال منافقا معانَدين، وك� يخاطَبون يف آيــات أخطأ ببعض ما كسب فاستزله الشيط
  تالية بخطاب اإل�ان.

وهذه ضابطة ثابتة أن كل زلة تخلِّف زلة أخرى إال أن يتاب عنها، فمكاسب السوء غــ� املنجــربة بالتوبــة تســتزل 
  اصحابها يف ارضابها، وبأسوء وأن�.

قد يحــرم أنصــبتهم مــن الغنيمــة فاســتزلهم آلـه و عليه هللا صىل  جال يف نفوسهم أن رسول هللاّ هنا ما » بعض ما كسبوا«ولعّل 
  ٣وتركوا مقاعدهم. آله و عليه هللا صىلالشيطان بهذه الزلة التي كسبوها، فعصوا الرسول 

لبرشية ح� ارتكاب الخطيئة أنها تفقد ثقتها يف قوتها ويختــل توازنهــا ذلك ولكن اآلية تصوِّر صورة دا�ة للنفس ا
و�اسكها فتصبح ُعرضة لكل عارض من الوساوس والهواجس، وعندئٍذ يجد الشيطان سبيله إىل هذه النفس الفاترة، 

  فيقودها إىل زلة بعد زلة، حتى ينقطع بهم يف تية الضاللة ومتاهة الغواية.
هنا زلتهم بعد زلة ألنهم بعُد مؤمنون مه� أخطأوا، وتاركون لقسم كب� من الكبائر وهم يف » معنه  عفى ّهللا «وإ�ا 
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  ».إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم«: فـ  ِخضمِّ القتال يف سبيل هللاّ 
بُوا ِيف اْألَْرِض يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُكونُوا كَالَِّذيَن كََفُروا َوقَالُوا ِإلِْخوَ  بُوا ِيف اْألَرِْض َوقَالُوا ِإلِْخَوانِِهْم إِذَا َرضَ انِِهْم إِذَا َرضَ

ا َماتُوا َوَما قُتِلُوا لِيَْجَعَل ّهللا  تَْعَملُوَن ِ�َا    يُْحِى َوُ�ِيُت َوّهللا    ذَلَِك َحْرسًَة ِيف قُلُوبِِهْم َوهللاّ    أَْو كَانُوا ُغزًّى لَْو كَانُوا ِعنَْدنَا َم
وَن     َولَِنئْ ُمتُّْم أَْو قُتِلْتُْم َإلَِىل ّهللا  َورَْحَمٌة َخْ�ٌ ِم�َّ يَْجَمُعوَن    أَْو ُمتُّْم لََمْغِفرٌَة ِمْن هللاّ    بَِص�ٌَولَِنئْ قُتِلْتُْم ِيف َسِبيِل هللاّ  تُْحَرشُ

اْعُف َعنُْهْم َواْستَْغِفْر لَهُْم َوَشاِورُْهْم لِنَْت لَُهْم َولَْو كُنَْت    فَِبَ◌ما َرْحَمٍة ِمْن ّهللا  وا ِمْن َحْولَِك فَ َقلِْب الَنَْفضُّ فَظّا َغلِيَظ الْ
ا َعزَْمَت فَتَوَكَّْل َعَىل ّهللا  ْخــُذلُْكْم فََمــْن ذَا فَالَ َغالـِـَب لَُكــْم َوإِْن يَ    يُِحبُّ الُْمتَوَكِّلَِ�  إِْن يَنُْرصْكُْم هللاّ    إِنَّ ّهللا    ِيف اْألَْمِر فَإِذَ

اَمِة ثُمَّ    الَِّذي يَنُْرصُكُْم ِمْن بَْعِدِه َوَعَىل هللاّ  ا غَلَّ يَْوَم الِْقيَ ْل يَأِْت ِ�َ  فَلْيَتَوَكَّْل الُْمْؤِمنُوَن  َوَما كَاَن لِنَِبىٍّ أَْن يَُغلَّ َوَمْن يَْغلُ
َوَمــأَْواُه َجَهــنَُّم َوبِــئَْس    كََمْن بـَـاَء بَِســَخٍط ِمــْن ّهللا    وَن أَفََمْن اتَّبََع رِْضَواَن هللاّ تَُوىفَّ كُلُّ نَْفٍس َما كََسبَْت َوُهْم الَ يُظْلَمُ 

ِمــْن أَنُْفِســِهْم َعَىل الُْمْؤِمِنَ� إِذْ بََعَث ِفيِهْم رَُســوالً    بَِصٌ� ِ�َا يَْعَملُوَن  لََقْد َمنَّ هللاّ    َوّهللا    الَْمِصُ�  ُهْم َدرََجاٌت ِعنَْد هللاّ 
اَب َوالِْحْكَمَة َوإِْن كَانُوا ِمْن قَبُْل لَِفي َضالَلٍ    ١ُمِب�ٍ  يَتْلُوا َعلَيِْهْم آيَاتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهْم الِْكتَ

طائفة قد «و» الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان..«هنا، عىل أن  هذه اآليات هي سنادات أخرى بعد ما قدمنا
هم كانوا من املؤمن� ال املنافق�، فاملنافق ال يخاطَب ابدا بخطاب اإل�ان، وقد يخاطَب بخطاب » أهمتهم انفسهم

  الكفر، إذ هو كافر يف قلبه مه� كان مسل� بلسانه فليس من املؤمن�.
ليس » لنت لهم«أن يشاورهم ضمن سائر املؤمن� فإن  آله و عليه هللا صىلرضة الرسالة وقد أمر الرسول واملنافق ال يشاَور بح

يجعلهم كلهــم يف كتلــة اإل�ــان، ولــيس » هم درجات«، ك� وآله و عليه هللا صىلإال وجاه من خالف وتخلَّف عن أمر الرسول 
  املنافق يف أية درجة من درجات اإل�ان.

بُوا ِيف اْألَرِْض َوقَالُوا ِإلِْخوَ يَا أَيَُّها ا بُوا ِيف اْألَْرِض لَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُكونُوا كَالَِّذيَن كََفُروا َوقَالُوا ِإلِْخَوانِِهْم إِذَا َرضَ انِِهْم إِذَا َرضَ
ا َماتُوا َوَما قُتِلُوا لِيَْجَعَل ّهللا  ِ�َا تَْعَملُوَن    يُْحِى َوُ�ِيُت َوّهللا    َحْرسًَة ِيف قُلُوبِِهْم َوهللاّ  ذَلَِك    أَْو كَانُوا ُغزًّى لَْو كَانُوا ِعنَْدنَا َم

بُوا ِيف اْألَرِْض  بُوا ِيف بَِصٌ�َ◌ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَُكونُوا كَالَِّذيَن كََفُروا َوقَالُوا ِإلِْخَوانِِهْم إِذَا َرضَ  َوقَالُوا ِإلِْخَوانِِهْم إِذَا َرضَ
ِ�َــا    يُْحِى َوُ�ِيُت َوهللاّ    ذَلَِك َحْرسًَة ِيف قُلُوبِِهْم َوّهللا    رِْض أَْو كَانُوا ُغزًّى لَْو كَانُوا ِعنَْدنَا َما َماتُوا َوَما قُتِلُوا لِيَْجَعَل ّهللا اْألَ 

  ٢تَْعَملُوَن بَِص�ٌ 
بن أ� سلول والنافق� الذين انحــازوا   لكفار الرسمي�، فيشمل قول عبد هللاّ يعم املنافق� إىل ا» الذين كفروا«هنا 

معه يوم أحد قبل الحرب، اىل قول املرشك� وسائر الكافرين، فذلك الثالوث من الكفر املنحــوس لــه هــذه القولــة 
  ».لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا...«القائلة: 

  وما كان لــنفس أن �ــوت إال بــإذن هللاّ «، ُمنعًة عن املوت املقدر أم قتله؟  ويكأن عندهم أمانا عن مِيض تقدير هللاّ 
  »!كتابا مؤجالً

تختص بالسفر يف غ� الجهاد، مه� اختص أحيانا اخرى بسفر » أو كانوا غزى«حيث تقابل » رضبوا يف األرض«هنا 
إذا  ٣.»ان خفتم ان يفتنكم الذين كفــروا اذا رضبتم يف االرض فليس عليكم جناح أن تقرصوا من الصالة«الجهاد كـ 

مطلق الجهاد يف سفر » أو كانوا غزى«فالرضب يف األرض هو مطلق السفر أم مطلق سفر الخوف يف جهاد وسواه، و
  أو حرض.

الرب بالسابح يف البحر  فليس الرضب يف األرض أي سفر، إ�ا هو اإلنجاد يف الس� واإليغال يف األرض، تشبيها للخابط يف
  ألنه يرضب بأطرافه يف غمرة املاء شقا لها واستعانة عىل قطعها.
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إذا فهو السفر الشاق يف غزو كان أم يف تجارة، دون األسفار املريحة التي ليست فيها أية صعوبة نفسية أو جسدية، 
  فانها يعرب عنها بالسفر.

  م� يدل عىل اختالف املوت عن القتل.» أو كانواغزىً «بـ » ما قتلوا«و» إذا رضبوا«تختص بـ » ما ماتوا«ثم 
أم بينه� عموم مطلق، فكل قتيل ميت وليس كل ميت  ١ففهل ه� متباينان، فالقتيل غ� امليت وامليت غ� القتيل؟

  سبيل هللاّ  رجع يوم الرجعة ليموت، وان كان يف غ�  قتيالً؟ لكلٍّ وجه، وقد يساعد األوّل أن قتيل إن كان يف سبيل هللاّ 
  ».يرجع من محض اال�ان محضا او محض الكفر محضا«رجع كذلك وك� يف املستفيضة: 

ولكنه يبقى السئوال بالنسبة ملن يقتل خارجا عن السبيل� كاصطدام الســيارة أم الســقوط عــن الطــائرة أو غــرق 
ض اال�ان محضا أو محض الكفر محضا ولكن بينه� منهم عوان وهم  الباخرة أما شابه، فمه� كان يف هؤالء من محَّ

  األك�ية الساحقة.
ثم املوت ال يعني إال خروج النفس عن البدن بأي سبب كان، فا�ا اشتهر يف غ� السبب الظاهر للموت باملوت، ويف 

ما ماماتوا و «إ�ا تصلح جوابا عن » يحيي و�يت  وهللاّ «الظاهر بالصلب والغرق والحرق والقتل وما أشبه، ومن ثم 
يه، ولكنه يشمله اعتبــارا بحاصــل » �يت«إذا عم » قتلوا كال املوت والقتل، فطاملا املوت الزم ال يشمل القتل لتعدِّ

  . القتل وهو املوت وليس إالّ بإذن هللاّ 
يه اعتبارا بالحاصل عنه� وتصديق ذلك قوله تعاىل:  ولقد كنتم �نون «بل واملوت عىل لزومه يشمل القتل عىل تعدِّ

حيث املورد هنا هو القتل املعني باملوت، فال تعني مقابلة  ٢.»وت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرونامل
  املوت بالقتل تباينه� كليا بل هو عموم مطلق.

نسب، أم إلخوانهم هل تعني إخوانهم يف النسب؟ وهذه القولة ال تختصهم مه� كانت لهم أ » قالوا إلخوانهم«ثم 
يف الدين وهم الكافرون الذين ماتوا أو قتلوا، قولة غائلة تثبِّط عن كل رضب يف األرض أم قتال، فيه� خوف املوت 

  أو القتل، تجميدا للحياة الحركية يف سبيل املصالح الهامة املعنية لك�ل اإلنسان؟.
بية أماهيه، قوالً يعني املَيْت والقتىل من املســلم� كل من لهم بهم صلة األخوة نسبية او سب» إخوانهم«قد تعني 

مشــارك� » لو كانوا عندنا«الذين كانوا من قبل كافرين، يقولونها لهم تجميدا عن كل حراك صالح يف سبيل الحق 
ك� ويعني امليْت والقتىل من أنفسهم، تحرسا عــىل مــا أصــابهم يف » ما ماتوا وما قتلوا«معنا يف الكفر أو مسلم� 

ة الكفر.   القتال، مه� كانت مفروضة عليهم حفاظا عىل ضفَّ
وهم َميْت أو قتىل؟ علّهم قالوها قبل رضبهم يف األرض أو غزوهم، وك� قالوا لهــم ـ » قالوا إلخوانهم«وترى كيف 

والجمع أجمل  ٣.»قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خ�ا ما سبقونا اليه«اي: ألجعلهم، بعد ما ماتوا او قتلوا ك� 
وأجمع واوسع لهذه الدعاية املجمدة للطاقات، بثا لهذه الدعاية يف صفوف املجاهدين يف خطوط النار، ول� يربحوا 

  الحرب ألنفسهم.
فتتــدفقون  فح� ال تؤثر فيكم تلك الدعاية الكافرة»  ال تكونوا.. ليجعل هللاّ «ـ » ذلك حرسة يف قلوبهم  ليجعل هللاّ «

  إىل الجهاد، أصبح ذلك حرسة يف قلوبهم.
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لو كانوا عندنا «فإنهم متحرسون �وت أو قتل إخوانهم يف الكفر، حيث يخيِّل إليهم »  قالوا إلخوانهم.. ليجعل هللاّ «و
  ».ما ماتوا وما قتلوا

ة وال معلومة لهم، فا�ا هي ويف الثا� غ� مقصود» ال تكونوا ليجعل«يف األّول غاية معلومة مقصودة » ليجعل«فـ 
واملعنيــان معنيَّــان فــإنه� لهــم  ١.»فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا«غاية ثابتة مه� � يشعروها ك� يف 

عانيان حرسة عىل حرسة يف تلك القالة الغائلة، فح� يسمع أقارب هؤالء امليْــت والقــتىل الكــافرون هــذه القالــة 
  يتحرسون ك� القائلون.

وح� يذيعون هذه الشبهة ب� املسلم� فال يجدون لها موضعا عند اقوياء هم بسناد إ�انهم، وال عند ضــعفائهم 
  عن هذه القولة، فهم يتحرسون أن خاب كيدهم وغاب ميدهم عن كتلة اال�ان.  حيث نهاهم هللاّ 

  ما كان لنفس أن �وت إال باذن هللاّ « اإلحياء بحرضة الربوبية فـ تاكيد عىل حرص اإلماتة ك�» يحيي و�يت  وّهللا «ثم 
  ».كتابا مأجالً

ة اإل�ان والكفر، فال يرى املؤمن يف نضاله إال إحدى الحسني�، والكافر » قالوا..«وهنا  من الفوارق الرئيسية ب� ضفَّ
  متحرس يف موته أو قتله إذ ال موىل له وال رجاء إالّ هذه الدنيَّة.

، عارف انــه لــن يصــيبه يف  والثقة با�ّ   ، متعرِّق يف حب هللاّ  ، متعرف إىل مشيئة ّهللا  فاملومن الصالح مدرك لسنن هللاّ 
، وأن ما أصابه فيها � يكن ليخطئه، وما أخطأه � يكن ليصيبه، فال يتلقى الرضاء بــالجزع  إالّ ما كتب هللاّ   سبيل هللاّ 

  .وال الّرساء بالزهو والَهلَع
وعارف أن مجال التقدير والتدب� والرأى والشورى، كل ذلــك قبــل اإلقــدام، فــإذا أقــدم يف حــدود علمــه وصــالحه 

لة عليه استسلم لكل الخلفيّات، عارفاأنها مقضيَّة له يف كتاب  ما أصابكم من مصيبة يف االرض وال «ومسئوليته املحمَّ
  ٢.»سوا عىل ما فاتكم وال تفرحوا �ا آتاكميف أنفسكم إالّ يف كتاب من قبل أن نربأها لكيال تأ 

  ويا له من توازن ب� الكدح والسعي، والتسليم أمام الواقع املمضاة!.
  

  مستهم البأساء والرضاء...
ـاُء َوزُلْزِلُــوا َحتَّــى يَُقــوَل أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة َولَ�َّ يَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَبْلِكُ  ـَّ تُْهْم الْبَأَْســاُء َوالرضَّ ْم َمسَّ

  ٣قَِريٌب    أَالَ إِنَّ نَْرصَ هللاّ    الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمتَى نَْرصُ هللاّ 
أم حسبتم أن ترتكوا وملا يعلم «ـ  ٤.»الصابرين الذين جاهدوا منكم ويعلم  أم حسبتم ان تدخلوا الجنة وملا يعلم ّهللا «

أحســب «ـ  ٥.»خب� �ا تعملون  وال رسوله وال املؤمن� وليجة وّهللا   الذين جاهدوا منكم و� يتخذوا من دون هللاّ   هللاّ 
الــذين صــدقوا ولــيعلمن   فتنا الــذين مــن قــبلهم فلــيعلمَن هللاّ  الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون. ولقد

  ٦.»الكاذب�
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كال! وإنه حسبان قاحل باطل والدار اإلمتحان، وعند اإلمتحان يكرم املرء او يُهان، فليس ـ فقط ـ اإل�ان هو الكافل 
وإمتحان، وألن األمة املرحومة هي آخر األمم ورســالتها لهدي الرصاط املستقيم، بل وصمود اإل�ان عند كل ابتالء 

مثــل الــذين «أكمل الرساالت، جامعة لها أجمع وزيادة، فلتحلِّق عليها ابتالآت األمم كلها عىل ألوانها، حيث النص 
به كل الرسل، كذلك بكل ما ابتيل  آله و عليه هللا صىلالشامل لكل األمم الرسالية برسلهم، وك� ابتيل الرسول » خلوا من قبلكم

ســنَن مــن كــان قــبلكم، وألنكــم  ١.»لرتك� طبقا عــن طبــق«ككلٍّ ودون إبقاء: ف » مثل الذين خلوا..«أمته، فليأتها 
ر اإلبتالء بقدر الِحمل والثقل.   تحملون أعظم الرساالت اإللهية، وا�ا يُقدَّ

إذ جــاءوكم مــن فــوقكم ومــن أســفل «:  وم األحزاب وأصحابه بالٌء وحرص وك� قال ّهللا ي آله و عليه هللا صىلولقد أصاب النبي 
الظنونا. هنالك أبتىل املؤمنون وزلزلوا زلزاالً شديدا.   منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون با�ّ 

  ٢.»عزوراورسوله إالَّ   وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوبهم مرض ما وعدنا هللاّ 
لنا؟ فقال: إن مــن كــان قــبلكم كــان   أال تستنرص لنا؟ أال تدعو هللاّ   قلنا يا رسول هللاّ «ويف مواقف أخرى ال نحصيها، 

أحدهم يوضع املنشار عىل مفرق رأسه فيخلص إىل قدميه ال يرصفه ذلك عن دينه، و�شط بأمشاط الحديد ما ب� 
ليتمنَّ هذا األمر حتى يس� الراكب من صنعاء إىل حرض : «آلـه و عليه هللا صىليرصفه ذلك عن دينه، ثم قال لحمه وعظمه ال 

ليحرب عليكم بالبالء وهو   إن هللاّ : «آله و عليه هللا صىلوقال  ٣،»، والذئب عىل غنمه ولكنكم تستعجلون موت ال يخاف إالّ ّهللا 
من السيئات ومنهم   أعلم به ك� يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب األبريز فذلك الذي نجاة هللاّ 

  ٤».من يخرج كالذهب األسود فذلك الذي قد أفت�
الج�عة املسلمة األوىل ـ وإىل البقية حتى األخ�ة ـ توجيها إىل تجارب الج�عات املؤمنة التي   وهكذا يخاطب ّهللا 

م أمانة اإل�ان، خلت من قبل، وإىل سنته السنية يف تربية عباده املختارين، الذين يكل إليهم راية اإل�ان، وينوط به
  خطابا مطردا لكل من يختار لذلك الدور العظيم.

وإنها تجربة حلوة ُمرة مرت مع الزمن الرسايل عىل مدار الزمن، أن �سهم البأساء والرضــاء: الشــدة التــي تصــيب 
»  حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نرصــ ّهللا «فيزلزلوا عىل صامد إ�انهم  ٥اإلنسان خارج نفسه أو داخلها

فإنه هو   مه� بعدت مدته، فان كل آت قريب، وال سي� لهؤآلء الذين ينرصون هللاّ » قريب  أال إن نرص ّهللا «فيجابوا: 
  يدا وهو عىل أية حال قريب.نارصهم قريبا أم بع

خر ملن يستحقونه، موعود لهم ح� يستحقونه، وهم الذين ال تزل بهم الزالزل، وال تزعــزعهم عــن   إن نرص ّهللا  مدَّ
إ�انهم القالقل، وال يُحنون رؤوسهم للعواصف، وال تُكرس ظهورهم بالقواصف، حتى تبلغ البأساء والرضاء والزلزال 

مهدي األمم وصاحب العرص وإمام الدهر الحجة بن الحسن   ل� وجورا، فهنالك يبعث هللاّ ذروتها، فملئت األرض ظ
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  األرض قسطا وعدالً ك� ملئت ظل� وجورا.  تعاىل فرجه الرشيف، الذي به �أل هللاّ   القائم عجل ّهللا 
  ».وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى«  املطلق املطبَق، ثم له نٌرص قبله قدر ما حاولوا وجاهدوا يف ّهللا   ذلك نرص هللاّ 
ولكــن  ١.»إنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقوم اإلشهاد«املرسل� واملؤمن� النرص:   فلقد وعد هللاّ 

تيأس الرسل وظنوا أنهم حتى إذا اس«  البأساء والرضاء قد تزلزالن املؤمن� حتى يضطر الرسول ان يقول: متى نرص هللاّ 
  ».جاءهم نرصنا«وذلك إستيآس من إ�ان َمن كََفر واطمئنان من آمن، فعند ذلك  ٢.»قد كذبوا جاءهم نرصنا

  
  »ال تتخذوا بطانة من دونكم«تكتية حربية 
انًَة ِمْن ُدونُِكْم الَ يَأْلُونَُكْم َخبَاالً َودُّوا َما َعِنتُّْم قَْد بََدْت الْبَْغَضاُء ِمْن أَفْــَواِهِهْم َوَمــا  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا بِطَ

ا لَُكْم االْيَاِت إِْن كُنْتُْم تَْعِقلُونَ    ٣تُْخِفي ُصُدورُُهْم أَكَْربُ قَْد بَيَّنَّ
الع عىل خفيات أمورك املسترسة، فقد تكون بطانة خ� فمحبورة البطانة خالف الِظهارة، وتستعار ملن تختصه باإلطْ 

  ٤مشكورة، أم بطانة رشة فمحظورة محذورة.
تعم َمن سوى املؤمن�، ملحدين او مرشك�، او مسلم�: منافق�، او الذين أسلموا وملا يدخل » بطانة من دونكم«و

تستثني اآلخر، ك� وقد تستثني غ� املعاندين من الكفار، » ال يألونكم.. ودوا.. قد بدت..«اإل�ان يف قلوبهم، ولكن 
ولكن غ� املؤمن أيا كان ال يصلح أن يكون بطانة للمؤمن، مه� اختصت هذه العلل لسبيلة البطانة باألعداء األلداء 

  منهم.
» ال تتخذوا من دونكم بطانــة«و» من دونكم« هي» ال تتخذوا بطانة«هنا قد تكون ذات تعلق� اثن� » بطانة«و

فدون املؤمن� ال يصلح لكونهم بطانة للمؤن� وال سي� يف جمعية املصالح اإلسالمية التي هــي بحاجــة إىل شــورى 
  العابد من أمة االسالم ك� فصلناها عىل ضوء آية الشورى.

  ة يف أمرنا معهم:لنكون عىل بص� » ال تتخذوا«وهنا مربع الِحَكم الحكيمة تَُعلِّل 
والَخبال لغويا هو الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه اضطرابا، ك� بالنســبة للمنــافق� يف » ال يألونكم َخباالً«ـ  ۱

علــيم   لو خرجوا فيكم ما زادوكم إالّ خباالً وألوضعوا خاللكم يبغــونكم الفتنــة وفــيكم ســ�عون لهــم وهللاّ «أخرى: 
  ٥.»وهم كارهون  فتنة من قبل وقلّبوا لك األمور حتى جاء الحق وظهر امر هللاّ بالظاملينن. لقد ابتغوا ال

يف آيتنا، نكرة يف سوق النفي، تشمل كل خبال ثقايف ـ عقيدي ـ خلقي ـ إقتصادي ـ ســيايس، أّمــا ذا مــن » خباالً«و
  فساد واضطراب.

هم أوالء ال يقرصونكم خباالً وفسادا يف أٍي من حقوله، فــذلك مــدى يقرصونكم من األولْو: التقص�، ف»: يألونكم«و
  ُجهدهم يف َخبالكم ما استطاعوا إليه سبيالً، فإن يقدروا عىل خبالكم بذات أيديهم فهم ـ ألقل تقدير ـ يودونه:
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 أ��ل: و��� ����� ا��� �� ���� ���ر ��� ا����� و�� ��ن ��� و�� ����� ��� ���� ����� ����� �� ���� ����ا ��.

 
 .٩:٤٨). ��رة ا����� ٥

 



 215

ألمر الذي يُخــاف ـ والذي عنتموه ـ موصوليته ـ والَعنَت هو ا» ما«ودوا َعنتَكم ـ يف مصدرية »: ودوا ما عنتم«ـ  ۲
ـ ال يألونكم خبال العنت وسواه، حيث يودون أن يكون كل أمركم إمرا وصعوبة وهالكا حيث  منه التلف، فهم ـ إذا 

  يبغضونكم عىل آية حال:
أتوماتيكيا رغم ما يحافظون عىل قيالتهم أمامكم، ف� يضمر أحٌد أمرا إالّ وقد » قد بدت البغضاء من أفواههم«ـ  ۳

  حات وجهه وفلتات لسانه.يظهر يف صف
  م� تبدو من افواههم، وهذه هي آيات عداءهم العارم» وما تخفي صدورهم أكرب«ـ  ۴
  ».قد بينا لكم اآليات ان كنتم تعقلون«

ويا لها من صورة بينة الس�ت، ظاهرة الوص�ت العداءنا االلداء، تنطــق الئحــة بــدخائل هــذه النفــوس البيئســة 
لباطنة واالنفعاالت الظاهرة والحركات النتؤرجفة ذاهبة وآئبة، وكل ذلك لنموذج برشــي التعيسة، تيجل املشاعر ا

  رشير يف الطول التاريخي والعرض الجغرايف، نستعرضها يف حالنا ومستقبلنا ك� عرضوا علينا يف ماضينا.
بهم كل خالجة من هم وخارجة، وينخدع بهم هؤالء االنكاد الذين يتظاهرون للمسلم� باملودة يف ساعة القوة، فتكذِّ

املسلمون لظاهر رحمتهم غفلة او تغافالً من باطن زحمتهم فيمنحونهم الثقة واوداد، وهم ال يألونهم خباالً ون�ا 
  ألية شائكة يف طريقهم ما َسنح لهم وفُسح من رش ورض.

حيث جاوروه يف املدينــة آله و ليهع هللا صىلتلك الصورة كانت منطبقة �اما عىل قسم من اهل الكتاب الحضور زمن الرسول 
بكل غيظ كظيم مضمر عىل املسلم�، والنوايا الخبايا السيئة التي كانت تجيش يف صدورهم، والبعض من املسلم�، 
كانوا ـ وال يزالون ـ ينخدعون �ظاهرهم الحلوة، فيلقون اليهم باملودة، ويأمنونهم عىل ارسار لهم كبطانــة امينــة، 

التحذير، دون اختصاص بزمن دون زمن، بل هو حقيقة ثابتة تواجه ذلك الواقع املرير الرشير من فجاء ذلك التنوير 
  هؤآلء املنافق�، اهل كتاب او مسلم�.

  ذلك! فهل من عقل اإل�ان أن تودوهم وتحبوهم دو�ا عائدة إال رضا؟.
وا َعلَيُْكْم اْألَنَاِمَل ِمْن َها أَنْتُْم أُوْالَِء تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّونَُكْم َوتُْؤِمنُ  ْوا َعضُّ لِِّه َوإِذَا لَُقوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَ وَن بِالِْكتَاِب كُ

ُدورِ    الَغيِْظ قُْل ُموتُوا بَِغيِْظُكْم إِنَّ هللاّ    ١َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
اوالِء الكافرين، وذلك خالف العقلية اإل�انية، » تحبونهم» «أوالء«سلم� امل» انتم«تنبيه لهامة املوقف الخط� » ها«

ال «الحــال أنهــم » و» «تحبــونهم«أولئكم الكائدون الحاقدون، فكيــف » أوالء«املؤمنون الصالحون و» انتم«فأنتم 
بغيض، بل أفحبا من ناحية أمام بغض من أخرى، ودون أن يؤثر ذلك الحب تخفيضا من ذلك البغض ال» يحبونكم

  تعزيزا لبغضهم، و�كينا لهم من َخبال وإدغال؟.
هذا القرآن وما ب� يديه من كتاب، وهم ال يؤمنون بالكتاب كلــه، وال حّقــا بالكتــاب » وتؤمنون بالكتاب كله«ثم 

  بعضه، إذ ال يتبعون كتاباتهم فضالً عن كتابكم.
  دة االمم الكتابية بوحدة الرساالت.بوحدة الكتاب لوح» الكتب كلها«دون » الكتاب كله«وقد تلمح 

إذ يرونكم جميعــا وهــم شــتى، ولكــم قــوة » وإذ لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ«ثم 
:   وسداد وهم ضعف وبداد، وال جواب لهم يف بغضهم البغيض إالّ

» موتوا بغيظكم«بغض املؤمن�، وهنا  ومنها صدوركم املليئة من» عليم بذات الصدور  قل موتوا بغيظكم إن هللاّ «
نهيا، وه� يف مجرى واحد يف حالة اإلختيار، فمه� � يكن املوت تحت » وال �وتن إالّ وانتم مسلمون«أمرا، يعاكس 

اســتمروا بغــيظكم امميــت عــن » موتــوا بغــيظكم«اإلختيار ولكن اإلسالم والكفر ه� تحت اإلختيار، فقــد تعنــي 
  ».إعملوا عىل مكانتكم ا� عامل فسوف تعلمون«وت، امرا تحذيريا هو ابلغ من النهي كـ حيويتكم، او حتى امل

وقد تعني باء الغيظ كال املعية والسببية، فذلك الغيظ �يت صاحبه ح� ال يجد َمفلتا منه وال من سببه، وهو معه 
  اين� حل وارتحل حتى املوت، واستمرارية الغيظ تزيد فيه وتزيد حتى �يت.
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 ذلك ملحة أن استمرارية الغيظ �زيد هي من أسباب املوت، النها حالة نفســية رديئــة ال تســتطيع الــنفس أن ويف
  تتحملها، فيوما ّما هي تتغلب عليها فتميت صاحبها.

وإذا كان الغيظ يف سبيل الطاغوت فاملوت موتان لِصَق بعٍض ورَدَف بعض، موتا حال حياته روحيا، وموتا يقيض عىل 
» الصــدور«دون » ذات الصــدور«، وامــا »ظل�ت بعضها فوق بعــض«سميا فيتم املوت ويطم كل كيانه: حياته ج

الصــاحب، وصــاحبه الصــدور هــي التــي تصــحبها مــن الضــيق »: ذو«الصاحبة هي مؤنــث »: ذات«مجردة، فألن 
  واإلنرشاح بكفر أو إ�ان أم أٍي كان من حاالت محبورة او محظورة.

  وهي اصل الروح وعمقه؟.» ذات القلوب«دون » ذات الصدور« سواه وترى ملاذا هنا ويف كث�
فانها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف «علّه ألن القلوب ايضا هي ذات الصدور بكل حاالتها ومجاالتها: 

  ١.»الصدور
ة باملــآل يف القلــوب، فــالقلوب هــي مــن ذات فكل حالة حسنة او رديئة، منرشحة او ضيّقة يف الصدور هي املؤثر 

  الصدور وليست الصدور هي من ذات القلوب.
  ٢.»ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم  وليبتيل هللاّ «ثم ابتالء ما يف الصدور تقدمة لتمحيص ما يف القلوب:

ــُدُهْم َشــيْئا إِنَّ هللاّ إِْن َ�َْسْسُكْم َحَسنٌَة تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصبْكُ  ـكُْم كَيْ ِ�َــا    ْم َسيِّئٌَة يَْفَرُحوا بَِها َوإِْن تَْصِربُوا َوتَتَُّقــوا الَ يَُرضـُّ
  ٣يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ 

اهيه من حياة حسنة » حسنة«حالة » ان �سسكم« نة هذه الحس» تسؤهم«مادية او معنوية، فردية أو ج�عية أمَّ
  ».ال يألونكم خباالً وودوا عنتم«إذ 
وال عــالج يف » يفرحوا بها«من ضيق معييش او انهزام حر� ام نكسة عقيدية أماهية » سيئة«حالة » وإن تصبكم«

  تلكم املواجهة املعاندة إالّ الصرب والتقوى.
عن املحــاظ� » وتتقوا«ن يف كل حسنة وسيئة، وما يسوءون ويفرحون، دون انفالت عن ثابت اإل�ا» وإن تصربوا«

لــة » ال يرضكم كيدهم شيئا«التي هي نتيجة طبيعية الختالف الحاالت والواجهات، إذا  اللّهم إال أذًى بسيطة متحمَّ
ويرسل عليكم » «يدافع عن الذين آمنوا  ان هللاّ «فهو الذي يدافع عنكم بدافع إ�انكم: » �ا يعملون محيط  إن هللاّ «

كم عل� �كائدهم ومصائدهم فتحذروهم مه� كانوا أقوياء فانهم كائدون أغويــاء، وان وهو الذي يحيط» حفظة
  ال يهدي كيد الخائن�، وهو الذي يجازيهم بكيدهم فإنه �ا يعملون محيط عل� وقدرة.  هللاّ 

بك حســنة تســؤهم وان إن تصــ«ثم الــذين معــه:  آله و عليه هللا صىلوهنالك محور الرجاء ملىِّ املصيبة وإصابتها هو الرسول 
لنا هو موالنا وعىل   تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن بصيبنا إال ما كتب ّهللا 

  ٤.»فليتوكل املؤمنون  هللاّ 
تلو مرة ولكننــا ال نفيــق، ونــرى  فيا عجباه من غفوتنا وغفلتنا ح� تصفعنا التجارب املُرَّة من هؤالء املنافق� مرَة

املؤامرات ترتى علينا �ختلف األزياء بل اننا فيها نحيق، فاتح� لهم قلوبنا، وآخذيهم رفقاء الطريق، فمن هنا نذل 
  ونضعف ونستخذى ونلقى كل عنت وخبال حيث يُدس يف صفوفنا.

ءُ الُْمْؤِمِنَ� َمَقاِعَد  اِن ِمنُْكْم أَْن تَْفَشالَ َوّهللا    لِلِْقتَاِل َوهللاّ َوإِذْ َغَدْوَت ِمْن أَْهلَِك تُبَوِّ ْت طَائَِفتَ وَلِيُُّهَ�    َسِميٌع َعلِيٌم  إِذْ َهمَّ
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فَلْيَتَوَكَّْل الُْمْؤِمنُونَ    َوَعَىل ّهللا 
١  

بها أعداءهم من أهل الكتاب واملرشك�، من السيئات التي أصابت املسلم� هي الهز�ة العظيمة يف أحد، ففرحت 
  ».وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها«وهكذا ترتبط آية الغدوِّ بسابقتها: 

وهنا تذكرة عابرة خاطفة بغزوة أحد وسبب الهز�ة، ثم انتقالة إىل غزوة بدر السابقة عليها تدليالً عىل استمرارية 
ها، وأن هز�ة الحرب هي من قضايا الهز�ة عن واجب التطبيق الرحمة الغالية الربانية لهذه األمة ما قاموا برشوط

  لإلمرة الرسالية يف حقل الحرب ام وسواها.
ومن ثم تستمر التذكرة بحرب أحد وما خلَّفت من بلورة اإل�ان لقلة قليلة، ومن زلزلة اإلطمئنان وتأرجف اال�ان 

الدرب عىل املجاهدين يف خطوط النار لألخذ بالثأر والقضاء  لك�ة كث�ة، كدرس لألمة اإلسالمية مع األبد، نرباسا ين�
ماتها.   عىل العار، ومرتاسا يترتسون به يف تَْقِدمات الحرب وتقدُّ

وهنا انتقالة لطيفة عطيفة من معركة الجدال والتنوير والتوجيه والتحذير، إىل معركة النضال يف امليدان، اىل معركة 
  أحد ومن قبلها بدر.

راك يف الضم� بطي العراك الدموية الفادحة، ومعركة الضم� هي أوسع املعارك يف مختلــف النضــال وهنا تنضم ع
  والجدال.

لقد كان النرص أوالً يف بدر ثم الهز�ة ثانيا يف أحد، وك� االنتصار كان عظي� حيث غلبت فيه فئة قليلة عــىل فئــة 
نَّ� الهز�ة خلَّفت ـ رغم أوجاعها وأجواءها املحرجة ـ انتصارا ، كذلك كانت الهز�ة ايضا عظيمة، ولك كث�ة بإذن هللاّ 

  . معرفيا ويقظة بعد غفوة للكتلة املؤمنة، ول� ال يغرتوا بانتصارهم االوّل، فيرتكوا رشوطاته املقررة يف رشعة هللاّ 
صنت يف هذه الهز�ة نفوس وُميِّزت صفوف وصنوف، وانطلق املسلمون متحررين عن ك ث� مــن أغبــاش فلقد ُمحَّ

  التصورات الخاطئة التي هي عش�ة الفتح الخارق للعادة بطبيعة الحال.
فمعيان قَيِم وتأرجح مشاعر من نزوة الفتح املب� من ناحية، وترسَّب منافق� وقلييل اال�ان من أخــرى، مــا كنــت 

ا هي يف نفس الوقت من خلفيات تخلف عسكري عن امر القائد    الرسايل.تَُجرب إال بهز�ة مَّ
و� تكن حصيلة الهز�ة بأقل عائدة من حصيلة الفتح أم هي اكــ�، فتلــك هــي حصــيلة ضــخمة مــا أحــوج األمــة 

  اإلسالمية إىل دراستها طوال تاريخها، ول� تاخذ حذرها وأهبتها يف كل مواجهة نضالية من ذلك الرصيد العظيم.
خرجت غداة من أهلك » إذ غدوت من أهلك«سلم� اذكر من ضمن الذكريات الحربية الفاشلة لفشٍل من امل» و«

ألنك » ء املؤمن� مقاعد للقتال تبوى«إيواًء لبواء الحرب الدفاعية » ء تبوى«ـ حال انك » أحد«يف املدينة إىل خارجها: 
  قائد الحرب ضوء القيادة الرسالية املحلِّقة عىل كافة املصالح الروحية والزمنية.

من� مقاعد للقتال والرسول فيهم إالّ هو، فعليك يا رسول الهدى تنظيم التكتيكية الحربية ء املؤ  فليس ألحد أن يبوى
اهيه من تكنيكات نظامية وانتظامية، وهامة األمور الج�عية للمسلم�، فإنك الحــاكم بــ� النــاس �ــا أراك هللاّ    أمَّ

  اليك الكتاب بالحق لتحكم ب� الناس �ا اراك هللاّ إنا انزلنا «كل ما يتطلب الحكم من خالفات روحية أو زمنية:   فيللّه
  ٢.»وال تكن للخائن� خصي�

وليس مجال الحكم ب� الناس ـ يف األك�ية الساحقة ـ إال+ في� هم فيه يختلفون من مصالح معيشية ـ ج�عية ـ 
  اقتصادية ـ حربية، اماهيه.

قط ـ مصالح املحراب والعبادة، بل ومصالح الحرب واإلبادة ملن يرتبصون باهل الحق فال تعني الرسالة اإللهية ـ ف
  كل دوائر السوء.

، فــانه� معــا مــدلوالن لـــ  ، كذلك تلتيكات الحرب هــي بــوحي مــن هللاّ  وك� أن تكاليف املحراب مقررة بوحي هللاّ 

                                                        
 .١٢٢ـ  ٣:١٢١). ��رة آل ���ان ١

 
 .٤:١٠٥). ��رة ا����ء ٢
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  ». لتحكم ب� الناس �ا اراك هللاّ «
شاور أصحابه بشان غزوة أحد أيخرج إليه خارج املدينة فيغزوهم، أم يظــل  آلـه و عليه هللا ىلصفهذه خرافة قاحلة أن النبي 

  ١داخلها فيدافع عن األهل�، فأشاروا عليه بالخروج وكان من رأيه املقام داخل املدينة!.
وكيف يرتأي ان يغزى يف عقر داره فيذل، ويرشده ِمن أصحابه إىل الخروج فال يذل؟ ام كيف يتبع خالف رأية وهو 

  ٢كان رأيه الخروج.آله و عليه هللا صىلانه السالم عليه!، وقد يروى عن حفيده الصادق  الحاكم �ا أراه هللاّ 

                                                        
ا�� ��� ور�� ا�� ����ن ����ة ��� ���  ). ا����� �� ��م أ�� ����ا: ��� أ��� ���� او �� ���� ���� ��م ��ر �� ���ر ���� ور�� ����١

��ء�� وأ���ء�� وإ��ا��� ��ـ�ر ����ـ�ا ا�ـ� �ـ���ن �ـ�   ا��ّ� �� أ�� ر���� و����� �� أ�� ��� و���ان �� ا��� �� ر��ل �� ���� ��� ا��� آ

�� ��ٔ������ ���ا ا���ل ��� ���ـ� ����ـ� ��ب و�� ���� �� �� ��� ا���� �� ���� ���رة �����ا �� ���� ���� ان ����ا �� و���� و��� ���ر

و���� ������ و������ و����ا ���� ������ ا����س ا�����ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��رك ��� ��را ��� أ��ب �����ا ������ ���� ���ب ر��ل ا��ّ�

� ���ة ��� ���� ا��ادي ��� ��� ا������ ���� ��� ��� و���� ���وا و��ج ا�� ����ن و�� ���� ا���س ��ٔ����ا ��� ����ا ������ ��� ���� ا����� �

ُ� ¨ إ�� رأ�� ���ا ����وأر�ُ� �� ذ��ب ��� آ�ـ� و ���� ا��� ���  وا������ن ��������� �� ����ا ��� ����ا ��ل ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ���� وأرـ�

��� ان �����ا �������� و������ ��� ����ا ��ن أ����ا ا����ا ��� ���م وان �� د���ا ����� أ�� د��� ��ي �� درع ����� ��ٔو���� ا������ ��ن رأ 

��� ��� ا����� ��ٔ���  آ�� و ���� ا��� ���  �������� ���� و���� ���� ������ أ�� ��م ا��ٔر���ء ��ٔ����ا ذ�� ا���م ا������ و��م ا����� وراح ر��ل ا��ّ�

�ـ�ى رأ�ـ� �ـ� ذ�ـ� أن �ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  �� أ�� �� ر��ل ا��ّـ�  ا���� ����� �� ��ال ��� ���ث و��ن رأى ��� ا��ّ� ������ �� ا�� ������ا��م

������دة ��م ا�ـ� و��ـ��� ��ـ� �ـ�ن   ���ه ا���وج �� ا������ ���ل ر��ل �� ا������� ��� أ��م ا��ّ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ���ج ا���� و��ن ر��ل ا��ّ�

أ�� ��������   �� أ�� �� ر��ل ا��ّ�  ا��ج ��� إ�� ا��ا��� �� ��ون أ��� ���� ���� و����� ���ل ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��م ��ر و���ره: �� ر��ل ا��ّ��

��ن ا����ا ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���� �� ر��ل ا��ّ��� ����� ���� ا�� ��و ��� �� إ�� ا��ب ��� و�� د���� ����� ا�� ا���� ���� �  ��� ���ج ا���� ��ا��ّ�

ـ� �ـ��  وان د���ا ������ ا����ء وا�����ن وا����ل ������رة �� ����� وان ر���ا ر���ا ������ ��� ��ءوا ��� ��ل ا���س ����ل ا��ّ� ا�ـ���  آ�ـ� و ���ـ� ا��

���� ����� وذ�� ��م ا����� ��� ��غ �� ا����ة �� ��ج ��ـ��� و�ـ� �ـ�م ا��ـ�س  آ�� و ���� ا��� ���  ��ن ا���� �� ���ء ا���م ��� د�� ر��ل ا��ّ�

�� ����� ���� اذا ��� ����� ان ��ـ��� ��ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  و�� ��� ا�� ذ�� ��ن ��� ����� ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و����ا ا������� ر��ل ا��ّ�

�ـ� أ�ـ� ���ـ� ا��ـ�س   �� ا�� ر�� �� ا����� ��� اذا ����ا �����ط ��� ا������ وأ�� ���ل ��ـ� ��ـ� ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ������ ���ج ر��ل ا��ّ 

�ن ��ـ� و�ـآ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ��� ��� �� ��ة ��� ��ر�� ��ب ��س ����� ��ٔ��ب ذ��ب ���� ������ ���ل ر�ـ�ل ا��ّـ�آ�ـ� و ���� ا��� ���  و��� ر��ل ا��ّ�

��� ��ل ������ �� أ�ـ� �ـ� �ـ�وة  آ�� و ���� ا��� ���  ا���ٔل و�� ����ف ����� ا���� �� ���� �ٕ��� أرى ا����ف ����� ا���م و��� ر��ل ا��ّ�

ـ� �ـ��  �ا����ل و�� �� ������� ر�� وأ�� ر�ـ�ل ا��ّـ آ�� و ���� ا��� ���  ا��ادي �� ا���� ���� ���ه و����ه إ�� ا�� و���� ر��ل ا��ّ� ـ� ا�� ـ� و ��� ��ـ� ا���ـ�ة  آ�

ا��� ��� ا���� ������ �� ��ٔ���� �� ����� ان ��ن ����� أو ��� ��ٔ�� ����� ������ �� ���� و���� «�� ���� وا����ة ����ن ر���ً ���ل:   ��� ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�  ».��� در��� آ

��� ���  �ّ�و��� ا��ج ا�� ���� �� ا���ي ان ر��ل ا� �� و ���� ا �� و ���� ا��� ���  ��ل ��ٔ����� ��م أ�� ا���وا ��� �� أ��� �����ا �� ر��ل ا��ّ� آ ا��ج إ�� ��ه  آ

�� و ���� ا��� ���  ا��ٔ��ُ� ����� ا��ٔ���ر �� ر��ل ا��ّ� أ��ج ��� إ�� ��ه  آ�� و ���� ا��� ���  �� ����� ��و ��� ا���� �� د��ر�� ���� وا�� ���� ���� ر��ل ا��ّ� آ

�� و ���� ا��� ���  ا��ٔ��� و��ن ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� ���  ����� أن �����ا ���� ا������ �������ا �� ا��ٔز�� ��ٔ�� ا�����ن ا�� ���� ا��ٔ���ري ���ل �� ر��ل ا��ّ�آ : آ

  وإ�� �� أ�� �� ا���� ��ل: ���� ���� ����ٍ� �� ان ر��ل ا��ّ�  �ّ�وأ�� ر��ل ا�  �� ������ ا���� ���ل �� ��ل ��ٔ�� أ��� أن �� إ�� إ�� ا��ّ�

��� ��� �� و ���� ا وا���� ��ٔ��� �����ا وا���روا ا���  آ�� و ���� ا��� ���  د�� ��ر�� ������ ���� رأوه و�� ��� ا����ح ����ا و����ا ����� ����� ���� ��� ر��ل ا��ّ� آ

�� و ���� ا��� ���  رأ�� ا����ل و��ل ر��ل ا��ّ�و����ا: ا��� �� رأ��، ���ل:  �� و ���� ا��� ���  �� ����� ���� أن ���� ��ٔ��� ������ ��� ����� و��ج ر��ل ا��ّ� آ  آ

�: �� ���� �� أ�� �� �������� ������ أ�� ���� ا����� ������ ��ٔ���ه و����ا �  ا�� أ�� �� أ�� ر�� و�� و���� ا���� إن ����وا ���� ��� ا��ّ�

�� أ��   �����ً و��� أ����� ������ ���� و��ل: اذ ��� ������ن ���� أن �����.. و�� ��� ���� و��� ��ر�� ���ا ������ع ��� ر�� ��� ا��ّ�

��� ���  و��� ر��ل ا��ّ�  ������ ا��ّ� �� و ���� ا  ������ و����. ء ��� ��ف ��� ��� ��ٔ��ت ����� ���ز��� ور���� ��� ����� �� . ����آ

 
ـ و��� ��� ��� ا�� ������ف ���� ��� �����ه �� ا��ر ا�����ر و���� ـ ���م ��� ��  ا����م ����  أ�� ��� ا��ّ����� ا����ن ��  ١:٢٨٤). ��ر ا������ ٢

� �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ���ذ و���ه �� ا��ٔوس �����ا �� ر��ل ا��ّ� �� ��� ���� أ�� �� ا���ب و��� �����ن ���� ا��ٔ���م ���ـ� ���ـ�ون ��ـ� وا�ـ� ��ـ�

رأ�� و��ج �� ��� �� أ�����  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ�  ا���� و������� ��� ��� ��ن ����ا و�� ��� ��� ��ن �����ا �� ���� ا��ّ���� ���ج 
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َء مقاعد للقتال كان من شئونه القيادية، كــذلك الخــروج إىل تلكــم املقاعــد، وانتصــاب الجمــوع  ك� ان تَبوُّىكال و 
، مه� شاور املسلم� يف ذلك ليش� علــيهم صــالح األمــر إن  الخاصة لها، كل ذلك كان من رأيه الخاص �ا أراه هللاّ 

ي املش�ين عليه بالخروج دون املش�ين باملقام داخــل اخطأوا ويثبتهم تشجيعا لهم إن أصابوا، وك� اشتصوب رأ 
  البلد.

وان ملكان القتال ومقاعدها مكانة هامة يف النجاح، يجب تقريره� عىل القائد العام للقوات املسلحة حيث يراه� 
  من املصلحة يف صالح الحرب.

إذ «ومكانهــا ومقاعــدها، وتحولــوا حــاالت: بأحوالهم، إذ تقوَّلوا قيالت حول الحرب » عليم«اقوالَهم » سميع  وّهللا «
  ».همت طائفتان منكم

ى آلـه و عليه هللا صىللقد مىش النبي  ء املؤمن� مقاعد للقتال بنفسه الرشيفة وهم قرابة الف، تقابلهم  يومئٍذ عىل رجليه يبوِّ
يمة، خلَّف ذلك إنهزاما ثالثة اآلف من قريش، كنفس القياس ب� الجيش� يوم بدر، فل� تخلف من تخلف بُغية الغن

                                                                                                                                                         
ا�� و��ن �� أ�� و����� �� ا���وج ا����ا رأ�� ووا�� ���� ا��   ����ؤن ���� ا����ل ��� ��ل ������: واذ ��وت �� ا���.. و��� ��� ا��ّ�

�� ���� �� ����� �� ا����ة ��� ��ب ا���� وا�ـ�� ان �ـ�ٔ�� ���ـ���   ���ٔ ا����� و����ا �����ٔة ر�� وو�� ��� ا��ّ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

����� �� ������� ��� اد������ ��� ��� �����ا �� ��ا ا��  �� ذ�� ا����ن ���ل ���� ا��ّ� ��ن وان رأ������ �� ������ �� ���� وا����� ان رأ�

� ������ �ـ� ا����ـ� ه �ـ�ٔ����ا ��� اد����� ا������ ��� �����ا وا����ا ��ا���� وو�� ا�� ����ن ���� �� ا����� �� ��ٔ�� ��رس ����� و��ل: اذا رأ

ـ��� أ��� ا������� ا����� ور�� ا��ا�� ا آ�� و ���� ا��� ���  ����� �� ��ا ا���� ��� �����ا وراء�� و���ٔ ر��ل ا��ّ� ���ـ� ا��ٔ��ـ�ر ��ـ� ��ـ���  ا��ـ��م ���

ـ� �ـ��  ���� �������ا ����� ����� وو�� ا���ب ر��ل ا��ّ� ـ� ا�� ـ� و ��� � ا��ّـ� آ� � �ـ� �ـ�ٔ�� �ـ�رس ��ـ� �ـ� �ـ� ���ـ�   �ـ� �ـ�اد�� وا��ـ�� ���ـ� �ـ� ا���ـ�

�� ���� �ـ� �ـ��   ������ن ��اد ا���م �����ا ���� ا��ّ�آ�ـ� و ���� ا��� ���  �ل ا��ّ��� ���� ا�� ا���ب ر�  ���������� ������م ���� و��� ا���ب ��� ا��ّ�

�� ���م ا���� ان �� ���ح ��� �����ا ��� وا����ا ���ـ� ر�ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��ن ر��ل ا��ّ�  ا���ا ا��ّ�  ا������ و���� ��� ��� �����؟ ���ل ��� ��� ا��ّ�

�� ���� �� ا��� ��� ر���ً و���� را�� ���� �� ���� �� أ�� ���� ا����رى �� ��� ��� ا��ار �����   ��� و��� ��� ا��ّ����� ��� ا���ا ��ا�

و���� ا��ا�� ��ٔ��ه ����� �� أ�� ���� ����� ��� ��� ��ـ�� ��ـ� �ـ� ��ـ�  ا��ـ��م ������ٔ�� ا��ا�� أ�� ���� �� أ�� ���� ����� ���  ا����م ������� 

���� ��ه ��ٔ��ه ������ى ���ب ���اه �����ـ� ��ٔ�����ـ�  ا��ـ��م ������ار ��� ��ر ��اء�� إ�� ��� ��� ا��د ���ل �� ��اب ������ ا��� ��� ��� ا

��� ��� رأ�ـ� ����ـ� ��ـ�� ا��ـ�اء ��ٔ�ـ� ا��ـ��م �����������و�� ا�� ��ره �� ا���� إ�� أ�� ����ن ���ل: �� أ��رت �� ��� ��� ا��ار ����� ��� 

�� ���� و�� �� أ����� و��� �� ��� ���� ������ ��� ��ب ا���� �� ا��   ���ة ��� ����� ا������� ������� وا��� ���� �� ا����� ��� ��� ا��ّ�

���ـ� �ـ�ٔ����ا ��ـ��ون �ـ� � آ�� و ���� ا��� ���  ا������� �� اد��ر�� و���ت ���� �� ������ ا�� ا��ا�� �� ر��� ��� ذوا��� وا���م ا���ب ر��ل ا��ّ�

و�ـ�   ا�� ا�� ���ون �ـ� ا��ّـ� آ�� و ���� ا��� ���  ا������ ��� ا����� �� رأ�� و��ل: ا�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا����ل و�� �� و�� ���� رأى ر��ل ا��ّ�

و����� و���� ا��� ا��أة ������ ���ا و��ن ��ـ�ة  ر����؟ و���� ��� ��� ���� �� و�� ا����� ����� ا���م ر�� �� ���� د��� ا��� ���

�� ���ـ� ���ـ�ا او ���ـ� او ��ـ�ة  �� ��� ا����� ���� ��� ا���م ��ذا رأوه ا�����ا و�� ���� �� ا�� و���ـ� ��ـ� �ـ� ا��ـ� و��ـ�� ��ـ�ا ـ�

� ���ل و���: ا�� ���� ��� ا�ـ�ر ���ـ� وا�ـ� ��ـ� ��أ��ـ� �ـ�را ���ـ� ا�����ـ�ت ��ـ�  ������� ��ا و��ا و��ن و��ٌ� ���ا ����� �� ���� ���ّ

 ء ��� ��ف ��� ��� ��ٔ��ت ����� ���ز��� ور���� ��� ����� �� ������. ���� ��� ���� ����ة ��ل: ��أ��� ��� ا���س ��ا ����� ����

��� ���  و��� أ��ج ا�� ���� �� ا���ي ان ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� و ���� ا��� ���  �� أ��� �����ا �� ر��ل ا��ّ� ��ل ��ٔ����� ��م أ�� ا���وا ��� آ ا��ج إ�� ��ه  آ

�� و ���� ا��� ���  �� ����� ��و ��� ا���� �� د��ر�� ���� وا�� ���� ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ٔ��ُ� ����� ا��ٔ���ر �� ر��ل ا��ّ� �� أ�� ا�� ���ل   ��� ا��ّ� آ

��� ���  �����ره ���ل �� ر��ل ا��ّ�ـ و�� ���� �� ����� ـ � �� و ���� ا��� ���  أ��ج ��� إ�� ��ه ا��ٔ��ُ� و��ن ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا ����� ان �����ا ���� ا������  آ

��� ���  �������ا �� ا��ٔز�� ��ٔ�� ا�����ن ا�� ���� ا��ٔ���ري ���ل �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا وا��   ل ���� ا��� أن �� إ�� ا�� ا��ّ�: �� ������ ا���� ���ل �� ��آ

د�� ��ر�� ������ ���� رأوه و�� ��� ا����ح ����ا و����ا  آ�� و ���� ا��� ���  وا�� �� ا�� �� ا���� ��ل: ���� ���� ����ٍ� �� ان ر��ل ا��ّ�  ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ����� ����� ���� ��� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� ���  �ا وا���روا ا��� و����ا: ا��� �� رأ��، ���ل: رأ�� ا����ل و��ل ر��ل ا��ّ�وا���� ��ٔ��� ���� آ  آ

��   ا�� ا�� �� ا�� ر�� و�� و���� ا���� إن ����وا ���� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ����� ���� ان ���� ���� ������ ��� ����� و��ج ر��ل ا��ّ�

» اذ ��� ������ن ���� ان �����«����� ا�� ���� ا����� ������ ��ٔ���ه و����ا ��: �� ���� �����ً و��� ا����� ������ ���� و��ل: أ�� �� �������� �

�� و ���� ا��� ���  و��� ر��ل ا��ّ�  �� أ�� ������ ا��ّ�  و�� ��� ���� و��� ��ر�� ���ا ������ع ��� ر�� ��� ا��ّ�  �� �������. آ
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لْبََل حالة املؤمن� وزلزل طائفة مــنهم واثبــت آخــرين، امتحانــا مــن هللاّ  للمــؤمن� وامتهانــا   دمويا وكارثة قارصة بَ
  للمتخلف�.

  ».إذ همت طائفتان منكم تفشال..«
ث تخلف إخــذ خــالف بن أ� ومعه قرابة ثلث الجيش حي  هنالك واقع الغل والفشل من طائفت� أواله� عبد هللاّ 

بن عمر وابن حزام   رأيَه يف املقام باملدينة للدفاع قائالً: يخالفني ويسمع للفتية، فيتبعهم عبد ّهللا  آله و عليه هللا صىل  رسوُل هللاّ 
م او ادفعوا، قالوا: لــو نعلــ  يوبخهم ويحضهم عىل الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا يف سبيل هللاّ   والد جابر بن عبد هللاّ 

فرجع عــنهم وســبَّهم، فهــؤالء � يحرضــوا » هم يومئذ للكفر أقرب منهم لإل�ان: « قتاالً التَّبعناكم وهم ك� قال هللاّ 
  القتال حتى يقال فشلوا، فا�ا فلّوا وتخلفوا.

ين معه انهم منافقون بن ا� عىل ثلث الجيش؟ ل� يعرِّف به والذ  رأس النفاق عبد هللاّ  آله و عليه هللا صىلوملاذا وىل الرسول 
  مه� تظاهروا انهم موافقون، فاملعركة معركة امتحان وامتهان ضمن أنها ميدان دفاع.

ولقد فصلت اآليات اآلتية بشأن حرب احد أبعادا هامة من الواقعة، نتحدث عىل ضوءها ك� تتحدث، فهذه هــي 
  ».طائفتان«الطائفة االوىل من 

بن جب� حيث تركوا قاعدتهم للقتال طمعا يف   مع عبد هللاّ  آله و عليه هللا صىل  ول هللاّ واألخرى هي الخمسون الذين قررهم رس
فوّىل أمره� فلم » وليه�  وّهللا «الغنيمة ففشلوا، ومن ثمَّ همُّ الفشل وال فشل ـ وهو فتٌّ يف عضد التصميم بج� ـ 

تا باتباعه   ن األوس ملا انهزم عبد هللاّ تفشال، وه� حيان من األنصار: بنو سلمة من الخروج وبنو حارثة م بن أ�، همَّ
� تفل و� تفشــل و� تهــم بالفشــل  السـالم عليهولقد بقيت رابعة وليُّها عٌيل  آله و عليه هللا صىل  فثبتوا مع رسول هللاّ   فعصمه� هللاّ 

  وأمره. آله و عليه هللا صىل  حفاظا عىل رسول هللاّ 
أوالً في� ارتآه  آله و عليه هللا صىل  رق وانكرس املسلمون بهز�ة عظيمة ملا خولف أمر رسول ّهللا فقد اقرتب اصحاب أحد اربع ف

من الخروج للحرب خارج املدينة فخالفه ابن ا�، وثانيا ما قرره من مقاعد القتال وأهمها البن جب� حيث تفــرق 
  جل أصحابه فحصل ما حصل!.

وليه�؟ إنها مدح   ه� بتلك الوالية الربانية؟ ام قدح فيه� ملاذا همتا بفشل وهللاّ مدح ل» وليه�  وهللاّ «أترى الحال يف 
ة الجارفة إذ � تخرجا عن والية ّهللا   من ناحية حيث عصمه� ّهللا  فهم داخلون  ١بذلك الهم  بتلك الوالية عن تلك الهوَّ

  ».ويل الذين آمنوا  هللاّ «و  يف والية ّهللا 
  في� وعد من النرص!» وليه�  وهللاّ «وقَدح فيه� من أخرى ملاذا همتا 

  ذا توكلوا عليه يعصمهم بواليته العش�ة للمؤمن�.وال سي� يف همِّ العصيان، فإ» فليتوكل املؤمنون  وعىل ّهللا «
وكَّل أمورنــا إلينــا   ، فلو أن هللاّ  ، واحرتازا عن نهي هللاّ  مضيّا يف أمر ّهللا   وهكذا يجب عىل املؤمن� أن يتوكلوا عىل هللاّ 

ـ عــىل محتــده العظــيم ـ  هآلـ و عليـه هللا صـىلدو�ا عصمة منه وتسديد ملا نجى منا أحد عن ورطات الهالك، كيف والرسول 
ويف » ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليالً«فيه   يقول: ربنا ال تكلنا إىل انفسنا طرفة ع� أبدا، ويقول هللاّ 

  ».وهم بها لوال أن رأى برهان ربه«يوسف 
ببدر وأنتم   ن. ولقد نرصكم ّهللا فليتوكل املؤمنو   وليه� وعىل ّهللا   همت طائفتان منكم أن تفشال وهللاّ «ذلك، وكيف 

ة او  وِظالً لرسول هللاّ   إذ كنتم ِذالً �ّ » أذلة... ، ثم و� ينرصكم يف أحد أن � تكونوا ِذالً، وكنتم أقوياء دون ِذلَّة يف ِعدَّ
ة:   ُعدَّ

                                                        
و�� » اذ ��� ������ن ���� أن �����..«��� ��ر�� و��� ����  ��ل: ���� ���� ��  ـ ا��ج ����� �� ���� �� ��� ا��ّ� ٢:٦٨). ا��ر ا�����ر ١

 ».و�����  وا��ّ�«  ����� آ����� ���ل ���ل ا��ّ�

�� ذ�� و�� ذ���� ��� ا�� ��� ا����   و��� ���دة �� ا��ٓ�� ��ل: ذ�� ��م أ�� وا�������ن ��� ���� و��� ��ر�� ���ن �� ا��ٔ���ر ���ا ���� ������ ا��ّ�

 ٓ  ا�� و����.  �� ����ا: �� ����� ا�� �� ��� ����ى ����� �� و�� ا����� ا��ّ���ه ا��
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اتَُّقوا هللاّ    َولََقْد نََرصَكُْم هللاّ    ١تَْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ    بِبَْدٍر َوأَنْتُْم أَِذلٌَّة فَ
؟ فهــل »العزة ولرســوله وللمــؤمن�  و�ّ «واملؤمنون الصالحون،  آلـه و عليه هللا صىل  وفيهم رسول ّهللا » وأنتم أذلة«وترى كيف 

ك� قيل؟ وهو قول عليل يختلفــه الضــعفاء حيــث يعــارض متــواتر القــرآن!.. إنهــا  ٢ام ضعفاء» وانتم قليل«نزلت 
تعني القلة املستضعفة، وهي ِذلة بحساب الخلق الجاهل�، مه� كانوا أعزة بحساب الخالق » وأنتم اذلة«ك�هيه 

اكم وأيــديكم بنرصــه ورزقكــم مــن واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون يف األرض تخافون ان يتخطفكم النــاس فــآو «
  ٣.»الطيبات لعلكم تشكرون

تتجاوبان يف عناية واحدة، ك� وتعقيبته� واحدة: » أنتم أذلة«هي عبارة أخرى عن » انتم قليل مستضعفون«إذا فـ 
  ».لعلكم تشكرون«

ل، فهم كانوا ببدر ِذال�» أذلة«وقد تكون  ل ال الذُّ ـ وتحت ظله ـ ولرسوله دون ش�س، فلذلك نرصهم   �ّ  جمعا للذِّ
  وهم قليل مستضعفون، ولكنهم انهزموا يف أحد لرتكِهم ِذلَّهم إىل ش�سهم.  هللاّ 

ا تجاوبــا مــع أدب اللفــظ وحــدب املعنــى، أن هللاّ  نـرصـكم ألنكــم   وقد يكون املعنيــان معنيــ� ومــا أحســنه جمعــ
عا �ّ    وألمره.  مستضعفون ُخضَّ

ة حربية، وهم مع ذلك ِذلٌّ بطوع الرسول دون ش�س.» لةأذ«و ة وُعدَّ   جمع قلة قد تؤيد ذلة القلة يف ِعدَّ
فلقد كانوا يف بدر ثال�أة وثالثة عرش رجالً بفرس واحد وِج�ل قليلة ر�ا ركب جمع مــنهم جمــالً واحــدا وُجلُّهــم 

  مشاة، والكفار هم قرابة ألف ومعهم مائة فرس بأسلحة كث�ة.
ألن غزوة بدر هي بداية الغزوات اإلسالمية، وقد شاهد الصحابة من صالبة املرشك� يف مكة وقوتهم وثروتهم وهم و 

ة، فهم كانوا ـ عىل إ�انهم ـ أذلة يف حساب الكفار، بل ويف حسبانهم  ة وُعدَّ أوالء ال �لكون ما �لكه هؤالء من ِعدَّ
أية   ال يخافون يف ّهللا  آلـه و عليـه هللا صىل  من ذلة وذلة كانوا ِذالً لرسول هللاّ  انفسهم قضيَة ظاهر الحال، وهم مع ما هم عليه

  قوة قاهرة ظاهرة.
�ا نرصكم يوم بدر وينرصكم إن كنتم متق�   هللاّ » لعلكم تشكرون» «وال تعبدوا اال اياه«ال سواه »  فاتقوا هللاّ «ذلك! 

  ».ببدر..  ولقد نرصكم هللاّ «شاكرين 
كُْم َربُُّكْم بِثَالَثَِة آالٍَف ِمْن الَْمالَئَِكِة ُمنْزَلِينَبََىل إِ إِذْ تَقُ  ْن تَْصِربُوا َوتَتَُّقــوا َويَــأْتُوكُْم ِمــْن وُل لِلُْمْؤِمِنَ� أَلَْن يَْكِفيَُكْم أَْن ُ�ِدَّ

  �٤َ فَْورِِهْم َهَذا ُ�ِْدْدكُْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة آالٍَف ِمْن الَْمالَئَِكِة ُمَسوِّمِ 
فه� ـ إذا ـ يختصان ببدر، نرصًة وقولًة، ولكنه نقلًة كانت يف أحــد تنديــدا بهــم أن � يصــربوا » نرصكم.. إذ تقول«

  ويتقوا حتى ينرصهم فيه ك� نرصهم ببدر، اللّهم إال يف بدايته وملَّا يرتكوا مقاعدهم.
ينفي اإلحالة املزعومة بالنسبة لتلك الكفاية بإمداد مالئ�، كأن فيهم من زعم أالّ سئوال تأنيب » ألن يكفيكم..«ثم 

ترى نف� املرشك� ملحاربتهم ألّول مرة، وهم مفاَجئون بها إذ  يفيد اإلمداد إالّ بالجيوش األرضية، حيث القلة املسلمه
ما أوحي إليــه لتثبيــت  آله و عليه هللا صىلوقد أبلغهم الرسول خرجوا اللتقاء طائفة الع� املُوقَرة باملتاجر ال املوقرة بالسالح، 

                                                        
 .٣:١٢٣). ��رة آل ���ان ١

 
���ل: �� ��� ���ا » ���ر وا��� اذ��  و��� ����� ا��ّ�« ا����م ����  ا��ّ� �� ����� ا������ �� ا�� ���� ��ل ��أت ��� ا�� ��� ١:٣٧٨). ��ر ا������ ٢

 ».وا��� ����«ا��� ����   ا����� ا��ّ�

��� ���  �� ����ا اذ�� و���� ر��ل ا��ّ� ا����م ����  و��� �� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ل أ�� ��� ا��ّ�  ».ر وا��� ����ء���  و��� ����� ا��ّ�«وا��� ��ل  آ�� و ���� ا

 
 .٨:٢٦). ��رة ا��ٔ���ل ٣

 
 .١٢٥ـ  ٣:١٢٤). ��رة آل ���ان ٤
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قلوبهم وأقددامهم يف هذه املفاجأة املفاِجعة، وهم ـ عىل إ�انهم ـ برش يحتاجون إىل خارقة العون يف هذه الحالة 
ــي صــدما ت الهجمــة اإلستثنائية يف صورة تبلغ مشاعرهم املألوفة، وقد أبلغهم ذلك اإلمــداد رشَط الصــرب عــىل تلقِّ

  يف اإلنتصار واإلنهزام.  الفاتكة الهاتكة، والتقوى التي تربط القلب با�ّ 
ـ اذا ـ كان يوم أحد تنديدا باملتخلف�  آله و عليه هللا صىلفقوله » اذكر«�حذوف معروف هو » إذ«ذلك ـ وبأحرى ان تتعلق 

يكفيكم » أن �دكم ربكم... بىل«يوم بدر اآلن ك� كان » ألن يكفيكم«من جيشه عن اصل الحرب او عن مقاعدهم 
ويــأتوكم مــن «ك� صربتم واتقيتم يــوم بــدر » إن تصربوا وتتقوا«و» بىل«ان كنتم مؤمن� اآلن ك� كنتم يوم بدر، 

وأن ليس «زيادة عىل بدر الستمرارية الصرب والتقى » فورهم هذا �ددكم ربكم بخمسة اآلف من املالئكة مسوِّم�
  ١».سعى لإلنسان إال ما

قد كان لكم آية يف «يوم بدر، والكفار كانوا يرونهم مثليهم رأى الع�: » ثالثة اآلف من املالئكة منزل�«وترى كيف 
وهو ألفــان، بــل  ٢.»يد بنرصه من يشاءيؤ  وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى الع� وّهللا   فئت� التقتا فئة يف سبيل ّهللا 

  فاين ثالثة اآلف من الف�، ثم اين هم من ألف؟. ٣.»فاستجاب لكم ا� ممدكم بألف من املالئكة مردف�«والف ك� 
جــاءت الزيــادة مــن «فعة واحدة، فا�ــا إن االلف املرِدف� هم أردفوا آخرين، م� يوضح ان ثالثة اآلف � ينزلوا د

  ٤..». هللاّ 
فهو موقف آخر من بدر كنرصة ثانية، فواقع النرصة كان بثالثة اآلف من املالئكة منــزَل� » مثليهم رأى الع�«واما 

  رصة أنهم كانوا يرونهم مثليهم ـ ال النهم كانوا مثليهم ـ وا�ا ـ رأى الع�.من حيث تُجارب وال تُرى، وظاهر الن
ويأتونكم من فورهم «ك� صربتم يف بدر » بىل إن تصربوا وتتقوا«يكفيكم ذلك اإلمداد املالئ� غ� املر�، » بىل«ثم 
» مسوِّم�« عن ثالثة هناك، وخمسة هنا بديالً» �ددكم ربكم بخمسة اآلف من املالئكة مسوِّم�«ك� أتوكم » هذا

وعده يف بدايــة أحــد فأمــّدهم بخمســة اآلف مــن املالئكــة   فقط ـ هناك، وقد صدقهم هللاّ » منزل�«هنا بديالً عن 
وعده إذ تحسونهم بأذنه حتى إذا فشلتم وتنــازغتم يف األمــر مــن   ولقد صدقكم هللاّ «مسوم� ك� صدقهم يف بدر: 

  ٥.»بعد ما اراكم ما تحبون..
والتسويم هو التعليم عالمة، وهو هنا علَّه يجمع إىل عالمة الحرب باملظاهر الجندية، عالمة مالئكية �يــزهم عــن 

  سائر الجيش.
  ٦ـ حاالً ـ ب� حال املؤمن� واملالئكة، مه� كان تسو�ها عىل سواء أو مختلف�.» مسوم�«وقد تجمع 
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  ١الَْعِزيِز الَْحِكيمِ    إِالَّ بُْرشَى لَُكْم َولِتَطَْمِنئَّ قُلُوبُُكْم بِِه َوَما النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنِْد ّهللا    َوَما َجَعلَُه ّهللا 
ال ألن النرص مربوط ـ ككل ـ بأمثال » ولتطمنئ قلوبكم به«ذلك اإلمداد املالئ� إالّ برشى لكم لإلنتصار   ما جعل هللاّ 

» العزيز الحكيم  وما النرص إالّ من عند هللاّ «هذه اإلمدادت، وإ�ا هي موجبات ظاهرة تلتقي مع ظواهر النظرات 
  � ظاهرة كسائر النرص.سواًء أكان بأسباب ظاهرة كهكذا إمداد ام غ

هنا القرآن ـ كأرضابه فيه ـ يحرص عىل تقرير هذه القاعدة الرصينة املتينة يف التصور اإلسالمي، أن مردَّ االمور كلها 
  ، وليس نزول املالئكة إال برشى لهم واطمئنانا لقلوبهم أنسا باملألوف. إىل هللاّ 

  ٢يَْكِبتَُهْم فَيَنَْقلِبُوا َخائِِب�َ  لِيَْقطََع طَرَفا ِمْن الَِّذيَن كََفُروا أَوْ 
  ».ليقطع طرفا.. او يكبتهم«؟ » ببدر.. وما النرص إالّ من عند هللاّ   نرصكم هللاّ «وملاذا 

، هي أن يقطع طرفا من الذين كفروا، نفسا او نفسيا، وأرضا أو سلطة أو آية فاعلية  فهناك غاية محدودة لنرص هللاّ 
وحارضي اال�ة وزمن الغيبة الكربى، وألن الطرف من الهيكل عصٌو أيا كان، فقد  آله و عليه هللا صىلوهذه حاصلة منذ الرسول 

تصور الذين كفروا هيكالً واحدا له أطراف، وقد يعني هنا لينقص َعددا من أعدادهم او ُعَددا من إعدادهم فيوهن 
  »:او يكبتهم«ين آمنوا، مستمٍر عىل طول الخط حتى يصل إىل عضدا من أعضادهم، كواجب نضايل عىل الذ

يرصعهم ـ ككل ـ ملكان ضم� الجمــع دون تبعــيض كــان يف »: أو يكبتهم«فهنا غاية غ� محدودة لذلك النرص هو 
فينقلبــوا «ليقطع، يرصعهم عىل وجوهم، ويهلكهم ويلعنهم ويهزمهم ويذلهم ويغيظهم ـ والكــل معــان للكبــت ـ 

يس� ال أمل لهم يف رجوع إىل كيان أيا كان، وهذا يف الدولة االسالمية األخ�ة العاملية حيث ال يبقى للكفر آ » خائب�
  رطب وال يابس، اللّهم إالّ رش ذمة من أهل الكتاب يف ذمة اإلسالم، ال دور لهم يف الحكم.

اصحاب صاحب األمر الــذين هــم للمؤمن� محدد بحدود صربهم وتقواهم حتى يصل األمر اىل   فكل نرص من هللاّ 
، أصحاَب ألوية وجيشا وأنصارا آخرين من الراجع� معه، عجل ّهللا    تعاىل فرجه.  نخبة التاريخ الرسايل ككلٍّ

ورســوله   إن الذين يحــادون هللاّ «ذلك! وبصورة عامة الكبت كَتْب عىل الكافرين عىل مدار الزمن قليالً او جليالً فـ: 
  ٣.»من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مه�كبتوا ك� كبت الذين 
نَُّهْم ظَالُِمونَ  لَيَْس لََك ِمْن اْألَْمِر َىشْ  بَُهْم فَإِ   ٤ٌء أَْو يَتُوَب َعلَيِْهْم أَْو يَُعذِّ

  ؟.»و يتوب او يعذبَهما«ترى ما هو األمر املسلوب عنه مستغرِقا، و�اذا نصب 
أتراه كل أمر حتى املختارة يف حقل التكليف؟ ويعارضه واقع اإلختيار وأدلته يف الكتاب والسنة، وبراهينه العقليــة 
والفطرية! ثم وال رباط ب� سلب اإلختيار وموقف الحرب املحرَّض فيها بتقديم كل مكنة ممكنة، وبالصرب والتقوى! 

  وه� ليسا من أمره ال تخي�ا وال تسي�ا.» همأو يتوب عليهم او يعذب«ثم 
ة، الواهي املتهافت، وهم يسمعون هللاّ  تعاىل يأمر   فال رباط لهذه الجملة وال تعلق يف تصحيح مذهب املجَربة املس�ِّ

ره، ، مكررا دعاءه عىل أس�عهم، مرصا عىل إصغائهم، ناهجا لهــم طريــق اإل�ــان ومنــا نبيه أن يدعو الكفار إىل هللاّ 
  ومنذرا ومحذرا، وموقظا ومبرشا، وآخذا بحجزهم من التهافت يف الن�ان، فكيف له من أمر التكليف يشء؟!.
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ام هو أمر االمر والنهي بعد الدعوة؟ وه� معها قوائم ثالث لكيان الداعيــة يف الــدعوة! فســلبها ـ إذا ـ استئصــال 
  للرسالة عن بكرتها، واسرتسال للمرسل إليهم يف نُكرتهم.

أم هو امر التكوين والترشيع ثم له أمر الرشعة بقيادتها يف كل حقولها الرسالية للداعية؟ وذلك واقع ال مرّد عنــه، 
وهناك النرص املوعود والواقع قبل، وهنا التوبة عليهم او تعذيبهم بعد، كاله� من األمر التكويني الذي لــيس لــه 

دون تخلف عنها قيد شعره، دون زيادة   ا هو رسول يحمل رشعة ّهللا منه يشٌء، ثم وليس مرشِّعا ك� ليس مكونا، فإ�
  او نقيصة.

فالهداية واإلضالل، والثواب والعقاب، وما أشبه، كل ذلك من أمره تعاىل، اللهم إال هدايــة الداللــة وضــاللة تركهــا، 
انك » «وانك لتهدي اىل رصاط مستقيم« وهو ال محالة دال دون ترك عىل آية حال: آله و عليه هللا صىلفانه� من فعل الرسول 

  ».يهدي من يشاء اىل رصاط مستقيم  ال تهدي من أحببت ولكن هللاّ 
من هداهم وضاللهم، من ثوابهم وعقابهم، من استصالحهم او استئصالهم او تدب� » ليس لك من األمر يشء«اجل 

  مصالحهم او تهديرها، او تقديم آجالهم او تأخ�ها.
تعاىل ان ياذن له يف الدعاء   اذا رأى من الكفار تشديدا يف تكذيبه، ومبالغة يف إطفاء نوره سأل هللاّ  آله و عليه هللا صىلفلقد كان 

عليهم باستئصال او تعجيل عذاب، فكان تعاىل قد يأذن وقد ال يأذن تبيينا له أنــه ســبحانه العــا� �ســائر االمــور 
لوحيش قاتل حمــزة، وأرضابــه ـ فيكــون ـ إذا ـ زائــدا يف عــداده، مصاديرها، لعلمه ان منهم َمن يؤمن ويتوب ـ كا

  وعضدا من أعضاده.
او يأ� من ظهره من يظهر به الدين ويزيد يف املسلم�، إذ يعلــم ســبحانه مــن املغــارب مطالعهــا ومــن املغــارس 

  طوالعها، ومن اوائل التالقح والتزاوج عواقب التولد والنتائج.
حد ُشجَّت جبهته، وكرست رباعيته، واستقطرت دماءه عىل صفحته املباركــة وهــو مــع ولقد نزلت هذه اآلية يوم أ 

فهــم أن «ذلك حريص عىل دعاءهم، ومجتهد يف إنقاذهم... أم وهو عازم عىل الدعاء عليهم مستأذنا ربه ســبحانه 
ان، ويــدعوهم اىل ويدعونــه اىل الشــيط  يدعوا عليهم فقال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يــدعهم اىل هللاّ 

ليس لك من : « الهدى ويدعونه اىل الضاللة، ويدعوهم اىل الجنة ويدعونه اىل النار، فهم ان يدعو عليهم فانزل ّهللا 
  ١عن الدعاء عليهم. آله و عليه هللا صىل  فكف رسول ّهللا » االمر يشء...

س له من أمر النرص الخارق لعادته، وال من أمر الهدى والضاللة والثواب والعقاب أما شابه من امور تكوينية او فلي
في� يختص من تكوين او ترشيع   ، دون مشاركة مع هللاّ  ترشيعية، ليس له يشء، فا�ا هو رسول، كل كيانه رسالة هللاّ 

إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم ب� النــاس بنــا أراك «لرشعية، فـ ، وال تفويض له يف أي أمر حتى الوالية ا با�ّ 
  دون ما يراه، فضالً عمن سواه.»  هللاّ 
جملــة معرتضــة » ليس لك من االمر يشء«فـ » ليقطع طرفا..«معطوفان عىل » أو يتوب عليهم او يعذبهم«ترى  ثم

يتــوب «فــان »  نرصــ ّهللا «و ال يناسب كونه غاية لـــ بينه�؟ وهو فتٌّ يف عضد الفصاحة وثلم يف جانب البالغة! وه
  ال �ت بصلة للنرص، فقد يتوب وال نرص وقد ال يتوب مع النرص!.» عليهم
لــيس «ك� ه� من معانيها؟ وهو الظاهر هنا معنويا ك� هو أدبيا أن » حتى«أو » إالَّ أن«فيها �عنى » او«أو ان 

عليهم او يعذبهم، يتوب علــيهم إن تــابوا اليــه، او   بهم إال ان يتوب هللاّ من التوبة عليهم وعذا» لك من االمر يشءٌ 
  يعذبهم فانهم ظاملون.

  . هنا استثناء منقطع، ان ليس لك من األمر يشء إالَّ هللاّ » إالَّ«اذا فـ 
؟ »إالَّ أن«او » حتــى«بدالً عــن » او«، وملاذا ـ اذا  فهنالك امر املتابعة ألمر هللاّ » حتى يتوب عليهم او يعذبهم«ام و
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علَّه لعناية املعن� مع العلم أن عناية العطف هنا غ� مناسبة، ام انه ـ ايضــا ـ معنــي معهــ� عطفــا لكــال التوبــة 
ليقطــع او يكبــت اويتــوب »  ببــدر ـ ومــا النرصــ إالّ مــن عنــد هللاّ   نـرصـكم ّهللا «والعذاب عىل القطع والكبت، فقد 

� تكن تعينها ال حتى وال إالَّ أن، » أو«ٌء، وما أجمله جمعا ب� مثلث املعا� لـ اويعذب، وليس لك فيها من األمر يش
  ١فيختلق تجديفا.  وما أقبحه تحريفا من ال يعرف مغازي كالم ّهللا 

ة مستقلة ـ مه� عنت ما عنت في� احتُفــت بهــا ـ هــي مــن خلفيــات كجمل» ليس لك من االمر يشءٌ «ويف الحق 
لو كان لنا من األمر يشٌء ما «وقول آخرين » هل لنا من األمر يشءٌ «مالبسة يف السياق تقتضيها، ف�د قول بعضهم 

  ليقول لهم وألرضابهم ـ ح� ليس لرسول الهدى من األمر يشٌء: فبأحرى ملن شواه.» قتلنا هاهنا
م ـ ككل ـ كم األمر يشٌء ال يف نرص وال هز�ة، إالَّ قدر ما يسعون او يفشلون، وبــذلك ينســلخ املســلمون فليس له

بأشخاصهم من بطَر النرص وخطر الهز�ة، ويطامنون من الكربياء التي يث�ها االنتصار يف نفوسهم ومن الزهو الذي 
  تتنفج به ارواحهم وتتنفخ اوداجهم.

  ومرسالً إليهم ـ شأن إال تأدية الواجب يف كل حقل، ثم نفض ايديهم من النتائج. فليس لهم ـ ككل ـ ريوالً
ُب َمْن يََشاُء َوّهللا     َو�ّ  َمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض يَْغِفُر لَِمْن يََشاُء َويَُعذِّ   ٢َغُفوٌر رَِحيمٌ    َما ِيف السَّ

ملك » ما يف الس�وات وما يف االرض  و�ّ «�لك م� يف الس�وات وما يف االرض شيئا  إذ ال» ليس لك من االمر يشءٌ «
ويعذب من «ان يغفر له ح� يستحقه، بأن يشاء هو املغفرة ويعمل له، » يغفر ملن يشاء«الترشيع والتكوين، فـ 

  ان يعذبه ح� يستحقه بان يشاء هو العذاب �ا يعمل له.» يشاء
حيث يشاء مغفرة وعذابا، وهو املغفور له واملعذب حيث يشاء ه� فيشاء هــ�   فيه� هو هللاّ » يشاء«إذا ففاعل 

  ». وما تشاءون إال ان يشاء ّهللا «  فيشاء ه� هللاّ 
فربحمته يغفر ما � يناِف عدلــه » غفور رحيم  وهللاّ «ذلك، ولكنه سبقت رحمته غضبه، ك� تلمح له هذه التعقيبة 

  يعذب ح� ال مجال لغفره ورحمته.سبحانه، ك� بعدله 
الَ    َورَُسولِِه َوّهللا    لَُهْم ذَلَِك بِأَنَُّهْم كََفُروا بِا�ّ    اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو الَ تَْستَْغِفْر لَهُْم إِْن تَْستَْغِفْر لَهُْم َسبِْعَ� َمرًَّة فَلَْن يَْغِفَر ّهللا 

  ٣يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِق�َ 
سواءٌ عليك أستغفرت لهم أم � تستغفر لهم لن يغفر «» أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم«ذلك ومثله كث� ِمثل 

  ٤.»ال يهدي القوم الفاسق�  لهم إن هللاّ   هللاّ 
أنه يحرم اإلستغفار ملن تب� » أنهم كفروا..ب«ومن بعد » إستغفر لهم أم ال تستغفر«بعد » لن يغفر«واملستفاد من 

ما كــان للنبــي «تعاىل ذلك فلم يستغفر لهم ولن، إذ   ببيان ّهللا  آلـه و عليـه هللا صىلأنه من أصحاب الجحيم، وقد تب� الرسول 
  ٥.»والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشك� ولو كانوا أويل قر� من بعد ما تب� لهم أَنهم أصحاب الجحيم

                                                        
او ������ �����  ��� �� �� ا��ٔ�� ��ء أن ���ب �����«ا�� ��ء  ������ا����م�� ����� ا������ �� ا����� �� أ�� ����  ١:٣٨٩). ��ر ا������ ١
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أن هؤالء املنافق� ال يُستغفر لهم، يخلو بخلده أن يستغفر لهم مأة مرة   بعد بيان هللاّ  آله و عليه هللا صىلأفبعد ما تب� للنبي 
املحظورة بنفس العدد، وهذه القرائن القاطعة تؤكد أنه فقــط للتكثــ�، فلــو اســتغفر لهــم » سبع� مرة«تأويالً لـ 
  لهم.  املرات إىل يوم القيامة فلن يغفر هللاّ مليارات 

  حرمة اإلستغفار لهم فاستغفر مأة أو حاول؟!.  القدسية أنه � يتب� ببيان هللاّ  آله و عليه هللا صىلأفهكذا تهتك ساحة الرسول 
َوقَالُوا الَ تَنِفُروا ِيف    أَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل هللاّ وَكَرُِهوا أَْن يَُجاِهُدوا بِ   فَِرَح اْلُ◌مَخلَُّفوَن ِ�َْقَعِدِهْم ِخالََف رَُسوِل هللاّ 

  ١الَْحرِّ قُْل نَاُر َجهَنََّم أََشدُّ َحرّا لَْو كَانُوا يَْفَقُهونَ 
»  هم خالف رسول ّهللا �قعد«هم الذين ُخلِّفوا عن الجهاد �ا تخلَّفوا إستئذانا لقعودهم وهم فرحون » املخلَّفون«

كراهية هي »  وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم يف سبيل هللاّ «حيث خالفوا أمر قائد القوات الرسايل نفاقا عارما 
تظاهرا �صلحية الحفاظ  ٢»ال تنفروا يف الحر: « طبيعتهم املنافقة الكافرة، ومن قالِهم يف قعودهم خالف رسول هللاّ 

» قل نار جهنم«واجب الجهاد ـ وال سي� يف استنفاره العام ـ ال يعرف حرا وال بردا وماأشبه  عىل نفوسهم، رغم أن
الحق املُرام، بتفقه صالح ينــتج لهــم » لو كانوا يفقهون«م� تزعمون » أشد حرا«املؤججة عىل املخلَّف� املخالف� 
  ـ » عن اآلخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم«عل� غائبا بعلم حارض، ولكنهم 

إحالة �ا اختاروا ذلك النفاق وثبتوا عليــه » لن يغفر«تحيل فقههم عن تقص� تحول إىل قصور، ك� أن » لو«وهنا 
  قصورا عن تقص�.

تعني معنى زائدا عن الَخلْف وهو أنه َخلف الُخلف، حيث تخلفوا أم ُخلِّفوا، فــإنهم » َخلف«دون » خالف«وهنا 
ل� تشمل إىل املستأذن� للقعود » املتخلفون«دون » املخلفون«ذن متخلفا ومن نُهي عن الخروج، فـ ب� من إستأ 

إىل طائفة منهم فايتأذنوك للخروج   فإن رجعك ّهللا «آخرين منعوا عن الخروج، سواء الذين استأذنوا منهم للخروج: 
أم � يستأذنوا للخروج أم قعود وهم ُمنعوا عن الخروج، ثالوث  ٣.»فقل لن تخرجوا معي أبدا.. فاقعدوا مع الخالف�

إالّ األولــ�، ولكــن » قــالوا ال تنفــروا يف الحــر«، وما  هم فرحون �قعدهم خالف رسول هللاّ » املخلَّف�«منحوس من 
  تعم إليهم اآلخرين.» املخلَّفون«

ة الجسد املسرتخية يف ظــالل، عــىل راحــة الــرُوح بــَروح ذلك، وإن كانوا هم يشفقون من ذلك الحر، ويؤثرون راح
ورضوان، ف� هم فاعلون ـ إذا ـ بحر جهنم وهي أشد حرا وامدُّ طُوالً وطَوالً؟.. إنها لسخرية مريرة وهي حقيقة لهم 

  حقيقة بهم، إذا:
لْيَْضَحُكوا قَلِيالً َولْيَبْكُوا كَِث�ا َجزَاًء ِ�َا كَانُوا يَْكِسبُونَ  فَ

٤  
  هل األمران هنا تكليفيان؟ واملنافق ال يأ�ر بأمر فكيف يكلف به؟!

، ومه� حسبوه كثــ�ا  هنا ك� هم ضاحكون فرحون �قعدهم خالف رسول هللاّ » فليضحكوا قليالً«إنه� تعجيزيان 

                                                                                                                                                         
 
 .٩:٨١). ��رة ا����� ١

 
�� و ���� ا��� ���  ل ا��ّ��� ا�� ���س أن ر�� ٣:٢٦٥). ا��ر ا�����ر ٢ ا��� ���� و��   أ�� ا���س أن ������ا ��� وذ�� �� ا���� ���ل ر��ل �� ر��ل ا��ّ� آ
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  ١ولكنه يف الحق قليل:
هنا لو يعلمون ما هو حالهم �ــآلهم، وبعــد املــوت » وليبكوا كث�ا«ثم  ٢.»ف� متاع الحياة الدنيا يف اآلخرة إالّقليل«

  وتخوفا عىل الحارض هناك واملستقبل. تحرسا وتأسفا عىل ما مىض
ك� تختص البكاء الكث� باليوم األخ�، كذلك تختصه� جميعا » جزاءً �ا كانوا يكسبون«إذا فال واقع ألمر ضحكهم  

وك� يروى عن النبــي » فليضحكوا..«تأويالً لـ » جزاءً «باملنافق� والكافرين، فال تشمل املؤمن�، اللَّهم إال غضا عن 
  ٣».لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كث�ا  وهللاّ : «آله و عليه هللا صىل

ضحكهم  ذلك، فقد يعني األمران هنا إىل التعجيز التكليَف مه� ال يأ�رون، أن عىل الكفار واملنافق� أن يقللوا من
  جزاًءهناك.» ليبكوا كث�ا«هنا، ثم » جزاًء �ا كانوايكسبون«هنا ويك�وا من البكاء �ا قدمت لهم أنفسهم 

وكذلك األمر للمؤمن� تغاضيا عن الجزاء السوء، بل حصوالً عىل الحسنى يف الحياة األخرى حيث الضحك الكث� آية 
وحزنه يف قلبه، فهو ح� يضحك حزين عىل ما يرى يف األرض من الغفلة والغفوة، مه� كان املؤمن برشه يف وجهه 

  الفساد.
  . ذلك، وعىل كل مقرص مؤمنا أو كافرا أن يب� كث�ا عىل تقص�ه وقصوره، وتخضعا ّ� 

 وطبيعة الحال يف الكافر الغافل واملؤمن املستغفل أن يكون فَِرحا، وتُعاكسا يف املؤمن النابه أن يكون قَِرحا، فالكافر
  فَِرح بحريته يف شهواته وله رفاق فيها كث�، وليس قرحا إال قليالً في� ال ينال شهوة أو تناله مصيبة.

  واملؤمن قَِرح حيث اإل�ان هو قيد الفتك، وملا يرى يف األرض من الفساد الكث� ورفاقة يف اإل�ان قليل.
ا تلطيفا لجــو املجتمــع الــذي يعيشــه، فإنــه ء عن الغفلة، دون الضحك بُرش  والضحك املحظور للمؤمن هو الناىش

  مبتس�. آله و عليه هللا صىلمحبور، وقد كان النبي 
إذا فالضحك والبكاء ه� ظاهرتان ـ يف األغلب ـ لَفَرح أو قََرح يف القلب، فألن قلب املؤمن قَِرح �ا يرى ِمن نفسه 

هو إنك�ش النفس، ك� أن قلب الكافر فَِرح َمــِرح  ومن سواه، فهو باٍك وإن � يظهر بكاَءه، حيث األصل يف البكاء
  حيث يعيش حرية أهواءه ومعه رفاقة الكث� مه� � يُظهر فرَحه.

هم غ� املؤمن�، هنا لو عرفوا مآلهم بحالهم الكافرة، وهنــاك لــيس إال » فليضحكوا قليالً وليبكوا كث�ا«فاألصل يف 
  البكاء شاءوا أم أبوا.
�ظهــره » وليبكــوا كثــ�ا«�ظهره وقلوبهم باكية، » فليضحكوا قليالً«� أن يكونوا قرحي القلب ثم األصل يف املؤمن

  وسواه وقلوبهم حاكية.
إال تأويالً لآلية دون » لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كث�ا  وّهللا «بقوله  آله و عليه هللا صىلوال يعني حديث النبي 

  فرح القلب واملؤمن قرح القلب �ا يعلم األمثل فاألمثل. تفس�، ألن مآل الضحك إىل
أمران غائبان فال يعنيان إالّ حتمية قليل الضحك وكث� البكاء، واألول ال محالة واقــع يف » فليضحكوا وليبكوا«وألن 
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  الدنيا حيث إن الضحك فيها مه� كان كث�ا فهو بجنب بكاء اآلخرة قليل.
  األخرى شاءوا أم أبوا دو�ا حاجة إىل أمر.ثم الثا� ال محالة واقع يف 

  عند النبهة �ا قدمت لهم أنفسهم ألخراهم.» وليبكوا كث�ا«ح� الغفلة » فليضحكوا قليالً«ثم لو كانوا يفقهون هنا 
إِْن رََجَعَك هللاّ  أَبَدا َولَْن تَُقاتِلُوا َمِعي َعُدّوا إِنَُّكْم رَِضيتُْم إَِىل طَائَِفٍة ِمنُْهْم فَاْستَأْذَنُوَك لِلُْخُروجِ فَُقْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعي    فَ

اقُْعُدوا َمَع الَْخالِِف�َ    ١بِالُْقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَ
هنا نفاق معاكس من هؤالء األنكاد، فقد رضوا بالعقود أول مرة باستئذان، وهم أوآلء يستأذون للخروج هنا ثــا� 

فســواء علــيكم أســتأذنتم للقعــود أم » لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا«اب كلمة واحدة: مرة، والجو 
  مستأذن� للخروج أو القعود، وغ� مستأذن�.» فاقعدوا مع الخاف�«للخروج فالقصد واحد هو القعود 

فاســتأذنوك «قعــدوا باســتئذان  � يخرجوا دون استئذان أم» إىل طائفة منهم«بعد اإلنتصار »  فإن رجعك ّهللا «هنا 
ف� أنتم » أنكم رضيتم بالقعود أول مرة«لـ » فقل..«لغزوة أخرى نَِظرة اإلنتصار أم تعميًة لقصد القعود، » للخروج

فال حاجة إليكم بعُد عىل أية حال، فمه� كانوا هم خالفِ� رصاحــا فــأنتم » فاقعدوا مع الخالف�«إال قاعدين، إذا 
كنتم معهم أّول مرة، والخالف لغويا هو املخالف وهو الفاسد، فال يعنى الَخلَف الصالح حيث خالفون قصدا حيث 

  هي األخرى شاهدة عىل معنى الخالف.» رضوا بأن يكونوا مع الخوالف«ثم » القاعدين«العبارة الشاملة للكل 
لطائفة منهم كان لهم مزدوج النفاق حيث وهو يف غزوة تبوك، وهذه ا آلـه و عليه هللا صىلفقد نزلت هذه اآلية عىل الرسول 

إستأذنوه للخروج لغزوة أخرى بعد ما استأذنوا للقعود عن تبوك، وهذه من املالحم القرآنية أن يخرب جمعــا مــن 
سواء عليهم َءأنذرتهم أم «املنافق� ان لن يخرجوا و� يخرجوا وإن تكذيبا لهذه امللحمة، وك� يف جمع من الكافرين 

والخالفون هنا هم القاعدون األولون املستأذنون للقعود، وهم هنا ال يستأذنون للخروج، فال »  يؤمنون� تنذرهم ال
تعني معهم املعذورين من املؤمن�، حيث املعية املعنية هي املحظورة، فإ�ا الخــالفون هــم املخلَّفــون الفرحــون 

  ون ما ينفقون.، دون الضعفاء واملرىض والذين ال يجد �قعدهم خالف رسول ّهللا 
وهكذا يواَجه الجندي املتخلف الخالف أال حاجة إليه يف غزوة سهلة ح� يرفض النفر يف غزوة صعبة ملتوبة، حيث 

  يتب� القصد من الخروج إذا أنه تعمية القعود األول نفاقا بعد نفاق.
 مستقيم� مصــمم� صــامدين يف بحاجة ماسة إىل صالح� صلب�  والدعوات الربانية وال سي� القتال يف سبيل هللاّ 

طويل الكفاح الشاق املرير، والصف الفاشل، املتخلل فيه الضعاف املسرتخون، ليس ليصمد ك� يرام، حيث يخذلونه 
كأنهم بنيــان مرصــوص غــ� واٍه وال   يف ساعة الشدة والعرسة،فليُنبَذوا بعيدا عن ذلك الصف، مقاتل� يف سبيل هللاّ 

  َدَخل وَدَجل.مرضوض، خالص� عن كل 
فالتسامح مع الخالف� يف ساعة العرسة لساعة الرخاء واليرسة ـ حيث يعودون �ظهر املتوع� ـ ذلك التسامح هو 

فاقعدوا مع «خيانة للصف كله، وجناية عىل الدعوة كلها، فإىل املفاصلة التامة ل� يخلص الصف عن ترسب النفاق 
  املناضل� غ� املجانس� لكم.املجانس� إياكم، وابعدوا عن » الخالف�

  
  تَكتيكة حربية

لِيُكْم بِنََهٍر فََمْن َرشَِب ِمنُْه فَلَيَْس ِمنِّي َوَمْن لَْم يَطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي إِالَّ َمْن    فَلَ�َّ فََصَل طَالُوُت بِالُْجنُوِد قَاَل إِنَّ هللاّ « ُمبْتَ
بُوا مِ  الُوا الَ طَاقـَـَة لَنَــا الْيَــْوَم بَِجــالُو اْغَرتََف ُغرْفًَة بِيَِدِه فََرشِ َت نُْه إِالَّ قَلِيالً ِمنُْهْم فَلَ�َّ َجاَوزَُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه قـَـ

ابِِرينَ    َوّهللا    هللاّ كَْم ِمْن ِفئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة كَِث�ًَة بِإِذِْن    َوُجنُوِدِه قَاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهْم ُمالَقُو هللاّ    ٢»َمَع الصَّ
عن سائر الشعب، وهم بطبيعة الحــال مــن املختــارين للجهــاد الــذي تهمــه الُعــَدد » فل� فصل طالوت بالجنود«
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يخرج معي أن طالوت قال لقومه: ال ينبغي أن «الروحية وباألسلحة الكافية، ال ـ فقط ـ الَعدد أيا كانوا، وقد يروى 
رجل يبني بناًء � يفرغ منه وال تاجر مشتغل بالتجارة وال متزوج بامرأة � ي� عليها وال أبغى إالّ الشــاب النشــيط 

ـ سقطوا يف اب ١»الفارغ فاجتمع اليه ممن اختار �انون ألفا تالِءهم بنهر وبقي القليل ولكن الكث� منهم ـ وهم نخبة 
لحال هو طالوت قائد الجند، مه� كان قوله مــن والقائل بطبيعة ا» فل� فصل.. قال« ٢املحدد بعدد اصحاب بدر.

  قول نبيهم إذ � يكن هو بنفسه نبيا.
د الصرب عىل الشدائد ومن أشدها العطش حالة الحرب،  واإلبتالء هنا ذو بعدين مرضي� يف تجنيد الجنود، ابتالءً بتعوُّ

  وهي تتطلب استعدادا بدنيا ك� هو روحيا.
، فال خ� فيمن ال يتصرب عىل الشــدائد،وال يُصــغي إىل أمــر القائــد،  ر القائد �ا أمر ّهللا ومن ابتالًء �دى اتِّباعهم ألم

  وانفصاله خ� من اتصاله، وفصله قبل العراك خ� منه بعده، حيث الفصل األخ� هز�ة للجنود عن بكرتهم.
 معركة صاخبة ومعه جيش من هنا تتجىل الحكمة الربانية يف اختيار طالوت عليهم ملكا كقائد الجنود، مقدما عىل

أمة مغلوبة قد عرفت الهز�ة يف تاريخها املرير مرة بعد أخرى، وهي اآلن تواجه جيش أمة غالبة سحقته قبل ردح 
  يف قتال ضاربة.

إذا فالبد من استعداد وقوة كاملة كامنة يف ضم� هذا الجيش، بإرادة تضبط الشهوات والنزوات، وتنضبط بقيادتها 
ربانية ل� تجتاز اإلبتالء قاهرة غالبة من تغلُّبها، لذلك يبلوهم ذلك القائد الرص� األم� بالعطاش ليعلم الصالحة ال

  من يتصربُّ معه ممن ينقلب عىل عقبيه، ولقد اقتسموا يف ذلك اإلبتالء إىل ثالثة أقسام:
� «و»  من اغرتف غرفة بيدهومن يطعمه فانه مني إال«كيف� كان رشبه فانه ُمخَرج » فمن رشب منه فليس مني«

فانــه «فلــيس منــي ـ و ـ «ال تعني ـ فقط ـ من � يرشب منه، فقد ال يرشب ولكنه يطعم، وهو عوان ب� » يطعمه
  برزخا ب� األمرين، ال هو مخَرج وال هو يف صميم الجيش.» مني

ي الرشب باإلغرتاف، إ�ا هو ـ فقط ـ يسمح اإلغرتاف ملن � يطعمه، وال يعن» إال من اغرتق غرفة بيده«ثم اإلستثناء 
  إذا ـ أربعة أقسام:«اغرتف دون رشب منه وال طعم، فهم ـ 

  من رشب منه ـ من طعم منه ـ من � يطعم واغرتف ـ من � يطعم و� يغرتف.
 إذا فليسوا من القائد، ولينفصلوا عن الجيش الزاحف فإنهم بــذور ضــعف وخــذالن،» فرشبوا منه إالّ قليالً منهم«

وهز�ة يف امليدان، إذ ليست الغلبة بضخامة العدد، فإنها وخامة إن � يصلح الُعَدد، إ�ا هي بالقلب الصامد مه� 
  قلوا وك� العدو.

فهذه أوىل الغربالت فيالجيش بعد فصله عن القوم، وغربلة ثانية يف الذين طعموا منه دون رشب، وثالثة، الذين � 
القلة القليلة �ن سوى األول� املخرج�، وهم كل من � يرشبوا منــه، وهــم كلهــم  يطعموا واغرتفوا غرفة، وبقيت

  مه� اختلف درجاتهم الثالث:» الذين آمنوا معه«
وهم ـ بطبيعة الحال ـ الذين طعمــوا » فل� جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده«

  منه دون رشب، ثم:
وهم ـ بالطبع ـ الذين � يطعموه، مغرتفا بيده، وبأحرى من � يغرتف حيث ..»  أنهم مالقوا هللاّ  قال الذين يظنون«
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  ١».� يقرتب النهر الغرتاف فضالً عن سواه
  ».مع الصابرين  وهللاّ   قال.. كم من فئَة قليلة غلبت فئة كث�ة بإذن ّهللا «

: هنــا  الصرب والصالة، الظانون يف قلوبهم، القــاطعون بعقــولهم أنهــم مالقــوا هللاّ أولئك هم الخاشعون املستعينون ب
واستعينوا بالصرب والصالة وأنها لكب�ة إال عىل «معرفيا وزلفًى، وهناك يف األخرى معرفة وزلفى هي األخرى واألحرى: 

  ٢.»الخاشع�. الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم اليه راجعون
فهنا اإلستعداد االستعداد من واقع اإل�ان واإلبقان، متخطيا كل املوازين والقيم الظاهرية التي يستمد سائر الناس 
من واقع حالهم العادية، حيث اإل�ان ميزان جديد حديد شديد يتغلب عــىل ســائر املــوازين والقــيم املتغلبــة يف 

  حسابات الناس.
  .  حقل اإل�ان األم�، للذين يظنون أنهم مالقوا ّهللا اجل! وإنها قاعدة رصينة يف

وك� نرى هذه الفئَة القليلة الَعدد، الكث�ة الُعَددقررت مص� هذه املعركة الصاخبة الضارية، ح� ارتبطت بربــاط 
ا يف النضال يف سبيل هللاّ  ، واإلطمئنان بنرص هللاّ  اإل�ان باّ�    : ـ إفراغ الصرب عليها من هللاّ ، وتطلبا ـ مع ذلك كله  ، تصربُّ

ا َصْربا َوثَبِّْت أَقَْداَمنَا َوانُْرصْنَا َعَىل  ْغ َعلَيْنَ ا أَفِْر َكاِفِرينَ  َولَ�َّ بََرزُوا لَِجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَ   ٣الَْقْوِم الْ
 ميدان النضال بحرب عضــال، وأحســوا ِعــدتهم وُعــدتهم يف» لجالوت وجنوده» «الذين آمنوا معه«ـ » وملا برزوا«

ربنا افرغ «بكل كيانهم وإمكانهم قول القال والحال والفعال: » قالوا«الكث�ة الكث�ة، أمام أنفسهم القليلة اليس�ة 
ده كافــة يكافح ما أفرغ علينا عدونا وسربا، صربا باستقامة دون فرار، بكل ثبات وقرار، صربا تتكرس عن» علينا صربا

الصعوبات يف ذلك النضال العضال، فيضا منك يغمرنا ويعمرنا بانسباك ســكينة وط�نينــة، احــت�الً لكــل األهــوال 
  واملشقات عىل أية حال.

يف كل إقدام، أقَدامنا يف قلوبنا قبل قوالبنا سياجا عن اإلنهزام والتفلّت من امليدان، أو اي تلّفــت » وثبت أقدامنا«
  ل أقدامنا، وال يضل إقدامنا، فنظل مرتكس� تحت الوطأة الح�ة اللعينة، وبالنتيجة:.َميَدان، فال تز 

نرصة اإل�ان عىل الالّإ�ان، فقد بعث لنا ملكــا قائــدا واتليتنــا بنهــر فجزنــا بــالَءك » وانرصنا عىل القوم الكافرين«
  لراحم�.ناجح�، فجز بنا هذه الحرب منترصين، فإنا منك وإليك ويف قبضتك يا أرحم ا

النَّــاَس بَْعَضــُهْم    الُْملَْك َوالِْحْكَمَة َوَعلََّمُه ِم�َّ يََشاُء َولَــوْالَ َدفْــُع ّهللا    َوقَتََل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاُه هللاّ    فََهزَُموُهْم بِإِذِْن هللاّ 
  ٤ذُو فَْضٍل َعَىل الَْعالَِم�َ    بِبَْعٍض لََفَسَدْت اْألَرُْض َولَِكنَّ ّهللا 

هز�ة عظيمة قليلة النظ� لهؤالء الكفار ك� كانت لقريش يف بدر من البش� النذير، والَعدد نفس الَعدد، والُعــدد 
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و� يكن يخلد أحد أن هذا الشاب القص� الصغ� يقتل جالوت الكب� الكب�،  ١»قتل داود جالوت«نفس الُعدد، فقد 
  عمروا يف األحزاب، فاعتربوا يا اويل األلباب.السالم عليهقتل االمام عيل وك� 

أن يتسلم هو امللك بعد طالوت فيكون عهدا   وهنا حكمة حكيمة ثانية يف تغلُّب داود عىل جالوت هي أن قدر هللاّ 
تيمة يف نفوسهم بعد ضالل ذهبيا لبني ارسائيل يف تاريخهم الطويل الطويل، جزاَء انتفاضة العقيدة يف هذه املرة الي

  طويل وانتكاس وبيل.
ولقد جمعت فيه القيادتان، الزمينة والدينية، بعد ما كانتا مفرتقت� عن بعض، وورثه سلي�ن فيه� وبصورة أقوى: 

  ك� يصلح ويكفي للقيادت�.  يشاءه هو ويشاء هللاّ »: امللك والحكمة وعلمه م� يشاء  وآتاه هللاّ «
بعضهم ببعض بحكم الترشيع والتكوين، أن يدفع النسناس باناس بفضل إله الناس عىل العامل�، وهكذا يدفع ناس 

وأصــحابه كــل فســاد يف األرض  السـالم عليـهباملهــدي   دفعا عن فساد قاحل يف أرض الحياة اإلنسانية، ولسوف يــدفع هللاّ 
  . فتصبح ك� الجنة ك� وعد هللاّ 

ليدفع باملسلم الصالح عــن مــأة اهــل بيــت مــن ج�انــه   ان هللاّ «قوله،  آلـه و عليه هللا صىلومن دفع يروى عن رسول الهدى 
ع وبهائم رتَّع لصب عليكم العذاب صبا: «آله و عليه هللا صىلوقوله  ٢»البالء ذلكم املسلم، فبأحرى  ٣»لوال عباد ركَّع وصبيان رَضَّ

                                                        
داود وا��ة �� ار��� و���� ا���� ��� ���� و����  ��ل: ��ن ا����م ����  �� ����� ا������ �� ���� ا����� �� ا�� ��� ا��ّ� ١٣:٤٥١). ا����ر ١

�� ��� ��ٔ��� ���� ����ت ������د ���� ا�� داود داود و�� أ����� ���ل: �� ��� اذ�� إ�� ا���� ���ا ا��ي �� �����ه ��� ����ون  ا����م ����داود 

 ب ا���م ����� �� ���.�� ��� ��و�� و��ن ر���ً ����ا ازرق ���� ا���� ���� ا���� ���ج و�� ���ر

�� و��� �� ا�� ���� ��ل ����� ���ل: ��ّ� داود ��� ا���� ���ل ا���� �� داود ���� ����� �� ����ت �ٕ��� إ��� ���� ����� ��ٔ��ه ����� 
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�، ��ل: ��ٔ�� ��رع ������ �� ���� ���و ��� ا���ة �� ���� ��ٔدر�� ��ٔ�� ��أ�� ��ٔ�� ����� ���� ������ �� ���، ��ل ���ل: ادع �� ��رع ����

��� ���ل ����ت: وا��ّ� أن ����� ��، ���� أن أ����ا ور���ا إ�� ����ت وا����   ���� ا��ّ�  �����ٔ ���� ��� راع ����ت و�� ���ه �� ��� ا��ا

��� و��� �� دا��� و��ل ا���س: ��� داود ����ت، أرو�� ����ت ���� رآه أ�� ا���� ����� �� ���ا�� ��� ��� ����� �� ا����م ����ا���س ��ل داود 

���� ا����ر و��ّ�� ���� ا����� ����� �� وا�� ا����ل وا����   و���� ا���س ��� �� ��� �ُ��� �����ت ذ�� وا����� ��� ا��ا��� ��� داود وأ��ل ا��ّ�

 � وأ��� ��ة �� ���د��.���� ��� ��ل: و�� ��� أ�ٌ� ��� ����، ��ٔ��م داود �� ��� ا��ا��� ������

�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا�� ���� وا�� ��ي �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١:٣٢٠و�� ا��ر ا�����ر  :.. �� ��أ ا�� ��� ا��ٓ�� و��� ا��ج ا�� ���� �� آ

�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ���� �� ��� ا��ّ� ا����� و��ه وو�� و��ه وأ�� دو���� ودو��ات ���� و�� ��ا��ن �� ����� ����ح ا����   : ان ا��ّ�آ

 ���ل: ���� ���� �� ا������� ���� ������. ا����م ������ دام ����، و��� ا��ج ا�� ���� �� ا�� ���� ���� ����   ��� ا��ّ�

 
����� ��� ���� �� ������ ��� �� ���� �� ������ و��   ��ل: إن ا��ّ� ا����م ����  �� أ��ل ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ١:٢٥٣). �� ��ر ا������ ٢

و���� «�� و��   ����� ��� ��� �� ������ ��� �� ��� و�� ا�����ا ��� ��ك ا��� �����ا و�� ��ل ا��ّ�  ا��ّ�ا�����ا ��� ��ك ا����ة �����ا، وان 

 ������ إ�� ���� و�� ��� ��� �����.  ��ا��ّ�» ذو ��� ��� ا�������  ا���س ����� ���� ����ت ا��ٔرض و��� ا��ّ�  د�� ا��ّ�

 ������� ا������ �ٕ���� أ��� ���د����. ا����م ������ ا������ت. ا������ �� ��ٔو�� ا����م  ��� �� �� ا������� ��� ��ل» ��«أ��ل 

��� ���  ـ أ��ج ا�� ���� وا�� ��ي �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١:٣٢٠و�� ا��ر ا�����ر  :... �� ��أ ا�� ��� ا��ٓ�� و��� أ��ج ا�� ���� �� آ�� و ���� ا

��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ��ل:  ���� �� ��� ا��ّ� �� و ���� ا ����� ����ح ا���� ا����� و��ه وو�� و��ه وأ�� دو���� ودو��ات ���� و�� ��ا��ن ��   : ان ا��ّ�آ

 ���ل: ���� ���� �� ا������� ���� ������. ا����م ������ دام ����، و��� أ��ج ا�� ���� �� أ�� ���� ���� ����   ��� ا��ّ�

 
�� ���� ا��ٔرض �� أر���� ر���ً ��� ���� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر، أ��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� ���� ��� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��٣�ّ

 ����� آ��.  أ�� إ�� أ��ل ا��ّ� ���� ����ن و��� ����ون، ����ت ����

��� ���  و��� أ��ج ا����ا�� �� ا����� �� ���دة �� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� : ا��ٔ��ال �� أ��� �����ن ��� ���م ا��ٔرض و��� ����ون و��� آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  ����ون، و��� أ��ج ا����ل �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �����   ��� ا��ٔرض ���� ��ت ر�� أ��ل ا��ّ�  �ال أر���ن ر���ً ���� ا��ّ��� � آ
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  ١األبدال وهم فطاحل املؤمن� األفضال، وعىل حد املروى عن إمام األبدال.
  ٢نَتْلُوَها َعلَيَْك بِالَْحقِّ َوإِنََّك لَِمْن الُْمرَْسلِ�َ    تِلَْك آيَاُت ّهللا 

يا حامل الرسالة األخ�ة، وحامل الرســاالت » نتلوها عليك«يعية تكوينية وترش»  آيات هللاّ «العظيمة العز�ة » تلك«
آيات بالحق، نتلوها عليك بالحق، بسبب الهدف الحق، ومصاحبة الحق، ولــ� تهــدي العــامل� إىل » بالحق«كلها 

ظا عىل صالح الحياة اإل�انية �كافحة دائبة ضد الظلم والطغيان، جهادا دائبا يف فسيح الزمان ووسيع املكان، حفا
  بهذه الرسالة السامية، التي تحقق كل الرساالت اإللهية.» وإنك ملن املرسل�«صالح الحياة طردا لفاسدها 

عربة الويل األلباب َعرب الزمان واملكان ما عاش إنس او جان، ال سي� آية الدفع، ول� تصغي اليهــا »  تلك آيات ّهللا «
كل حياتها دفاعا عن الحق، فــال تتأســن الحيــاة وتــتعفن بالتكاســل آذان صاغية من هذه األمة املرحومة، فتعيش 

لوا راية الصالح واالصالح، وال يظنوا أن اإلصالح ا�ا هو بيد صاحب األمر، وأما الذين  والتخاذل من هؤالء الذين حمِّ
  قبله فليس لهم أمر إال السكوت والخنوع أمام السلطات الكافرة.

عض أن يدفع بعض الناس ببعض اىل صالح الحياة الج�عية وك� تعنيه آية السخري: الناس بعضهم بب  ومن دفع هللاّ 
  ٣.»ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خ� م� يجمعون«

                                                                                                                                                         
 آ�� ��� �� ا��ٔرض ����.

 
�� ���� ا��ٔرض �� ار���� ر���ً ��� ���� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر، أ��ج ا����ا�� �� ا��و�� ���� ��� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��١�ّ

 ����� آ��.  ���� ����ن و��� ����ون ����ت ���� أ�� إ�� أ��ال ا��ّ�

��� ���  و��� ا��ج ا����ا�� �� ا����� �� ���دة �� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ض و��� �ُ���ون و��� : ا��ٔ��ال �� أ��� �����ن ��� ���م ا��ٔرآ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  ����ون، و��� ا��ج ا����ل �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �����   ��� ا��ٔرض ���� ��ت ر�� أ��ل ا��ّ�  �� ��ال ار���ن ر���ً ���� ا��ّ� آ

 آ�� ��� �� ا��ٔرض ����.

�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا����ا�� �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ��   ���� ا��ّ� ا����م ����: �� ��ال ار���ن ر���ً �� ا��� ������ ��� ��� إ��ا��� آ

��� ادر����؟ ��ل: ������ء وا������  آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ا��ٔرض ���ل ��� ا��ٔ��ال ا��� �� ��ر���� ����ة و�� ���م و�� �����، ����ا �� ر��ل ا��ّ�

��� ���  ج ا�� ���� �� ا����� وا�� ����� �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ���������، و��� أ�� �� و ���� ا �� و�� �� ا���� ������ٔة ������ ���   : ان ��ّ�آ

�� ا���� ���� ������   �� ا���� ���� ������ ��� ��� ا��ا���، و��ّ�  و��ّ� ا����م ������ ا���� ار���ن ������ ��� ��� ����   و��ّ� ا����م ������� آدم 

�ٕ�ذا ��ت ا��ا��  ا����م ������ ا���� وا�� ���� ��� ��� إ��ا���   و��ّ� ا����م ������ ا���� ����� ������ ��� ��� �������   و��ّ�ا����م ������� ��� ������ 

����� �� ا����� واذا ��ت �� ا�����   ��ت �� ا����� ا��ل ا��ّ� ����� �� ا����� وإذا  ����� �� ا������ واذا ��ت �� ا������ ا��ل ا��ّ�  أ��ل ا��ّ�

ٔة ا��ل ا��ّ�  ����� �� ا��ر���� واذا ��ت �� ا��ر���� ا��ل ا��ّ�  ا��ل ا��ّ� ����� �� ا�����، ���� ����   ����� �� ا�������ٔة واذا ��ت �� ا�������

إ���ر ا��ٔ�� �����ون و����ن ���   ����د ��� ��� ���� و����؟ ��ل: ��ٔ��� ���ٔ��ن ا��ّ���   و���� و���� و���� و���� ا����ء، ��� ���� ا��ّ�

 ا������ة ������ن و������ن و���ٔ��ن ����� ��� ا��ٔرض و����ن ����� ��� أ��اع ا����ء.

�� و ���� ا��� ���و��� ا��ج ا�� داود وا����� و���� �� ا�� ����ة �� ا����  � ���ه ا��ٔ�� ��� رأس �� ���� ��� �� ���د ��� د����، ���  ��ل: ان ا��ّ� آ

��� ���و��� �� ا����  �� و ���� ا  ا���ب. آ�� و ���� ا��� ������� �� رأس �� ���� ��� �� ���� ا���س ا���� و���� �� ا����   ان ا��ّ� آ

��� ���  ����� ر��ل ا��ّ  ا����م ����و��� ا��ج ا��� وا����� ا�����ي وا�� ����� �� ���  �� و ���� ا ���ل: ا��ٔ��ال �����م و�� ار���ن ر���ً ���� ��ت  آ

����� ر���ً ���� ��� ا���� و����� ��� ��� ا��ٔ��اء و���ف �� ا�� ا���م ��� ا���اب ـ و�� ��� ا�� ����� ـ و���ف �� ا��   ر�� ا��ل ا��ّ�

 ا��رض ا����ء وا���ق.

 ����� �� ا����� ����� ������ �����ن ����.  ��ل: ان ا��ّ� ا����م ������ٔو���ء �� ��� �� ا�� ���� و��� ا��ج ا����ل �� ���ب ��ا��ت ا

 
 .٢:٢٥٢). ��رة ا����ة ٢

 
 .٤٣:٣٢). ��رة ا����ف ٣
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� يحتاجه، إن يف ذلــك تجاوبــا يف فإن يف تسخ� الفاقد ليشٍء الواجد له اكت�الً لنفسه في� فقده، واك�الً لغ�ه في
الحصول عىل حاجيات الحياة، إذ ال يتمكن اي أحد مه� بلغ من القوة والعبقرية أن يكون مستغنيا يف الحياة عن 

  سواه، مستقالً فيها، اللّهم اال مستِغالً ومستَغالً تكافئا يف مختلف الحاجيات الحيوية.
ًى ب  دفعــا عــن املحــاظ�، او دفعــا إىل املصــلح، »: عن«قدرة، ويف األول� ب امل» اىل«هذا ـ ولكن الدفع هنا معدَّ

الجامعان لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، مه� شمل النهي إخفاق أثر املنكر بواقع املعروف من الصالح� ك� 
  يف ثا� املحتمل� األول�.

ا بَْعَضُهْم َعَىل بَْعٍض ِمنُْهمْ  لْنَ اُه    َمْن كَلََّم ّهللا  تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ اِت َوأَيَّْدنَ َورَفََع بَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَيْنَا ِعيَىس ابَْن َمْريََم الْبَيِّنَ
ِمــنُْهْم َمــْن آَمــَن َما اقْتَتََل الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهْم الْبَيِّنَاُت َولَِكْن اْختَلَُفوا    بُِروحِ الُْقُدِس َولَْو َشاَء هللاّ  فَ

  ١يَْفَعُل َما يُِريدُ    َما اقْتَتَلُوا وَلَِكنَّ هللاّ    َوِمنُْهْم َمْن كََفَر َولَْو َشاَء ّهللا 
إذ قد تخيِّل أن الرسل عىل سواء يف فضائل » وإنك ملن املرسل�«الصلة البارزة ب� هذه اآلية وما قبلها قد تكون ب 

يف الفضــائل الذاتيــة علميــة وروحيــة » تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعــض..«رسالة وأنت منهم، ولكنه ال، بل: ال
لوه من رشعة ّهللا  ، بــل فــيهم  ، فليسوا هم عىل سواء ألنهم ـ ككل ـ رسل ّهللا  معرفية، ويف الفضائل الدعائية وما ُحمِّ

  تفضيالً فضيالً بحكمة بارعة ربانية دو�ا فوىض جزاف، ف: ، تفاضل ك� يف سائر الناس، وكل ذلك �ا فضل هللاّ 
  البعيدون عن اآلفاق البرشية يف كل األبعاد الروحية والعملية بسناد وحي العصمة عصمة الوحي.» تلك«
  كل الرسل، تحليفا عىل كافة رجاالت الرساالت.» تلك الرسل«
  

  وأخذ الحذر فيه  فرض القتال يف سبيل هللاّ 
، بعرض الحالة التي كان عليها املسلمون وقَت نزولها، تحريضا عريضا  واصلة يف فرض القتال يف سبيل هللاّ هنا آيات من

  عىل الصمود يف خطوط النار ضد املحارب� يف سبيل الطاغوت، وقضاًء عىل شطحات األقوال املترسبة ب� املؤمن�.
أم � تؤمن أو ملّا، وهي يف حاجة ماسة إىل حالة  وإنها توحي بوجود ج�عات منوَّعة داخل الصفوف � تنضج بعدُ 

مرتاّصة لتنهض باملهمة امللقاة عىل عواتق الج�عة املؤمنة، خوضا يف معرك الرشف والكرامة عقائدية أو عســكرية 
  أماهيه؟.

 وهكذا يخوض القرآن كل املعارك مع الضعف البرشي ومع رواسب الجاهلية واملعسكرات املعادية يف وقت واحد،
  حيث يلتقط أناسا من سفح الجاهلية إىل القمم العالية اإل�انية.

ذلك، ول� ال نيأس نحن من أنفسنا ح� نطَّلع عىل مواضع الضعف فنرتك العالج، وكيال تبقى الج�عة املؤمنة األوىل 
ن الفســح الهــابط يف ـ عىل كل فضائلها ـ مجرَد ُحلُم طائر يف خيالنا، ال مطمع لنا يف محاولة الس� عىل خطاها، مــ

  املرتقي الصاعد إىل القمة السامقة املرقومة علينا يف الذكر الحكيم.
انِفرُوا ثُبَاٍت أَْو انِفرُوا َجِميعا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَركُْم فَ

٢  
انية السامية أن يأخذوا حذرهم من الذين كفروا، نفرا وصية من القيادة العليا الربانية للذين آمنوا يف حياتهم اإل�

ثباٍت أو جميعا، وإنها إسرتاتيجية للمعركة عالية املبنى غالية املعنى ال ِحــَول عنهــا يف الحيــاة اإل�انيــة ِوجــاه كــل 
  العراقيل والدوائر املرتبصة بهم.

� يف صفوفكم، وهم أخطر وأشجى عىل ممن؟ من كل األعداء، النتجاهرين منهم واملنافق� املن» خذوا حذركم« دسِّ
أو أطلــق يف كــل فتنــة  ٣.»وليأخــذوا حــذرهم واســلحتهم«ساحة اإل�ان، وال يختص الحذر باألسلحة وك� قوبل بها 

                                                        
 .٢:٢٥٣). ��رة ا����ة ١

 
 .٤،٧١). ��رة ا����ء ٢

 
 .٤:١٠٢). ��رة ا����ء ٣
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فتنة تف� بكم  ٢.»العدو فاحذرهم يحسبون كل صيحة عليهم هم« ١.»إليك  احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللاّ «
وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أ�ــا عــىل رســولنا الــبالغ   وأطيعوا هللاّ «وطاعة الرسول:   عن طاعة ّهللا 

  ٣.»املب�
الواقع، إ�ا هو عمل حادٌّ يجعل املؤمن� يف أمــٍن مــ� وليس أخذ الحذر ـ أيا كان ومن أٍي كان ـ تصورا خاويا عن 

  .۹فانفروا ثبات أو أنفروا جميعا  «يخاف منه، ومنه 
ففي فردية النفر متصيَّد األعداء املثوب� يف كل مكان، وال سي� إذا كانوا منبث� يف قلب املعسكر اإلسالمي، فليكن 

  النفر إىل الجهاد إما ثُبَات وإما جميعا.
ات جمع ثُبة: مجموعة، فانفروا مجموعات تلو بعض يف مختلف الوجهات للمعركة، او انفروا جميعا لهجمــة والثب

واحدة عىل األعداء، واألمر يف كال األمرين إىل أويل يف األمر يف القيادة العسكرية، إذا فال يستهان بالعــدو أيــا كــان، 
  وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة.. ترهبون به عدو هللاّ «� وإ�ا يتحذر بكل وسائله، تهيئا لدفع أسوء املحتمالت، ك

  ».وعدوكم
إال كمصــداق مــن مصــاديق  ٥ال تخــتص باألســلحة» حذركم«ولكن  ٤العسكر» جميعا«الرسايا و» ثبات«وقد تعني 

لحة، كصامد اإل�ان ومعرفة اإلسرتاتيجية الحربية، الحذر الشاملة لكل التكتيكات الحربية، ومنها ما هو أهم من األس
  والوحدة الكاملة الشاملة ب� العسكر، والسمع والطاعة لقوَّاد القوات املسلحة.

فالِحذر هو كل ما فبه الَحَذر، وأخذه هو واقه الحضور بكل وسائله يف كل املحاذر واملحاظر، فألن اإل�ان عىل طول 
ِفرَق الالّا�ان، فليأخذ املؤمنون حذرهم وكل أسلحتهم ِوجاه كافة املحاوالت الكافرة يف خطه هو مرتبَّص الدوائر من 

  كل حقول املعارضات واملعاركات، حربية أو عقيدية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أماهيه، وبكل سالح ينايسبه.
مختلف الظروف واملتطلبــات، فــإذا  ذلك وليس النفر ثبات أو جمعا تخ�ا طليقا يف كل الحروب، وإ�ا ه� حسب

ال سي� إذا كان القائد هو الرسول » انفروا جميعا«كانت األعداء ك�ة كث�ة وقائد كل القوات يستنهض املؤمن� فهنا 
  .آله و عليه هللا صىل

ة وكيفية ـ بقدر» ثبات«وإذا كانت األعداء قلة تكفي بأسهم  العدوِّ والعداء،  فثبات، فالنفر ـ إذا ـ مقدر ـ ِعدة وُعدَّ
ال ناقصا عنه وال زائدا عليه، إال قدر القادر عىل الذبِّ والدفع، خفافا وجاه الخفاف وثقاالً وجاه الثقال ويجمعه� 

  ٦.»انفروا خفافا وثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم«مكافحة غالبية عىل األعداء: 
لحذر غ� املأخوذ بعد، وغائبه أو عادمه، فعىل املؤمن� املدائبة يف إعداد القــوات وأخذ الحذر يعم األخذ لحارض ا
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  املكافحة قبيَل الكفر املعادي عىل أية حال.
خطابا للمؤمن� تعم كل حذر هو قضية اإل�ان والحفاظ عليه، وذلك حكم عام موجه إىل املؤمن� » حذركم«ثم و

بال سعي   عىل كونهم وعىل كيانهم فرادى وج�عات، دون اتكالية عىل ّهللا أن عليهم تقديم كافة املحاوالت للحفاظ 
إالّ عىل قدر األقــدار الَخليقــة، وإال لبطلــت كــل » املقدر كائن«وليس » وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى«وعمل جاد 

  املساعي املأمور بها، املدعوَّ إليها، وبطل التكليف بأرسه.
  كل ـ آخذون حذرهم يف نْفرهم ثباٍت أو جميعا كالّ!:وهل املؤمنون هناك أو هنا ـ ك

َعَىلَّ إِذْ لَْم أَكُْن َمَعُهْم َشِهيدا َولَِنئْ أََصابَُكْم فَْضٌل ِمــَن    َوإِنَّ ِمنُْكْم لََمْن لَيُبَطَِّنئَّ فَإِْن أََصابَتُْكْم ُمِصيبٌَة قَاَل قَْد أَنَْعَم هللاّ 
  ١ُكْن بَيْنَُكْم َوبَيْنَُه َمَودٌَّة يَا لَيْتَِني كُنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز فَْوزا َعِظي�لَيَُقولَنَّ كَأَْن لَْم تَ    هللاّ 

ء هي ك�ة اإلبطاء املتواتر ألنفسهم وسواهم، فهناك تبطييٌء عن أخذ الِحــذر والنْفــر ثبــاٍت جميعــا حــَذر  التبطيى
ِء لتشمل بطوء املتثاقل� ـ إىل األرض عن أرض  ء دون البُطى م إليها، وهنا التبطيىاملوت يف املعركة، ورغم النفر العا

  املعركة ـ أنفسهم، والذين يُبطِّئون َمن سواهم ك� هم يَبطَئون.
صيغة مختارة سائغة ألداء معناها بكامله، جامعة َجرَس اللفظ إىل جرس املعنى، تصويرا لحركــة نفســية » ليبطنئ«

ا وتثاقالً من املخذل� املثبطِّ� عن القتال، وال فحسب أنفسهم، بــل وأنفــس  تال يف سبيل هللاّ معاكسة عىل الق ، تع�ُّ
  اآلخرين املتثبط� بهم، املاش� معهم.

هي القواعد األربع لرصح تثبيطهم عن القتال، م� يقربهــا إىل كتلــة » إن ـ لَمن ـ ليبطنئَّ «وهنا التأكيدات األربع: 
  النفاق العارم.

إنهم يبطئون متلكئ� وال يصارحون، ليمسكوا العصا من وسطها، جلبا للربح وبعدا عن الخسارة، وهم ال يختجلون 
حيث يحسبون هذه النجاة مع التخلف نعمة » عيل إذ � أكن معهم شهيدا  قد أنعم هللاّ «من مقالتهم هذه القالة: 

  ينعم عىل املتخلف� وينقم عىل املطيع�!.  حيث تخلفوا عن أمره، ويْكأن هللاّ   منسوبة إىل هللاّ 
وليس شمول خطاب اإل�ان للمبطئ� إالّ مسايرة معهم ومجاراة، أم إنهم أو منهم َمن هم ضعفاء اإل�ان، مه� كان 

  منهم منافقون.
» عيلَ   ّهللا قال قد أنعم «القتل أو الجرح أو اإلنهزام » فإن أصابتكم مصيبة«وهؤالء املبطئون ناظرون مص� النافرين 

للمعركة، إذ كانت تصيبني » إذ � أكن معهم شهيدا«  رغم أنه تخلُّف عن حكم هللاّ   ء وكأنه من هللاّ  يف ذلك التبطيى
  ك� أصابهم.

ليقولن ـ كأن � تكن بينكم وبينه مودة ـ يا ليتني «إنتصارا يف املعركة وغنائم أماهيه »  ولنئ أصابكم فضل من ّهللا «
عناية إىل الغنيمة واإلياب دون النرصــة، معاكســة لبغيــة » فوزا عظي�«ك� فازوا » فأفوز«املعركة  يف» كنت معهم

  املؤمن� الذين يرون النرصة فوزهم العظيم، ومن ثم القتل دونه وه� الحسنيان املطلوبتان لهم.
ــ عــدم الحضــور لــه، كيف وقعت يف األهون موقعا وهو موقع الفــوز، بتح» كأن � تكن«وترى معرتضة الجملة  رسُّ

  وموقع املصيبة أوقع وقعا عليهم بقولهم؟.
علُّها لتشمل املوقع األول وبأحرى، فلو وقعت فيه � تكن لتشمل الثا�، فكال القولت� القالت� غائلة مائلة عن حق 

  اإل�ان، فإنها يعاكسان قضية أخوة اإل�ان مه� اختلفت دركاته�.
ا أن الفائز من املؤمن� بفوز عظيم يعتــرب فــوزه فــوزا لســائر إخوتــه املــؤمن�، كــ� أن فقضية األخوة اإل�انية هن

إال مجاراة معهم » كأن«؟ وليست »� تكن بينكم وبينه مودة«مصيبتهم مصيبة، فهذه القالة املنافقة تدل عىل أن 
  لتجذبهم إىل قضية اإل�ان.

املقلوبة أن تعترب املصيبة عىل االخوة يف اإل�ان نعمة إذا �  فكيف باإلمكان أن يسمح اإل�ان بهذه الخاطرة الخطرة
  تصبه، والفوز بالغنيمة فضالً وفوزا عظي�؟.
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وال يدركون حق الحياة وال يتطلعون إىل آفاق   وإن هذه مصيبة عليهم دونهم نعمة عند الذين ال يتعاملون مع هللاّ 
  فضل كسائر النع�ء.  ن أن البالء يف سبيل ّهللا ء األقدام يف هذه األد�، وال يحسبو  أعىل من مواطى

فهم أوالء املبطئون عن معارك الرشف والكرامة ينظرون اليها نظرة عشواء عوراء، أنها ب� مصيبة وفوز، وهي تحمل 
 للمؤمن� أن يرفعهم  ، وذلك هو األفق السامق الذي يريده ّهللا  إحدى الحسني� وكلتا ه� فوز عظيم وفضل من هللاّ 

ن يف صفوفهم من املبطئ�، ليأخذوا منهم حذرهم  إليه، راس� لهم هذه الصورة املنفرة من س�ة نَخرة نَِكرة للمندسَّ
  ك� يأخذونه من أعدائهم الجاهرين.

د ب� املؤمن� لحد كأنهم شخص واحد، فالقول  كــأن � «يجعلهــم » يا ليتني كنت معهم«وألم املودة اإل�انية توحِّ
فلهم التحرس والرتح يف إصابة الفضل، والفرح يف إصابة مصيبة، وكــال هــ� فضــل وهــذه » وبينه مودةتكن بينكم 

مجانبة وتفاُرق دون آية مودة، وقضية اإل�ان الفرح الف مؤمن� والرتح لــرتحهم ألنهــم كــأطراف شــخص واحــد، 
  يحكمهم روح واحدة يف أبدان عدة.

  �ان، املخاطَب� بخطاب اإل�ان.وهذه من شيمة النفاق مه� حصلت لضعفاء اإل
  وحقا 

  
  املنافقون ُمركسون �ا كسبوا

َسُهْم ِ�َا كََسبُوا أَتُِريُدوَن أَْن تَْهُدوا َمْن أََضلَّ هللاّ    فََ� لَُكْم ِيف الُْمنَاِفِقَ� ِفئَتَْ�ِ َوهللاّ  ــُه    َوَمْن يُْضــلِْل ّهللا    أَرْكَ ــْن تَِجــَد لَ فَلَ
  ١َسِبيالً

بفرقة منهم خاصة تجب قتالهم كــ� الكــافرين أو هــي أشــد، حيــث كــانوا » املنافق�«هذه وآيات يعدها تختص 
  ٢».من يل �ن يؤذيني ويجمع يف بيته من يؤذيني«ويؤذيني حتى قام خطيبا فقال:  آله و عليه هللا صىل  يؤلِّبون عىل رسول ّهللا 

أمن كتب  ٣و� يهاجر معه وال بعده وتعامل مع املرشك� ضده آلـه و عليه هللا صىل  ذلك! سواء منهم من تخلف عن رسول هللاّ 
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سواهم أّمن  ٢ثم ارتكسوا  أمن أتوه ىف مدينة فأسلموا ومكثوا معه ما شاء هللاّ  ١من مكة أنهم أسلموا وكان ذلك كذبا
  من املنافق� املؤلب� عىل الرسول واملؤمن� معه، مرتبص� باإلسالم دوائر السوء.

 آلـه و عليـه هللا صـىليف اآلية التالية عىل أنهم هم املتخلفون عن الهجرة مع الرسول »  حتى يهاجروا يف سبيل ّهللا «ومه� دلت 
ريا، كلَّ هــؤالء املنــافق� الخطــرين بأشــده عــىل اإلســالم لفظا ويف التالية ج» مالكم يف املنافق�«ولكنها تشمل يف 

  واملسلم�.
ما لكم حالكونهم يف املنافق� فئت�، فئة مسايرة معهم مصابرة، ِوجاه فئة »: لكم«حال عن املجرور يف » فئت�«هنا 

  ٣.»أن يكون الخ�ة من أمرهمورسوله أمرا   ورسوله مقاتلة وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض ّهللا   ماضية عىل أمر هللاّ 
والركس هو اإلنقالب عىل الوجه إىل الدبر، فاإلركاس هو اإلقالب كــذلك، » أركسهم �ا كسبوا  وهللاّ » «ما لكم فئت�«

وا بظــاهر إىل جاهر كفرهم �ا كسبوا يف نفاقهم العارم، وأركسهم إىل أحكــام الكفــار بعــد إذ كــان  فقد أركسهم هللاّ 
  إسالمهم بأحكام املسلم�.

ثالوثه املنحوس، قلبا لقلوبهم عن الهدى كيال يهتدوا أبدا، وقلبا لهم إىل أحكام الكفار، وقلبا » أركسهم«وقد تعني 
  ».�ا كسبوا«إىل جحيم النار، وكل ذلك 

إىل أنفســهم، ويخــتم عــىل   لهــم ّهللا هنا أيا كان إالّ عدم التوفيق لهم أن يهتدوا بعد، وأن يك»  يضلل ّهللا «وال يعني 
  ».قلوبهم  فل� زاغوا أزاغ هللاّ «قلوبهم �ا ختموا وزاغوا: 

ومن «  وهو الذي ظل مع الرسول ردحا منافقا ولكنه ضل وأضل كث�ا فأضله هللاّ »  اتريدون أن تهتدوا من أضل ّهللا «
  لصا عن الردى.إىل الهدى وَمخ» فلن تجد له سبيالً«�ا ضل وأضل »  يضلل هللاّ 

ذلك! فالفئوية والتميُّع يف الصف اإلسالمي خطر عىل اإلسالم واملسلم�، ال سي� يف الدولة الجديدة اإلســالمية وملـّـا 
ه الرص� املت�، فال دور ـ إذا ـ للتسامح واإلغضاء  تقم عىل سوقها، املحتاجة اىل اجتياح املترسب� الُدخالء عن صفِّ

  ناء.عن هؤالء الح�قى اللع

                                                                                                                                                         
�� ��ٔ��� ����ن �������� ����ون ���ل �� ����� ا��ٔ���� و���� ��� ���� ��� و�� ا��ي ��� ��ره أن ����� ا������� أو ����� ���� ���� ��

�� و ���� ا��� ��������ً و���� و��� ا����   ���.آ

 
� �ـ��� �ـ��� ���ـ���  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���). ا����ر �� ���� �� را�� ��ل: ����� أن ���� �� أ�� ا������ ����ا ا�� ا���� ١ أ��ـ� �ـ� أ�ـ���ا و�ـ�ن ذـ�

 ».��� ���..«  ا������ن ����� ����� د��ء�� ���ل و����� ���� د��ء�� ��ام ��ٔ��ل ا��ّ������� ���� 

���� �� ��م ����ا ا�� ا������ �� ��� ��ٔ���وا �������� ا�ٕ����م �� ر���ا ا�� ��� ��ٔ���  ا����م ����و�� ���� أ������ ��� �� ا����� �� ا����� 

���وا ������ ا������� ا�� ا������ ��ٔراد ا������ن أن ���و�� �������ا ���ل ����� �� ���� �ٕ���� �����ن ا������ا ا������ ��ٔ���وا ا���ك �� �

 ���� ��ه ا��ٓ��.  و��ل آ��ون ا��� �����ن ��ٔ��ل ا��ّ�

��� ا���� �����ا �� ر��ل ا��ّ� د��� أ��� ��� �� �����وا ����ق ا��وا�� ا������» ��� �����وا«أ��ل: أ���وا ا���ك �� ����� ����� �������، و   أ

��� ��� �� و ���� ا  .آ

 
�� ار����ا أن �����ا   �����ا ��� �� ��ء ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر �� أ�� ���� �� ��� ا����� أن ���ا �� ��ا�� ا���ب ����وا ا�� ر��ل ا��٢�ّ

������� ���ٔ���� �� رد�� ������ا ��� ���ل ��� ا���م ��� ������ ��� ��ل ���  آ�� و ���� ا��� ���  �����ا ا�� ����� ����ا ���� �� أ���ب ر��ل ا��ّ�

��� ���  ذ�� ��� ��� ���� ا���ل ����� ��ه ا��ٓ��، و�� ا������� �� ز�� �� ���� أن ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ��ج ا�� أ�� ���� ��س ����ا ���  آ

��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ�» ��� ���..«  ���� ������ ���� ���ل ������ و���� ���ل: ��ـ  �� ا������ن ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���ن أ���ب ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا  آ

 إ��� ���� وإ��� ���� ا���� ��� ���� ا���� ��� ا�����.
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وليس قولهم مقالة يقولها املسلمون �ا يُقيلهم بين� هم يظاهرون أعداء اإلسالم، فقد كفروا جهارا بعد ما أسلموا 
  نفاقا إذ ال عربة بكل�ت تقال فتكذبها األفعال.

ْو تَْكُفُروَن كََ� كََفرُوا فَتَُكونُوَن َسَواًء فَالَ تَتَِّخُذوا ِمنُْهْم أَْولِيَا« ُخُذوُهْم    َء َحتَّى يَُهاِجُروا ِيف َسبِيِل هللاّ َودُّوا لَ إِْن تََولَّْوا فَ فَ
  ١»َواقْتُلُوُهْم َحيُْث َوَجْدُ�ُوُهْم وَالَ تَتَِّخُذوا ِمنْهُْم َولِيّا َوالَ نَِص�ا

فهم أوالء أعداء » دوا لو تكفرون ك� كفرواو «وأضلهم �ا كسبوا:   مواصفة لهؤآلء املنافق� ثالثة، بعد ما أركسهم ّهللا 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.. إن يثقفوكم يكونوا لكــم أعــداًء «وأعداء رسوله واملؤمن�:   هللاّ 

  ٢.»ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
دون قولة اإلسالم »  حتى يهاجروا يف سبيل هللاّ «إخوة يف اإل�ان، فإنهم ال إ�ان لهم »: هم أولياءفال تتخذوا من«ذلك 

عى ـ إن إدَّعوا ـ أن  ال أن يظلوا يف مساكنهم »  يهاجروا يف سبيل هللاّ «فقط والسالم، فإ�ا الظاهرة الباهرة إل�انهم املدَّ
املطالع واملصلحيات الدنيوية ك� هاجرت ج�عة منهم ومكثوا   هللاّ  مع أعداءكم متواطئ�، وال أن يهاجروا يف سبيل

حتى يهاجروا يف «وال إىل الطاغوت، إ�ا   ثم ارتكسوا، وال أن يهاجروا يف سبيل وسطى، ال إىل هللاّ  آله و عليه هللا صىلمع الرسول 
  ». سبيل ّهللا 

» فخذوهم واقتلوهم حيث وجــد�وهم« ارتكاسهم عن تلكم املهاجرة الهاجرة عن الكفر، وظلوا عىل» فإن تولوا«
مه� يتخــذ » وال نص�ا«توالونه كإخوة يف اإل�ان » وال تتخذوا منهم وليا«فإّن يف حياتهم خطرا حارضا عىل اإلسالم 

  بعض الكافرين نص�ا وهم غ� املحارب� وال املعاندين.
وسوسة بعضهم إىل بهض يريدون إن استطاعوا أن إن لشيط� اإلنس حيلة ومكرا وخدايع و «ذلك! وبصورة طليقة 

شياط� اإلنس من أهله إرادة أن يستوي   الذي � يجعل هللاّ   به من النظر يف دين هللاّ   يروا أهل الحق ع� أكرمهم ّهللا 
وا ودوا لــو تكفــرون كــ� كفــر «  وأهل الحق يف الشك واإلنكار والتكذيب فيكونون سواء كــ� وصــف ّهللا   أعداء هللاّ 

  ٣».فتكونون سواءً 
وإن أخطر املخاطر من املنافق والكافر أن يود الكفر للمؤمن ك� هو كافر، فهو بطبيعة الحــال يحــاول يف ارتــداد 

  . أو قتلهم يف سبيل هللاّ   إالّ مهاجرتهم يف سبيل ّهللا املؤمن� عن إ�انهم، فال عالج لهم 
  منهم، أو واملهاجر غ� املقاتل منهم، ه� ك� املقاتل يقاتَل؟: ال ـ  وترى غ� املهاجر يف سبيل هللاّ 

ُهْم أَْن يَُقاتِلُوكُْم أَْو يَُقاتِلُوا قَْوَمهُْم َولَْو َشاَء إِالَّ الَِّذيَن يَِصلُوَن إَِىل قَْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم َحِرصَْت ُصُدوُر 
لََم فََ�    هللاّ  إِْن اْعتَزَلُوكُْم فَلَْم يَُقاتِلُوكُْم َوأَلَْقْوا إِلَيُْكْم السَّ   ٤لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبيالً   َجَعَل ّهللا لََسلَّطَُهْم َعلَيُْكْم فَلََقاتَلُوكُْم فَ

لكــم علــيهم   إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم الســلم فــ� جعــل هللاّ «فهاتان الطائفتان من هؤآلء املنافق� 
اللّهم إال إذا فتنوا املؤمن� والفتنة أشد وأكرب من القتل، فاملحايد منهم تاركا لكلتا الحرب� حارًة وبــاردًة ال » سبيالً

الهدنة، فلم يجيئوكم أنتم للمقاتلــة، » الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق«كان من يقاتَل أو يُقتل، سواء أ
» أو يقــاتلوا قــومهم«أنــتم املــؤمن� » أن يقــاتلوكم«عــن القتــال� » حرصــت صــدورهم«حال أنهــم » أو جاءوكم«

ولكــنهم اآلن محايــدون، إذا » لسلطهم عليكم فلقاتلوكم  لو شاء ّهللا «الكافرين، فال هم لكم وال عليكم، وإن كانوا 
  . وإن كانت مهاجرة ليست يف سبيل هللاّ » لكم عليهم سبيالً  ف� جعل هللاّ «
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والثا� ثابت وهو » فخذوهم واقتلوهم حيث وجد�وهم«هنا يقتسم الحكم التنا� السالف، فاألّول مسلوب وهو 
  يهم فإ�ا هي يف إيجابية قتلهم وقتالهم.وليست يف هذه السبيل سبيل عل» وال تتخذوا منهم وليا وال نص�ا«

إِْن لَــْم يَْعتَزِلُــوكُْم َويُلُْقــوا َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَْن يَأَْمنُوكُْم َويَأَْمنُوا قَْوَمُهْم كُلَّ َما رُدُّوا إَِىل الِْفتْنَِة أُْركُِسوا ِفي َها فَ
وا أَيِْديَهُْم فَخُ  لََم َويَُكفُّ   ١ُذوُهْم َواقْتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأُْولَِئُكْم َجَعلْنَا لَُكْم َعلَيِْهْم ُسلْطَانا ُمِبيناإِلَيُْكْم السَّ

أنــتم املــؤمن� » أن يــأمنوكم«محايــدة الطــرف� » يريــدون«يتلون بعض اليشء تلو األّول�، فهــم » آخرين«هؤالء 
حربا حارة أو » كل ما ردُّوا إىل الفتنة«ولكنهم غ� مستمرين يف هذه اإلرادة العوان، إذ  الكافرين،» ويأمنوا قومهم«

عن فتنتهم حربا » فإن � يعتزلوكم«إنقالبا ع� أرادوا إىل ما يريده األعداء األصالء، إذا » أركسوا فيها«باردة عليكم 
  ».فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم«ـ عنكم ـ إذا » ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم«أو فتنة أخرى 

وأولئكم جعلنا لكم علــيهم «والثْقف هو املالحقة حذفا يف إدراك اليشِء، فاعملوا كل حذق يف إدراكهم أين� كانوا 
سلطًة عليهم بإبادتهم التي تب� قوة الحق عىل الباطل، ذلك، فالقرآن ال يأمر �حاربة غ� املحارب أيا » سلطانا مبينا

  قيدته وعمله ما � يعمل دعاية عىل املسلم� أو طعنا يف الدين.كانت ع
فالقرآن ال يدع الكفار يفتتون املؤمن� عن الدين وقضاياه، وال يحملهم عىل اإل�ان، فيتسامح معهم مــا تســامحوا 

اإلسالمي ـ إذا ـ  املؤمن� دون إكراه عىل الدين، فيسمح لهم أن يعيشوا يف ظل نظام اإلسالم ال له وال عليه، والنظام
  مسؤول عن الحفاظ عىل حياتهم وحيوياتهم ك� للمسلم� ما التزموا برشائط الذمة.

  فهنا تسامح صالح وليس �يُّعا بإعطاء كامل الحرية لغ� املسلم� أن يعتدوا عليهم وهم تحت ظلهم!.
» وا إليكم السلم ويكفوا أيديهم عنكميعتزلوكم ويلق«فاملواد األساسية للتسامح اإلسالمي مع غ� املسلم� هي أن 

  فال لكم وال عليكم، إذا فهم أحرار أين� كانوا وأيا كان دور املسلم� وبالدهم.
وإلقاء السلم يف هذا الوسط وسط يكفل طرفيه، فإلغاءه إلغاء لألمان وإلقاءه تضمن لألمــان، ولــيكن إلقــاءه بيِّنــا 

» فاقتلوهم حيث ثقفتموهم«ىل الحياد املحتاط، فإن برز اإللغاء كإلغاءه، ففي محتمل األمرين يقف املسلمون ع
  وإن برز اإللقاء فأمنِّوهم ك� أّمنوكم.

وليس يقبل اإلسالم إلقاء السلم طليقا أيّا كان، وإ�ا هو السلم التي ال تتحيف حقا من حقــوق الداعيــة والــدعوة 
ت من طريق البالغ للدعوة اإلسالمية العاملية يف ربوع واملدعوين يف أرجاء البسيطة، أن تزال كل العقبات والعقوبا

  املعمورة كلها.
وهكذا نرى صفحات من صفح اإلسالم عن غ� املسلم� بس�حته وتغاضيه يف مجاالته الصالحة، بجنــب مــا نــرى 

  حسمه الجادِّ لكل جذور الفتنة والفساد فسحا ملجال اإلهتداء للذين يريدون الهدى.
  وان ب� طليق التشدد وطليق التميع والرتقق.ذلك هو اإلسالم الع

فيجعلون األمر كله س�حا وسل� وإغضاًء وعفوا حتــى   فأما ح� يأ� املتميِّعون املعتذرون عن القتال يف سبيل هللاّ 
 عن املهاجم� املفتتن�، كذلك ليس هو اإلسالم، إ�ا هو أرحم الراحم� يف موضع العفو والرحمة وأشد املعاقب� يف

  موضع النكال والنقمة.
  

  مهاجرة للرسول(ص) اخرجك ربك من بيتك بالحق
  ٢كََ� أَْخرََجَك َربَُّك ِمْن بَيْتَِك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَِريقا ِمْن الُْمْؤِمِنَ� لََكارُِهونَ 

أخرجــك «وه بالباطل، فكيف ـ إذا ـ ثم الذين كفروا هم الذين أحرج» ك� أخرجك«ترى وإىل َم يرجع التشبيه يف 
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  ١!.»إذ أخرجه الذين كفروا ثا� اثن� إذ ه� يف الغار  إال تنرصوه فقد نرصه هللاّ «؟: فـ »ربك من بيتك بالحق
أو تيل آيات   ليت عليه آيات ّهللا ، زائدا إ�انه إذا ت كان يف أعىل قمم التقوى، وجالً قلبه بذكر هللاّ  آله و عليه هللا صىلألن الرسول 

أال يكلَــه إىل نفســه   ، لذلك فعىل هللاّ  يف هللاّ   ، مقي� للصالة ومنفقا م� رزقه ّهللا  ، متوكالً ـ عىل أية حال ـ عىل ّهللا  هللاّ 
خــرى ـ وان يرعاه بخاصة رعايته، وإخراجه من بيته مه� كان بإخراج املرشك� تصمي� لقتله، ولكن ـ من ناحية أ 

ته، وُ�يض مدته   إخراج من هللاّ  إىل الغار حيث أع�هم كيال يروه، خالصا عن قتلهم إياه، وإىل املدينة حتى بعد عدَّ
خالل عرشة كاملة ف�جع إىل بيته عزيزا منترصا، ثم إخراجا منه للبدر الكربى كانتصار أول له بعد الهجــرة، فمهــ� 

بالحق، بل إنهم ما أخرجوه يف   قضيَة تصميمهم عىل قتله، فقد كان من ّهللا  كان ذلك اإلخراج من املرشك� بالباطل
تخليصا له عن كيدهم أوالً، وتأسيسا لدولة اإلسالم يف مهجره أخ�ا،   مكرهم اللع�، بل صمموا عىل قتله فأخرجه هللاّ 

  ثم رجوعا إىل العاصمة منترصا.
واقعيــة   ، ثــم نســبته إىل ّهللا  ـ إحراج بتصميم قتله فأخرجه هللاّ  فنسبة اإلخراج إىل الذين كفروا نسبية فإنه ـ فقط

  حقيقة حيث نجاه به من بأسهم.
تكميل رسالتك وبــالغ دعوتــك،   فهو ـ إذا ـ إخراج من ربك بالحق، قضيَة الرتبية القمة الخاصة بك، حيث يريد هللاّ 

إىل املدينة استت�ما لدعوته وإستك�الً لبقيته، وك�   وألنها � تكن لتتم يف ذلك الجو الُمحرج امل�، فقد أخرجه ّهللا 
  أخرجك ربك من بيتك بالحق يوم بدر.

ء، دون نظرة  ذلك اإلخراج، بقرص النظر إىل ظاهر اإلحراج وحارضة الو�» أن فريقا من املؤمن� لكارهون«ذلك، رغم 
  ة بكل قوة.إىل صالح الحارض فرارا عن بأسهم، وصالح املستقبل اسرتجاعا للعاصم

فح� يرى الداعية أن جو الدعوة الحارض صعب َصلِب َصلِت، وقد يُقىض عىل دعوته فيــه أو يُصــد عنهــا، فصــالح 
الدعوة أن يتنقل بحياته وحياة الدعوة إىل جو آخر يستكمل فيه ِعدته وُعدته لردح صالح من الزمن، ثــم إذا رأى 

  �ا أخرجه ّهللا  آله و عليه هللا صىللدعوة قويا صارما منترصا وك� فعله الرسول كفاحا صارما يف بنيته بأنصاره يرجع إىل عاصمة ا
  من بيته بالحق.

وان كثــ�ا مــن املــؤمن� «ذلك إخراج بالحق هجرة، ثم إخراجات أخرى ك� أخرجك ربُّك من املدينة لحــرب بــدر 
ال ُعدة، فإنهم ثال�ائة وثالثة عرش رجالً كراهة ملعركة دموية خط�ة، حيث يرون عدم املكافحة يف ِعدة و » لكارهون

والرسول، فب� الكراهت� تشابه مورده� يف الحــق   واملرشكون ألف أو يزيدون، وك� كاره� اختصاص األنفال با�ّ 
  لصالحهم أنفسهم.

تعاىل باألنفال،  خصك بعد نفسه  يف التأويل األول، هي ك� أخرجناه، ويف الثا� قد يعني: أن هللاّ » ك� أخرجك..«فـ 
أخرجه يوم بدر � يحصل ذلك الفتح املب�، جربا لكرس   فلوال أن هللاّ ». أخرجك ربك من بيتك بالحق..«ك� خّصك أن 

  إخراجه من العاصمة بعد �انية عرش شهرا من مهجرة.
َا يَُساقُوَن إَِىل الَْموْ  أَ�َّ َ كَ   ٢ِت َوُهْم يَنظُرُونَ يَُجاِدلُونََك ِيف الَْحقِّ بَْعَد َما تَبَ�َّ

ذلــك » يجادلونــك يف«هؤالء الكث�ة الكارهة لخروجك عن العاصمة عند الهجرة، وخروجــك عــن املدينــة إىل بــدر 
حيث يرونهم قلة وأعداءهم ك�ة » كأ�ا يساقُون إىل املوت«لهم �ا أخرجك ربك وحيا فارضا » الحق بعد ما تب�«

  ٣إىل مضاجعهم يف هذه الحرب الحرجة الخط�ة املَِرَجة.» نظرونوهم ي«كث�ة 

                                                        
 .٩:٤٠). ��رة ا����� ١

 
 .٨:٦). ��رة ا��ٔ���ل ٢

 
و��� ��������: إ�ـ� أ��ـ�ت �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ). روي ا����� أ����� �� ��دو�� �� �����ه �����ده �� ا�� أ��ب ا��ٔ���ري ��ل: ��ل ر��ل ا��٣�ّ

أن ��������؟ �����: ���، ���ج و����� ���� ���� ���� أو ����� ��ل ���: ��   ��� ا��ّ���� أ�� ����ن ��ٔ��� ����� ��� ��� أن ���ج �َِ�� ��ه ا���� 

�� ��� ���� ����ل ا���و، و���� أرد�� ا����، �� ��ل �� ��ون �� ���ل ا���م؟ ����� ���   ��ون �� ���ل ا���م؟ إ��� �� أ���وا ���و���؟ �����: �� وا��ّ�
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� ا��ـ� �ـ��  إذن �ـ� ��ـ�ل �ـ� �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ� ذ��، ��ـ�ل ا���ـ�اد �ـ� ��ـ�و: ��ـ� �ـ�ل �ـ�م ���ـ� ����ـ�: اذ�ـ� أ�ـ� ور�ـ� �����ـ� إ�ـ� ���ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

��ـ� �ـ� أن ��ـ�ن ��ـ� �ـ�ل ��ـ��، �ـ�ل: �ـ�ٔ��ل ا��ّـ�» ����ون.. � ��ـ� �ـ�ل ا���ـ�اد �ـ� ��ـ� أ�ـ� إ� ��ـ� ر�ـ���   ������� ���� ا��ٔ���ر أن �ـ� ��ـ�

 ».� أ����..��« آ�� و ���� ا��� ���

��ل أ���ب ا���� وذ�� أ�� ���ة و��� �� إ��ا��� �� ����� ��� د�� ���� ����� �� ���: أ��� أ�� �����ن ���� ����  ١٩:٢١٥و�� ا����ر 

أن   �� و��ل: ��� ا��ّ�ٔا����� ����وج إ���� ���ٔ��و آ�� و ���� ا��� ����� ا���م و���� أ��ا��� و�� ا������ ���� أر���ن را��� �� ���� ���ب ا���� 

��� ���  ��������� �����ب ا���س ��� ����� و��� ����� و�� ����ا أن ر��ل ا��ّ� �� ����ن  آ�� و ���� ا ���� ���ا و�� ����، �����ا �� ����ون إ�� أ

��� ���وا���� �� ��و��� إ�� ����� ��� ���� ��� أ�� ����ن ����� ا����  �� و ���� ا �� ���و ا����ري ����� إ�� ��� وأ��ه أن ��ٔ�� �����  ا���ٔ�� ���� آ

��������� و������ أن ����ا �� ���ض ������ �� أ����� ���ج ���� ����� إ�� ��� و���� ����� ��� ��� ا����� رأت ���� ��ى ا����� 

إ�� ���ر��� �� وا�� ����� ��� أ�� ���� ��ٔ�� ��� ���م ���� �� ���و ����ث ���ل أن ر���ً أ��� ��� ���� �� ���دي �� آل ���� ا��وا 

ر����  ���ا ������ �� ا���� ��� ��ك دارا �� دور ���� إ�� أ����� ��� ���ة ������� ���� �� ذ�� ��ٔ���ت ا����س ���� ��ٔ��� ا����س ���� ��

�� �� ��� ��� ا����� وا���ت وا���ى �����ن ����� أ��م �ٕ�ن ���ل ���� ��ه ����� �� ���� و��� ا��ؤ�� ���� و��� ذ�� أ�� ��� ���ل: ��ه ���� ���

��� ���� ��ن �� رأت ��� وإ�� ������ ����� ����� ا�� �� �� أ�� ��� �� ا���ب أ��ب ر����ً و�� ���ًء �� ��� ����، ���� ��ن ا���م ا����� أ�

���� ادر��ا و�� أرا�� ��ر��ن، ان ����ا وا����ة �� أ�� ���ب �� ����ا ���د��� ��ٔ��� ا���ت �� آل ���� �� آل ���� ا������ ا������ ا���� ا

����س ������ن ������ �����ٔوا ����وج و�� ��� أ�� �� ����ء ���� إ�� أ��ج ����ً ������ ا���� و����ا: �� �� ���ج ���م داره، و��ج ���� ا

���� و���� �� أ�� ���� وا����ا ���� ا����ن �����ن ا����ف و��ج ر��ل �� ��� ا����� و���� �� أ�� ���� و���� �� ا���رث �� ��� ا�

 �� �������� و����� ��� ر���ً ���� ��ن ���ب ��ر أ�� ���� ����م ��ٔ���ه ��� ـ آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  و�� ���� أ�� ���ة ا������ ��� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� ���  ي ���� ��م ��� ر��ل ا��ّ����� �� ��� ا���� ا��� �� آ ��ٔ���ه أ�� ��رق ا����  آ

  ��ٔ���ه ����� ا������� �� ��� ������ر أ����� �� ��� ا���� و��ب ا����� ���م أ�� ��� ���ل: �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ������ ��� ر��ل ا��ّ�

 �� ذ�� ��� ��ت و�� ���ج ��� أ��� ا���ب..إ��� ���� و����ء�� �� آ��� ��� ���ت و

�� ���� ���ا ا����� ��رق ��ي� ا���� ���ا و��ا و��روا و���� ���� وا���م ��� ��ر ��م ��ا و��ا ��ٔ��� ���� ر��ن، ���ل:  �� و ���� ا��� ���وأ : أ��� آ

�� أ����� أن ���ض ��� ا����   � و������ و����� أن �� ��� �� �� وا��ّ�إ��� ���� و����ء�� و�� آ��� �  ���� �� ��م ا����اد ���ل: �� ر��ل ا��ّ�

و���� ���ل: إ�� ��ٔ�� ر�� �ٕ��� » إذ�� أ�� ور�� ������ إ�� ���� ����ون«�� ���ل �� �� ���� ��� إ��ا��� �����   و��ك ا���اس �����ه، وا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ��� ������ن ���اءه ر��ل ا��ّ� � ���� �� ��ل: أ���وا ��ّ� أ��� ا���س ـ وإ��� ���� ا��ٔ���ر ـ ��ٔن أ��� ا���س ���� و��ٔ��� ��� �����ه �� آ

ر��ى ����� ������� ����ا: إ�� ��اء �� ذ��� ��� ��� إ�� دار��، �� أ�� �� ذ���� ����� ��� ���� آ��ء�� و���ء�� ���ن ����ف أن �� ���ن ا��ٔ���

��ٔ��   ������� �� ��و وأن ��� ����� أن ����وه ���رج ا������، ���م ��� �� ���ذ ���ل: ��ٔ�� أ�� وأ�� �� ر��ل ا��ّ� ����� إ�� ��� �� د���

����� ��� ��� و�� ��   إ�� �� آ��� �� و�����ك و����� أن �� ��� �� �� �� ��� ا��ّ�  أرد���؟ ���ل: ���، ���ل: ��ٔ�� أ�� وأ�� �� ر��ل ا��ّ�

���ح   أن ���� �� ����� ����، ��� ��� ��� ���� ا��ّ�  �� أ����� أن ���ض ��ا ا���� �����ه ��� و��� ا��ّ�  � ��� وأ��ك ���� �� ��� وا��ّ�أ��ا��� �

���ٔ�� أ��� إ�� ���ع أ�� ���   �ّ�و��ه وا�  و���� إ��ى ا�������� و�� ���� ا��ّ�  �ٕ�ن ا��ّ�  و��ل: ���وا ��� ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ�

 ������� و��ج إ�� ��ر و�� ���ـ  آ�� و ���� ا��� ���  �� ���م و���� �� ر���� و���� �� ر���� و���ن و���ن وأ�� ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  وأ���� ���� و����ا ������ ������ا �� ا���ء ��ٔ���� أ���ب ر��ل ا��ّ� ��؟ ����ا: ��� ���� ����، ����ا: ��ٔ�� ا����؟ و����ا ���: �� أ� آ

��� ���  ����ا: �� ��� ��� ������، ��ٔ����ا �������� و��ن ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ���� ������ �� ����� و��ل: إن ������ �������� وان ������ ��������  آ

ا���م؟ ����ا: �� ��� ��� ���د�� ��ل: �� ����ون �� ��م �� ��ور؟ ����ا:  ��ٔ��ه ��� ���ل ���: �� أ���؟ ����ا �� ���� ��� ���� ����، ��ل: ��

��� ���  ���� إ�� ���ة، ���ل ر��ل ا��ّ� ��� ���: ا���م ������� إ�� أ�� ر�� ��ٔ�� آ�� و ���� ا �� و ���� ا ��� �����ا و��� ذ�� ����� �����ا و����ا ��� ������  آ

��   �� أ��� ���� ���� ����� ����� ����� و�� أ���� ����� ���� و��وا�� وا��ّ�  �� ���م ���ل: أ����ى ��ا ا���� وا��ّ� و��� ���� �� ر���� أ�� ا�����ي

�� أ��� ��م ���ا �� و��ددت �� �� ا���� �� أ��ال ��� ���ف ذ��� و�� ��� ��ا ا����� ���ل �� أ�� ا�����ي: إ�� ��� �� ��دات ���� ��� 

وأ����� ����� ودم ا�� ا������ �ٕ��� �����، ���ل ��: ��� ذ�� و�� ��� أ�� ��� ���ف إ��  آ�� و ���� ا��� ���ا���� ا��� أ����� ���� ا���س و���� 

�� ا���� ودم ا�� ا��������� ����� و��� ����، ��ل: ����ت ���ه وأ����� ���ل: ان � ��� ا�� ا������ ���� أ�� ���، ��� إ��� وأ���� ���

����� ����� �ٕ��� �� ��� ��� ���ف وا��� ��� و���� أن ���ل ��� ا���س، �� وا���ّت وا���ى ��� ���� ����� ���ب، أو ��ٔ���� أ��رى 

�� و ���� ا��� ���  ������� ��� و������ ا���ب ���� و��ن أ�� ����� �� ���� �� ر��ل ا��ّ�   � ��� ا��ّ�و��ن أ�� ����ن ��� ��ز ������ ��� إ�� ���� � آ

�� و ���� ا��� �������� ��ر���ا ود��ا ����ا وا���ب واد���ه ����اح �� ا���� وان �� �����ا ��ّدوا ا����ن، ������ ا����ل  �� ا����� ��ٔراد ���� أن ���� آ
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إنا أنزلنا إليك «  وك� قال ّهللا   وهنا نعرف أن التكيكات الحربية إىل سائر الترصفات الرسالية، كانت كلها بوحي من هللاّ 
دون رأيه أم   فحاكميته الرسالية يف كل حقولها ليست إالَّ �ا أراه ّهللا  ١.» الكتاب بالحق لتحكم ب� الناس �ا أراك هللاّ 

  آراء املسلم�.
يف ظاهر الحال أصحابه يف مواجهة النف� أو الع� وأك�هم كانوا مع العــ� خــائف�  آله و عليه هللا صىلومه� إستشار الرسول 

ولكنه كان » إمض ألمر ربك فإنا معك مقاتلون«قداد وارضابه تقول عن النف� كأ� بكر وارضابه، ولكن قلة قليلة كم
أن يحق الحق بكل�ته ويقطع دابر الكافرين. ليحــق الحــق ويبطــل   يريد هللاّ «عىل أية حال حيث   ماضيا بأمر ّهللا 

حظورة هــي املجادلــة يف الحــق نكرانــا لــه، وامل ٢ذلك واملجادلة ب� محظورة ومحبورة». الباطل ولو كره املجرمون
  واملحبورة هي املجادلة تصديقا إياه.

ومن ثم بغ� علــم: » يجادلونك يف الحق بعد ما تب�«واملجادلة يف الحق بعد التب� أشد حظرا منها بغ� علم ك� 
وأنحس منه� املجادلة لد حض الحــق:  ٣.»ها أنتم حاججتم في� لكم به علم فلم تحاجون في� ليس لكم به علم«
  ٤.»ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق«

ــنها:  ــنها أحس ــات أحس ــورة درج ــذلك للمحب ــات، ك ــورة درك ــة املحظ ــ� للمجادل ــن«وك ــادلهم بالتيهيأحس  ٥.»وج
  عىل أية حال. راءمحرمنوعان،لكن�امل وطاملاالجدال

ر شهواتكم، وُمباعد طيَّاتكم، زائر غ� محبوب، وقِــرٌن »! «كأ�ا يساقون إىل املوت« فإن املوت هادم لداتكم، ومكدِّ
غ� مغلوب، وواتٌر غ� مطلوب، قد أعلقتكم حبائله، وتكفتكم غوائله، وأقصدتكم َمعابِله، وعظُمت فيكم سطوته، 

لت عنكم نبَْوته، فيوشك أن تغشاكم دواجي ظُله، واحتــدام عللــه، وحنــادس غمراتــه، وتتابعت عليكم عْدَوته، وق
وغوايش َسَكراته، وأليم إزهاقه، وُدُجوُّ إطباقه، وجشوبَة مذاقه، فكان قد أتاكم بغتًة فأسكت نجيَُّكم، وفرق نديَّكم، 

ينفع، وقريب محزون � �نــع،  وعفى آثاركم، وعطل دياركم، وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم، ب� حميم خاص �
  ٦».وآَخَر شامت � يجزع..

                                                                                                                                                         
:  ��� ����� ���ة ���� وا������ا و�����ا ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ�� أ�� ��� و��� ���وم وردوا ا����ن �� ا�����، ��ل: و��ع أ���ب ر��ل ا��ّ�

 ».إذ �������ن ر���..«

 
 .٤:١٠٥). ��رة ا����ء ١

 
�� و ���� ا��� ���). ��وى �� ا���� ٢ �� ��ل:  آ و�� ��� �� ا���ل وا�ٕ�����ف، و�� ا���ل �� ا��� �ٕ������ أو ا������ »  ��� ا����د��ن �� د�� ا��ّ�«أ

، �� ـ ك ٢٦و ٣و ٢ب  ��٩٦ �� ـ ك » ا���� �� ا���ل وا�ٕ�����ف«��� دون ����� �ٕ������ و������ ��� �� ����ح ���ز ا���� ��� ���ان 

، ��ن ص ٤٥٧، �� ـ أول ص ٣٤و ٢٨، �� ـ ا������ ب ١٠و ٧، �� ـ ا������ ب ١٨، �� ٤ب  ��٣٩ ـ ك  ،٥ح  ٤٨، ك ١٣٤و ١٣٢ح  ٤٣

٣١٧. 

ح  ��٤٣ �� ـ ك » �� �� ��م ��� ��ي إ�� أو��ا ا�َ�َ�ل«، و��� ���ان ��٢٢ �� ـ ا������ ب » �� ���م ا�ٕ����َم �� ا���ل«و��� ���ان 

 .٢٥٦و ��٢٥٢ ـ ���� ص  ١٣١و ١٣٠

 
 .�٣:٦٦ان ). ��رة آل ��٣

 
 .١٨:٥٦). ��رة ا���� ٤

 
 .١٦:١٢٥). ��رة ا��ّ�� ٥

 
 ).٢٢١). (ا����� ٦
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وْكَِة تَُكوُن لَُكْم َويُِريُد هللاّ    َوإِذْ يَِعُدكُْم ّهللا  أَْن يُِحقَّ الَْحقَّ بَِكلَِ�تِِه    إِْحَدى الطَّائَِفتَْ�ِ أَنََّها لَُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغْ�َ ذَاِت الشَّ
  ١ْقطََع َدابَِر الَْكاِفِرينَ َويَ 
  ٢هنا ه� الع� والنف�» الطائفت�«

ع� كب� من الشام إىل مكة مثقلة بأموال ضخمة، ونف� من مكة مثقلة بعتاد للحرب ضخمة يريدون حرب الرسول 
� أم عىل نف�، والنف� هي بطبيعة تغلُّبا عىل الع» أنها تكون لكم«املؤمن� إحدى الطائفت�   وقد وعد ّهللا  آله و عليه هللا صىل

الحال ذات الشوكة الحربية القوية ِعدة وُعدة، واملسلمون ثال�ائة وثالثة عرش رجالً يف قلة من ِعدة وُعدة، فــأنتم 
أن يُِحق   يريد هللاّ «خوفا عن الشائِكة، واغتناما للغنيمة دو�ا حرب، ولكن » تودون أن غ� ذات الشوكة تكون لكم«

  بهز�تهم العظيمة رغم ك�تهم الكث�ة يف ِعدة وُعدة.» كل�ته ويقطع دابر الكافرينالحق ب
لِيُِحقَّ الَْحقَّ َويُبِْطَل الْبَاِطَل َولَْو كَرَِه اْلُ◌مْجرُِمونَ 

٣  
غلب عىل النف� يضمن وحيث ال يضمن التغلب عىل الع� إحقاق الحق وإبطال الباطل إال تغلبا إقتصاديا، ولكن الت

أن تكون لهم الطائفة ذات الشوكة، تحقيقا للحق وقطعا لدابر الكفر،   كل تغلب للحق عىل الباطل، لذلك أراد هللاّ 
  تضعيفا لساعده ومساعده لردح بعيد من الزمن.

بعد ما تب� كأ�ا  يجادلونك يف الحق«عنهم:   وهكذا حاَك يف نفوس كث� من املومن� كراهة القتال حتى ليقول هللاّ 
وعدهم إحدى الطائفت�، مقدرا لهم إحداه� ك� يريد ال   رغم تب� الحق وأن هللاّ » يساقون إىل املوت وهم ينظرون

  ك� يريدون.
لهم إحدى الطائفت� أوالً عىل ســبيل اإلجــ�ل كائنــة مــا كانــت عــ�ا أو نفــ�ا، القويــة ذات الشــوكة   فقد قدر ّهللا 

يريد حاذر النف� بتعب وليحق   خرى غ� ذات الشوكة، وهم يريدون حارض الع� دون تعب، وهللاّ والشائكة، أو األ 
إن مع «مه� كان يف أمر مواجهتهم من إمر فـ » انهاتكون لكم«الحق بكل�ته ويقطع دابر الكافرين، بض�ن ربا� 

لو كانت لهم غ� ذات الشــوكة ـ قصــة غنيمــة  لهم م� أرادوه، فلقد كانت �يض ـ  فأين ما أراده ّهللا » العرس يرسا
فحسب، فأما قصة بدر فقد مضت يف التاريخ كله قصة عقيدة صامدة للمؤمن�، وعقدة كــافرة عانــدة للكــافرين، 

  وتخلصا من ضعفها الذا�، فقد خاضت املعركة بنرص هللاّ   إنفصاالً ع� سوى هللاّ   قصة انتصار القلوب ح� تتصل با�ّ 
  فر راجحة يف الظاهر، فقلبت كفة اإل�ان بيقينها ميزان الظاهر فغلبت عليها ذلك الَغلَب الباهر.وكفة الك

لعلكم تشكرون.. ليقطع طرفا   ببدر وأنتم أذلة فاتقوا هللاّ   ولقد نرصكم هللاّ «وعده يف أنها تكون لكم:   ولقد حقق هللاّ 
  ٤.»من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائب�

اللَّهم أنجز يل ما وعدتني، اللَّهم إن تهلك هذه العصابة ال تُعبد «يف غائلة بدر يقول:  آله و عليه هللا صىلذلك، نسمع الرسول 

                                                                                                                                                         
 
 .٨:٧). ��رة ا��ٔ���ل ١

 
�� و ���� ا��� ���  ). و�� أ�� ا��رداء وأ�� أ���� ووا��� وأ�� ����ا: ��ج ����� ر��ل ا��٢�ّ و��� ����رى �� ��ٍء �� أ�� ا���� ���� ���� ����ا ��  آ

� �� ��ن ����� ���ا، ذروا ا���اء �ٕ�ن ا����� �� ���رى، ذروا ا���اء �ٕ�ن ا����ري �� ��ـ� ��ـ�ر��، ذروا ا��ـ�اء ���� ���� �� ��ل: إ��� ��

��دق، ذروا  �ٕ�ن ا����ري �� أ��� �� ��م ا������، ذروا ا���اء ��ٔ�� ز��� ������ أ���ت �� ا����: �� ر����� وأو���� وأ����� ��� ��ك ا���اء و��

 ).٣:٤٣٢ـ  ٢(ا���ا�� » �� ����� ��� ر�� ��� ���دة ا��ٔو��ن ا���اء ا���اء �ٕ�ن أول

 
 .٨:٨). ��رة ا��ٔ���ل ٣

 
 .٣:١٢٧ل ���ان ). ��رة ا٤ٓ
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اللَّهــم «يقــول: و ١»إذ تستغيثون..«  ف� زال يهتف ربه مادا يديه حتى سقط رداءه من منكبه فأنزل ّهللا » يف األرض
  ٢».إنهم حفاة فاحملهم، اللَّهم انهم عراة فاكسهم، اللَّهم إنهم جياع فاشبعهم

هلموا إىل بــدر فــإن هنــاك «ـ مبتدرا بينهم ـ إىل بدر ملواجهة النف� دون الع� فقال:   ذلك، وقد دعاهم رسول هللاّ 
امللتقى واملحرش، وهناك البالء األكرب، ألضع قدمي عىل مواضع مصارعهم، ثم ستجدونها ال تزيد وال تنقص وال تتغ� 

وال كث�ا فلم يخــف ذلــك عــىل أحــد مــنهم و� يجبــه إال عــيل بــن أ� طالــب  وال تتقدم وال تتأخر لحظة وال قليالً
فقال الباقون: نحن نحتاج إىل مركوب وآالت ونفقات وال �كننا الخروج إىل هناك   وحده وقال: نعم ـ بسم هللاّ السالم عليه

فقال: اجعلوا  آله و عليه هللا صىل  سول هللاّ وهو مس�ة أيام... فخطا القوم خطوة ثم الثانية فإذا هم عند برئ بدر فعجبوا فجاء ر 
البرئ العالمة واذرعوا من عندها كذا ذراعا فذرعوا فل� انتهوا إىل آخرها قال: هذا مرصــع أ� جهــل يجرحــه فــالن 

بن مسعود ضعف أصحا�، ثم قال: اذرعوا من البرئ من جانب آخر ثم جانب آخر   األنصاري ويجهز عليه عبد ّهللا 
  خر كذا وكذا ذراعا وذراعا ـ وذكر أعداد األذرع مختلفة ـ فل� انتهى كل عدد إىل آخره قــال رســول هللاّ ثم جانب آ 

هذا مرصع َعتَبة، وذلك مرصع الوليد، وهذا مرصع شيبة، وسيُقتل فالن وفالن، إىل أن سمى �ــام ســبع�  آله و عليه هللا صىل
سبع� منهم بأس�ئهم وأس�ء آباءهم وصفاتهم، ونسب املنسوب� منهم بأس�ئهم، وسيُؤرس فالن وفالن، إىل أن ذكر 

أَوقفتم عىل ما أخربتكم به، قالوا: بىل،  آلـه و عليـه هللا صىل  إىل اآلباء منهم، ونسب املواىل منهم إىل مواليهم، ثم قال رسول ّهللا 
مفعوالً وقضــاًء حــت�   دا من ّهللا إن ذلك لحق كائن بعد �انية وعرشين يوما من اليوم التاسع والعرشين وع«قال: 
  ٣».الزما

                                                        
س: ��� ��ن ��م ��ر وا��� ا���م �����ل ��ل أ�� ���: ا����� أو���� ������ �����ه، وا����ث ا������ن ����� ��ل ا�� ��� ١٩:٢٢١). ا����ر ١

��� ���و���: إن ا���� » إذ �������ن..«ا������� و��ل ����:  �� و ���� ا  ��� ��� إ�� ���ة ��د ا������� و��� ��د ا������� ا����� ا����� و��ل: ا�����.. آ

 
د�� ���ا ا����ء را��� ���� إ�� ا����ء �ـ��  آ�ـ� و ���� ا��� ���  �� ���ان أن ر��ل ا��ّ�  وا���� ا����ى ������� �� ��� ا��ّ� ١:٢٦). ا����زي ���ا��ي ٢

 ����.��ج ���ة ا���ر �� ا��

 
ـ� �ـ����ل: أر�� أ�� ��� ��ـ� ا���ـ�ة ر�ـ��� إ�ـ� ا���ـ�  ا����م ����م ج ���ٕ����د إ�� أ�� ���� ا�����ي  ١٩:٢٦٥). ���ر ا��ٔ��ار ٣ ـ� ا�� ـ� و ��� و�ـ� أن  آ�

�� ��� ����ك، و���� ��� �� ����ك و����� إ�� أن  �� ���� إن ا����ط ا��� ���� ���� ��� ور�� �� إ�� ���ب وا��� �� ��ال«��ل: 

�� ��رك، و�� أرى ذ�� إ�� و���ل إ�� أن ���ر ���� ���� ��رة ر�� وا�� ���� ا��رك ود�� ��رك  ������ ��� أ���� و������ �� ��ر و����

� �����ـ� اـٕ� � ��ـ����� و������ـ� ���ـ� �ـ�ٔن ���ـ� و����� ������� ������� ا������� �� و�����ك ��� ذ�� �� �� �ـ��� �ـ� �ـ��� ـ�

� �ـ� ������ و���� ����� ����� و����� �� و�� ���� ����ك و���� ����� إذ �����ون أن أ��اَءك إذا ���وك ود���ا د��ر�� ���ة �� �����ا �ـ�

��� وا��ك و��داك وا������� ��������� �� وأ��ا ��� �������� وأ��ا��� ������ وا���� ��� ��ٔ��ن ��� أ  ��ا�� و����� و�� أ��ر �� أ��ر وـ�

و�� ����� ا������ ����ة ���� أ����� و���� ا����ر �� ���د ��� إ��ا��� و���ا أ��  آ�� و ���� ا��� ���  �� وأو�� ـ ��ٔد�� ��ه ا������ إ�� ر��ل ا��ّ�

�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���  �ك �� ا������� ـ ���ل ر��ل ا��ّ������ ا������� و���ي ������ب ���� ���� �� �� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ����ـ�ل: �ـ� أ���ـ� ����ـ�

� ا��ّـ� �� ��ـ� �����ـ�ره وا���ـ� ���ـ�د�� ورب ا��ـ����� �����ـ� وا���ـ� ��ـ��� و�ـ�   وا������ ر�����؟ ��ل: ���. ��ل: ����� ا���اب: إن أ

�   ����� ���� ��� أن ����ه ا��ّ�أ��، �� ��� ����ا �� ���� أو   أ��ق وا����ل �� ا��ّ� و����� ���ده و���� ����، �� ��: �� أ�� ��ـ� إـ�

������   را����� ��� أ���ه �� ���ك ا�����ن، وأ�� أ���� ��� أ���ه �� ����ي ا�����، إن ا���ب ����� و���� ����� إ�� ���� و����� وان ا��ّ�

���� و���ن و���ن وذ�� ��دا �� ���� ـ �� ���� ��ر ������، أ��� ���� ����� وآ�� ���� ���� ��ٔ��� أ����� و����� أ�� و���� و���� وا�

 �����، أ����� ��� ا���اء ا�����، �� ��دى ����� �� ������ �� ا������� وا����د و���� ا��ٔ���ط أ�� ����ن أن أر��� ���ع �� وا�� ��

�� و ���� ا��� ���  ������ وا�����... ���ل ر��ل ا��ّ�����ء؟ ����ا ���، ��ل: ����ا إ�� ��ر ��ن ���ك ا ����� ا����د: ��ٔ��� ��ذا �����ن؟ ����ا: ��� ����  آ

: �� ��� ����� �����ـ�� إ�ـ� ��ـ�ك، أ��ـ�ا آ�� و ���� ا��� ���  أن ����� �� ������ و�� ���� ��� �� �����ة �� أ�� �� إد���� ����، ���ل ر��ل ا��ّ�

� إ�ـ� ��ـ�ك، �ـ�ل ا�����ـ�ن: �ـ�ق ر�ـ�ل ا��ّـ�  �ن ا��ّ����ة وا��ة � � و�ـ�ل   ���ي ا��ٔرض ��� و������ �� ا���ـ�ة ا����ـ� ����ـ�ف ��ـ�ه ا��ـٓ�

ا�����ون وا�������ن: ��ف ����� ��ا ا���اب ����� ��ر ���� و���� د��اه ��� وا��� ���� و���ـ�� �ـ� �ـ� ���ـ�، �ـ�ل: ���ـ� ا��ـ�م 

 ���ة...



 245

السبعون واألرسى السبعون من املرشك� الذين كانوا ألفا أو يزيدون، وأما الشهداء من املؤمن� فأربعة  فهؤالء القتىل
  ١عرش ب� ثال�ائة وثالثة عرش رجالً!.

واملرشك�، وقد كرست سواعدهم وبرتت عوائدهم، وذلك  آله و عليه هللا صىلوىل بعد الهجرة ب� الرسول وهذه هي الحرب األ 
 آلـه و عليـه هللا صـىلم� يدل عىل مدى تخوف آباء الجهــاالت بعــد هجــرة النبــي  آلـه و عليه هللا صىلبعد مكاتبة ب� أ� جهل والرسول 

إن أبــا جهــل باملكــاره والعطــب يتهــدد� ورب العــامل� بالنرصــ والظفــر : «آله و هعلي هللا صىلواملؤمن�، وم� أجابه الرسول 
  ».يعد�..

  ذلك، وإىل هامة املسارح لبدر حسب ما يقصه القرآن:
أَلٍْف ِمْن الَْمالَئَِكِة ُمرِْدِفَ�  كُْم بِ ــى َولِتَطَْمــِنئَّ بِــِه    ّهللا َوَمــا َجَعلَــُه  إِذْ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَ�ِّ ُمِمدُّ إِالَّ بُْرشَ

  ٢لَعِزيٌز الَحِكيمٌ    إِنَّ هللاّ    قُلُوبُُكْم َوَما النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنِْد هللاّ 
املحيية للمشهد ، شاخصة بحركتها وخطراتها من خالل هذه اآليات املصورة املتحركة  إنها املعركة التي دارت بأمر هللاّ 

  الذي كان كأنه هو اآلن، ولندرسها يف كل زمان كأنها ماثلة ب� أعيننا آنا بعد آن.
وعّل اإلستغاثة هنا من كال الغوث والغيث، فأغاثهم بألف من املالئكة، وأغاثهم من الس�ء ماًء، فقد استغاثوا ربهم 

، وكان اإلمداد بألف من املالئكة مردف�، حيث يخيل  عد هللاّ يف حالة الخطر الناجم الهاجم، بهالة اإل�ان القائم �ا و 
  إىل املرشك� أن قد واجههم أك� منهم عديدا ومديدا فخافوا عىل شوكتهم وشائكتهم ضد املؤمن�.

قد تعني ـ في� عنت ـ إرداف األلف غ�هم من بقية الثالثة آالف أو الخمسة آالف املــرَدف� يف آل » مردف�«وهنا 
لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمن� ألن يكفيكم أن ُ�دكم ربكم   ببدر وأنتم أذلة فاتقوا هللاّ   ولقد نرصكم هللاّ «ن: عمرا

بثالثة آالف من املالئكة منزَل�. بىل إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هــذا �ــددكم ربكــم بخمســة آالف مــن 
  ٣.»العزيز الحكيم  ولتطمنئ قلوبكم به وما النرص إال من عند هللاّ  إالّ برشى لكم  املالئكة مسوم�. وما جعله هللاّ 

»يرونهم مثليهم رأى الع�«ذلك، وقد يلمح 
إرداف ألف آخر فقط، فالجميع ألفان مع ثال�أة وثالثــة عرشــ رجــالً،  ٤

أنــه أنــزل خمســة » �ــددكم«أنه أنزل ثالثة أآلف، وال » ألن يكفيكم«و� تدل  ٥لف املرشك�،واملجموع يُرى مثيل أ 
ألف مــن «ول، وهنا البتِّ يف اآلف، ملكان الرشط الفاقد يف ثانيه� إذ � يأتوهم من فورهم هذا، وعدم البتِّ يف األ 

  ».يرونهم مثليهم رأى الع�«حيث » املالئكة مردف�
ذلك، إضافة إىل أن قضية طليق اإلرداف م�ثل يف العديد، وإذ � يكن عديد املؤمن� ألفا فليكن املُرَدفون هم ألفا 

                                                                                                                                                         
 
� ). �� ���� ا����ن و���� ا������ن �������� و����� ��� ر���ً ��� ��ة أ���ب ����ت ا���� ��وزوا ��� ا���ـ�، �ـ��� و�ـ���ن ر��ـ�ً �ـ١

و���� را��  ا��ـ��م ����وا�������� ��� �� أ�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ا�������� و��ٔ��ن و��� و�����ن ر���ً �� ا��ٔ���ر و��ن ���� ��اء ر��ل ا��ّ�
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  من املالئكة آخرون.
ولتطمنئ «لهم بحق النرص بظاهٍر من أسبابه » برشى«ولكن نرصهم دون هؤالء األلف املردف� لفعل،   ولو أراد هللاّ 

  ١».عزيز حكيم  إن هللاّ   إال من عند هللاّ «عىل أية حال ـ بظاهر من معداته ودونه » به قلوبكم وما النرص
إذ يوحي ربك إىل «تنفيها، ثم » إال برشى ولتطمنئ به قلوبكم  وما جعله ّهللا «وتراهم حاربوا املرشك� مع املؤمن�؟ 

ثار يثبت ذلك النفي، وك� الوارد يف اآل » املالئكة أ� معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب
قتل النصف أو الثلث من السبع�، وقتل الباق� سائر املؤمن�، و� يذكر وال مرة يتيمة أن أحدا مــن السـالم عليـهأن عليا 

  القتىل هو قتيل املالئكة املرَدف�.
ة وُعدة الحرب والتكتيكات الحربية، » عزيز حكيم  إن هللاّ   وما النرص إالّ من عند هللاّ « فقــد أراد وليس ـ فقط ـ بِعدَّ

إىل قوة أعدائها، فتعلم أ�ا النرص إ�ا هو   يوم بدر أن تقيس الكتلة املؤمنة قوتها الحقيقه املستمدة من قوة هللاّ   هللاّ 
التي ال تقف لها قوَّات العباد، تجربة واقعية تكون لهم نرباسا ومرتاسا يف كافة الحروب   قدر إتصال القلوب بقوة هللاّ 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كث�ة باذن «هذه التجربة يف الحرب األوىل اإلسالمية ملستقبالتها كلِّها، فـ اإل�انية، تزودا ب
  ٢.»مع الصابرين  وّهللا   هللاّ 

يقول:  حيث رفع يديه وسأل ما سأل واستجيب في� سأل وكان آله و عليه هللا صىلوأول املستغيث� وأوالدهم كان هو الرسول 
  ٣».لكأ� أنظر إىل مصارع القوم  وّهللا «

  واستجاب لكم ونرصكم �ا ييل:» أ� ممدكم..فاستجاب لكم «ذلك 
َ�ِء َماًء لِيُطَهِّرَكُْم بِِه َويُْذِهَب َعن يُكْم النَُّعاَس أََمنًَة ِمنُْه َويُنَزُِّل َعلَيُْكْم ِمْن السَّ يْطَاِن َولَِ�ْبَِط َعــَىل إِذْ يَُغشِّ ُكْم رِْجَز الشَّ

  ٤قُلُوبُِكْم َويُثَبَِّت بِِه اْألَقَْدامَ 
  تلقي ظالً لطيفا حفيفا شفيعا عىل املشهد، م� يُطَمئنُهم عن كل بأس وبؤس.» يغشيكم ـ النعاس ـ أمنة منه«هنا 

النعاَس، وهي كامل النوم حيث يتم ويطم، فقد تنام الع� وال ينــام األذن   فلقد نعسوا يف املَصاف، ثم غشاهم ّهللا 
ع الع� فقد نام القلب وهنا تغيشة النعــاس، إذا فنــوم العــ� نعــاس ونــوم األذن إمــارة والقلب، وإذا نام األذن م

  لتغيشة النعاس الباطَن إىل الظاهر، وهي من الحديث األصغر، ف� � يغيش النعاس كل الحواس � يكن حدثا.
لقد رأيتنا وما فينا إال نائم إالّ رســول قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غ� املقداد و  السالم عليهويف املروي عن اإلمام عيل 

  ٥».يصيل تحت الشجرة حتى أصبح آله و عليه هللا صىل  هللاّ 
صباح الحــرب، وهــذه تأمنكم من تعب النضال وخوف القتال، ُعدًة لكم إل » أمنة منه«وتلك التغيشة كانت ربانية 

حيث غشاكم الناَس، فضم� الغائب إذا ذو مرجع� اثن�، وتغيشة النعاس يف جبهات الحرب، وال سي�   أمنة من هللاّ 
، حيث املضطرب ال يأتيه النوم بطبيعة الحال، فهذه التغيشة � تكن إال من  هذه الخطرة الضاربة، إنها من نرص هللاّ 

                                                        
����«و» أ�� �� ا������� ��د���«). را�� آ��ت ا���ر �� آل ���ان ��� ا������� ��� ١ �ف �ـ� ا������ـ� �ـ� �ـ�و��� ���ـ��� رأى «و »����ـ� أـ�
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  ، من العدو حتى غشاهم النعاس. من هللاّ »: أمنًة منه«  هللاّ 
ذلك والخطر ناجم والعطش هاجم، وتغلُّب املرشك� عىل الحوض قائم، وتسويل الشــيطان ـ إذا ـ هــائم، فــالتوير 

  مداوم، فكيف ـ إذا ـ النعاس فضالً عن تغيشته، اللَّهم إالّ بفضله ورحمته!.
هنا دور، إذ � يسبق » ليطهركم«تغشية الناس � يكن يف  ولوال حدثية» وينزل عليكم من الس�ء ماًء ليطهركم به«

منه حدث ثــان، » يذهب عنكم رجز الشيطان«ثم » يطهركم به«ذلك التطهَ� نجاسٌة خبثية، أم حدثية أخرى ل� 
وطبعا لبعض النا��، وليس إال الجنابة، حيث النوم ال يحمل إال نفسه حدثا أصغر ككل، أم ما قد تحصل فيه من 

  ة وهي حدث أكرب.جناب
والقول إن حدثية النوم ليست إال لخروج الريح ضمنه حيث ال �لــك النــائم نفســه، مــردود بعــدم قاطعيــة ذلــك 
الخروج، فهذا اإلخراج ال يناسب حدثية تغشية النعاس، وأما حدثية الجنابة ـ وهي أحيانية يف النوم ـ فهي مذكورة 

» ليطهركم بــه«ورة إال تغشية الناس التي تضمنها أحيانا، ثم وإرسال دون الريح غ� املذك» رجز الشيطان«بنفسها 
ـ رََسل املسل�ت، دليل بــاهر أن حدثيــة النــوم يف الســنة كانــت حينــذاك مــن املســل�ت، » يغشيكم الناس«بعد 

 الشاملة» يغشيكم«فاختالف الفقهاء يف حدثية النوم برشط اإلضطجاع وما أشبه أم دون رشط، معروض عىل طليق 
  لحالتي النوم.

ذلك، ومن رجز الشيطان ما وسوس يف صدورهم يف تلك الحالة الَحِرجة املَِرجة من عطش بإعواز ماء الرشب، وأنهم 
ل� تغوص فيه األرجل ويرتفع منه الغبار، فأذهب ّهللا  رجز الجناية الجسمية ورجز الخوفة النفسية بذلك   كانوا مرمَّ

  املاء.
اء، وإزالــة » كمول�بط عىل قلوب«ذلك، ثم  طَ�َنًَة بتلك الطهارة، وبرودة الهواء، وثلوجة األكباد الحــرَّى برشــب املــ

  ١يف الرمال املبتلة وىف النضال.» يثبت به األقدام«الغبار، و�ك� األرض لـ 
ابتي األقدام يف اإلقدام عىل الحرب نفسيا، وإقدام األقدام رمليا، فثبتت أقدامهم، فلقد كانوا يف الرمل بعطشهم غ� ث

وبت إقدامهم. ورجز آخر هو وسوسة الشيطان أن كيف ـ وأنتم عىل حق ـ يعطشكم ربكم ويروى أعداءكم، وثبتت 
الً، فقد عكس املطر كل املحاســبات الشــيطانية الدخليــ ة يف صــدور الــبعض مــن أقدامهم مرتَّبا، ويوهيها لكم مرمَّ

  املؤمن�.
وهذه التغشية املطَْمِئنة بإنزال املاء من الس�ء كانت بعد ما سبقهم املرشكون إىل املــاء فنزلــوا عــىل كثيــب رمــل 
فأحدثوا نا�� بنوم ككّل، وبجنابة بعضا، فوسوس إليهم الشيطان أن عدوكم سبقكم املاء وأنــتم محرومــون عنــه، 

  هروا وتلبَّدت به أرضهم إيحاالً ألرض العدو وإيغاالً له يف أو حال إذ � يكونوا ُمرَمل�.عليهم فتط  فأمطر ّهللا 
ذلك، وأن غزوة بدر الكربى �البساتها الخطرة الوعرة مضت يف تاريخ اإلنسان مرشقة بــاهرة، ظــاهرة قــاهرة مــن 
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 248

لهز�ــة، وكشــفا عــن أســباب النرصــ مظاهر اإل�ان عىل الكفر دون مكافحة ظاهرة، تقريرا قريرا لدستور النرص وا
وأسباب الهز�ة، كتابا مفتوحا تقرءه األجيال طوَل الزمان وعرَض املكان، دون تبديل لــداللتها، وال تغــ� بطبيعتهــا، 

  الكربى عىل مدار الزمن.  فإنها من آيات ّهللا 
ألرض، وزمَن الرسول إىل سائر الزمن، ما ولقد �تد بدر �داد اإل�ان الصالح، �تد متجاوزة الجزيرة العربية إىل سائر ا

  دامت رشوطات النرص اإل�ا� مستمرة، ورشيطات املالبسات ب� املتحارب� مسموعة متسامعة.
وألن حرب بدر الكربى هي األوىل يعد الهجرة بردح قليل من الزمن، فقد كمنت تحديا قويا قو�ا لجانب الكفر أن 

ة وا ة الظاهرة، وليكفر كيف أن فئة قليلة مهاجرة من العاصمة خوفــَة القضــاء يحاسب حسابه بغ� وجه الِعدَّ لُعدَّ
عليها برسولها، عائشًة يف غربة عن الوطن املألوف، فاقدًة لكل ِعدة وُعدة لتلك الحرب غ� املتكافئة، كيف تتغلب 

يُقتل منها إالّ أربعة عرش وهم  هذه الفئة القليلة عىل تلك الفئة الكث�ة، فتقتل منهم كث�ا وتأرس نفس العدد، وال
  ُخمس قتالهم، و� يكونوا إالّ ثلثهم عددا ومعشاراتهم يف مظاهرة الُعَدد!.

ار  وهنا مثلث يف تاريخ اإلنسان من هذا العدد الكريم، فقبل اإلسالم عديد جند طالوت حيث هم أمام جالوت القدَّ
ار    ». هزموهم بإذن هللاّ «الغدَّ

ســافر إىل بــدر يف  آلـه و عليـه هللا صـىل  أن رسول هللاّ «رة أجىل ومالبسات أعجب وأعىل، ومن قدسيتها: ثم يف بدر الكربى بصو 
  ١».رمضان وافتتح مكة يف رمضان

ألويتة ـ وهم نفس العدد ـ تعاىل فرجه الرشيف، حيث يتغلب بأصحاب   ومن ثم يف دولة القائم املهدي عجل هللاّ 
  عىل كافة الكفار واملشاغ�!.

بُوا فَْوَق اْألَْعنَاِق إِذْ يُوِحي َربَُّك إَِىل الَْمالَئَِكِة أَ�ِّ َمَعُكْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمنُوا َسأُلِْقي ِيف قُلُوِب الَِّذيَن كََفرُ  وا الرُّْعَب فَاْرضِ
بُوا ِمنُْهْم كُلَّ بَنَانٍ    ٢َواْرضِ

تحقيقا » أن يحق الحق.. إذ تستغيثون ربكم.. إذ يغشيكم النعاس.. ويثبت به األقدام.. إذ يوحي ربك..  ويريد هللاّ «
  ».أ� ممدكم بألف من املالئكة مرِدف�«لوعده سبحانه 

بــدر لتكونــوا مــع هــؤالء املــؤمن�  معية خاصة يف مرسح» أ� معكم«األلف املرِدف� » إذ يوحى ربك إىل املالئكة«
أقداَمهم عىل النضال، وإقدامهم عىل القتال أن تحدثوهم » فثبتوا الذين آمنوا«حضورا كأنكم بََرش أمثالهم محارب� 

�ا أنزل مــن الســ�ء مــاًء ووعــدهم النرصــ، وزاد يف تثبيــتهم �ــا أوحــي   بذلك التثبيت حتى يثبتوا، فقد ثبَّتهم هللاّ 
  ».ثبتوا الذين آمنوا«رِدف� أن للمالئكة امل

ثم استقاموا تتنزل عليهم املالئكة   إن الذين قالوا ربنا هللاّ «وترى كيف ثبتهم املالئكة وهم ال يرونهم وال يسمعونهم؟ 
  ٣.»أال تخافوا وال تحزنوا وابرشوا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة..

ذلك، وبأحرى يف َمْرسح بدر الذي هو َمْرصح اإل�ان املنقطع النظ�، فقد يكون تنزلِّهم عليهم يوم بدر متميزا عن 
سائر تنزلهم عىل سائر املستقيم� من املؤمن�، أن تحولوا إىل صور اآلدمي� وتحدثوا معهم كــ� يحــدث بعضــهم 

  املردَف�.  بعضا وهم عارفون أنهم من مالئكة هللاّ 
وح� يلقي الشيطان بأولياءه يف قلوب أولياءه الشياط� ما يضلهم، فبأحرى أن يلقي الرحمن بنفسه و�الئكته يف 

  قلوب أولياءه املؤمن� ما يهديهم.
فطَْ�نٌة قلوب املؤمن�، عىل قتلهم، و�كُّن الرعب يف قلــوب الــذين » سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب«ثم إن 

                                                        
����  ١٩:٢٧٣). ���ر ا��ٔ��ار ١  .������ا����م�� ا���� �� آ

 
 .٨:١٢). ��رة ا��ٔ���ل ٢

 
 .��٤١:٣١ ). ��رة ��ّ ٣
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فــوق «أنــتم املــؤمن� » فارضبوا«وا عىل ك�تهم، ه� من املالبسات املعبِّدة لتغلُّب األول� عىل اآلخرين، وإذا: كفر 
  ».األعناق وارضبوا منهم كل بنان

فوق «دون الرؤوس؟ علَّه ألنهم ما كانت لهم رؤوس إنسانية �ا كفروا، فاستبدل بالرؤوس » فوق األعناق«وملاذا هنا 
فوق أعناق املرشك� إذ � يكونوا عنقا واحدا، ففوق األعنــاق » فوق األعناق«ه يعني �ا عناه من بـ ، وعلّ »األعناق

ه هللا صـىلهم األعناق الفوقية بينهم، فهم رؤوس الكفر والضالل، وك� قتل منهم كبــار األعنــاق بيــد الرســول  وعــيل آلـه و علـي
  واملؤمن�.السالم عليه

تعني إىل بنان األيدي واألرجل وما أشبه بناَن مختلــف األيــادي، أن ارضبــوا ـ �ــا  قد» وارضبوا منهم كل بنان«ثم 
ويقطــع دابــر : « ترضبون فوق األعناق ـ كل األيادي والطاقات املجرمة والوسائل املعادية في� بينهم وك� وعد هللاّ 

   آثم.حتى ال يقوم منهم ـ بعُد ـ قائم وال يحوم حوم الحرب منهم حائِم إالّ» الكافرين
� يكن يف بدر دور لأللف املردف� من املالئكة إالّ حضورا بأشخاصهم وتثبيتــا لقلــوب املــؤمن�، وأمــا رضب فــوق 

  ١األعناق وكل بنان فقد كان من املؤمن�.
ة املؤمنة نرص من وإذ زين لهم الشيطان «، ثم يف الضفة الكافرة:  وتثبيت من املالئكة لهم بإذن هللاّ   هللاّ  وهنا يف الضفَّ

ء  أع�لهم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإ� جار لكم فل� تراءت الفئتان نكص عــىل عقبيــه وقــال إ� بــرى
  ٢.»رب العامل�  منكم إ� أرى ما ال ترون إ� أخاف ّهللا 

للمؤمن� بنفسه و�الئكته يف املعركــة، فهنــا قلــوب مطمئنــة مؤمنــة مرجفــة،   إنه األمر الهائِل، معية هللاّ   فقد وّهللا 
وهناك جوار الشيطان للكافرين فقلوب واجفة راجفة، وأهم األسلحة يف النضال هو ســالح طَْ�نــة القلــوب، وقــد 

رمى كفا من حصباء الوادي يف وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبــق آله و عليه هللا صىل انه آله و عليه هللا صىليروى عن الرسول 
مرشك إال دخل يف عينه وفمه ومنخريه منها يشٌء، ثم ردفهم املؤمنون يقتلونهم ويأرسونهم وكانت تلك الرمية سبب 

  ٣هز�تهم.

                                                        
ـ� ا��� ����� ا�� ���س �� ���� ��ر ا����ى.. و��� ا����  ٣:١٧٢). �� ا��ر ا�����ر ١ ـ� و ��� � ا���ـ���� و�ـ� آ� � �������ـ� و��ـ�ث ��ـ�  ���ـ� ���ـ�

�� ��� ���� و����� ���� �� أد�� ا������ ��� ��� ا ���م ر���ً.. و��� ا������� ����ٍ� ���� �� ر���� ���� ��� ���ل ���� �� ���� ���� إ

��� �����ن ��ن ��� ���� ��د�� ��ٔ��� أ��� ا���س ��� �� وان �� ��ذ�� ��ٔ��� أ�� �� و�� ����� ا��ي ����ون و�� ��� أ�� ����ن ��ر���ا وأ

، ���ل ��� د��، ������ إ��� أ�� ��� ����� و�� و��� و��ل ��: �� ا����ٔت أ���ءك ر���، ���ل �� ����: ����� ا���م َ�� ا����ن ا����� �����

�����، ���م ���� �� ��� ا���رج ��ٔ����� ا���� ���� �� ر���� و���� �� ر���� ��� إذا ����ا أ��ب أ��� ا������� ����ا: ا����ا إ���� ����� ���� ��

ـ� و ���� ا��� ��� �� ��ل: �� ��� ���� أ�����ن إ�� أ����� وا���� ���� ���� ��� ا���رج ���م ���ة �� ��� ا����� و��� �� أ�� ���� و����ة �ـ�  آ�

ـ� ا��� ���  وأ�� ر��ل ا��ّ�  ������� ���ل ���ة أ�� أ�� ا��ّ�ا���رث ����ا إ���� �� ا�����ة ���ل ���� �����ا ������ ��ن �����ا أ���ء��  ـ� و ��� ��ـ�ل  آ�

� ���ـ�، ������ـ� �ـ����� ��ـ���  �� ���� إ�� ا����� ـ� ��ـ� ���� ��� ���� ���� إ��� ���� ������� ������ ����� ���ة ����� �� ��م ��� �� أ

� ا��� ��������� ���ح �� وا�� ����� ����� و�� ���ة ��� ���� ����� ���م ا����  ����� �� ��م ����ة ���ج إ��� ���� �������ا����م ���� ��ـ�ل:  آ�ـ� و ��ـ�

��ٔ��ل ���ـ�: أ�ـ� ���ـ��� أن ��ـ��� ر��ـ�  ا��ـ��م ����ا���� ر��� ���� ��َ� ا����ب وأ����� ������ل وو����� ا���� و�� ���� ا�����د ��ٔ��ه ������ 

ا�� ���� �����ا ا���� آ���ا ��ٔ��� �� ���ب ا���� ���وا ا���� ������ا ��ق ا��ٔ���ق «إ�� ا�������   ����� ��ٔو�� ا��ّ������� آ��ف �� ا������� �

 ».���� أ�� ��� �� ���� و���� ر���ً وا�� ���� �� ���� ���� ���ا ���� ذ�� ����� وأ�� �����» وا����ا ���� �� ���ن

 
 .٨:٤٨ل ). ��رة ا��٢���ٔ

 
�� و ���� ا��� ������ ��ل ����� ). �� ا����� ذ�� ����� �� ا������� ���� ���س و���ه أن ���ا٣ ��م ��ر �� ���� �� ��اب ��ر��� ��� ���ل ر��ل  آ

 أ���� ���� �� ��� ا��ادي ���و�� ��� �� ��� ���� ��اب... ا����م ������� ا���� ا�����ن ����  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

��� ���  و�� ا����زي ���ا��ي: أ�� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا م ��ر �������، أن ���ر �� أ�� ������� ��� ��ا ���� ���� إ�� أ��� �� ��� �ٕ��� ��ن ����� �� آ

: ا����ه ��ٔ��وه وأ���ا ���� �� ا���اب وا����رة �� ����، �� و�� ��� أ�� آ�� و ���� ا��� ���ا���� �� ���� ���� أرادوا أن ����ه ��ا�� ���� ���ل ا���� 
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منهم  السالم عليهنرى أنهم رضبوا فوق األعناق وهم كبار املرشك� فقتل عٌيل » فارضبوا فوق األعناق«تعاىل   وك� ملح هللاّ 
  ١، وقتىل املحارب� معدودون باس�ئهم.شطر شط�ا والباقون الشطر األخ�

  ٢َشِديُد الِْعَقاِب    َورَُسولَُه فَإِنَّ ّهللا    َورَُسولَُه َوَمْن يَُشاقِْق ّهللا    ذَلَِك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا هللاّ 
  ٣ذَلُِكْم فَُذوقُوُه َوأَنَّ لِلَْكاِفِريَن َعَذاَب النَّارِ 

» ورســوله  شــاقوا هللاّ «أوآلء املشــاغب� » بــأنهم«النرص لهؤالء املــؤمن� » ذلك«الخزي لهم أوآلء الكافرين و» ذلك«
، وجعلوا ّهللا  شــديد   فــإن هللاّ «ورســوله، إذا   ورسوله يف شــق آخــر، فأخــذوا يشــاقون هللاّ   جعلوا أنفسهم يف شق فذٍّ

  ».العقاب
يوم القيامــة، والت » عذاب النار«بدركاتهم » ان للكافرين«وكضابطة شاملة » فذوقوه«العقاب يوم الدنيا » ذلك«

  ح� فرار.
  قُتل شطر منهم كب� بيد أم� املؤمن�. ٤ذلك، وقتىل بدر السبع�

                                                                                                                                                         
���ً: �� و���� �� و�� ر��� ��� ���� �� و��ت �� و���� ر�� ��� ��� ا���م ���� ������ �������� و����� ا���س ا����� ���دا�� ر���ً ر

 وأ�������� وآوا�� ا���س و��������� و����� ا���س.

��� ���  �����ا: �� ر��ل ا��ّ� ��� ��ٔ��� ��� أ��ل ���� و����� �� �������ن  أ���دي ���� �� ����ا؟ ���ل: ��� ����ا أن ر�� و���� ر��� ��، آ�� و ���� ا �� أ

 أن �������.

�� و ���� ا��� ���  و�� ا��ٔ���� �����ده �� ا�� ���س ��ل: و�� ر��ل ا��ّ� �� ����� ��ا ��� �������� ��د�� و�����   ��� ���� ��ر ���ل: ��ا�� ا��ّ� آ

� ا��ّ�  � ��� ا��ّ�أ����، �� ا���� إ�� أ�� ��� �� ���م ���ل: ان ��ا أ�� وان ��ا ��� أ��� ������ك د��   �� ����ن إن ����ن ��� أ��� ������ك و��

 �����ّت وا����ى.

 
����� ���ر �� ا������� ��� ا���ق ���� ���ـ�ه �ـ� ا��ـ��م ����). �� ا�ٕ�ر��د ا�� �� ا���� رواة ا����� وا����� ��� أ���ء ا���� ���� أ��� ا������� ١

ا���ـ�ل، وا��ـ�ص �ـ� �ـ��� و�ـ�ن ���ـ�ً ����ـ� ����ـ� ذ�� وا����ح ���ن ��� ���ه: ا����� �� ���� و�ـ�ن �ـ���� ���ّـ� و�ّ��ـ� �������ـ� �ـ� 

و����  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ٔ���ل، و����� �� ��ي �� ���� و��ن �� رؤوس أ�� ا����ل، و���� �� ����� و��ن �� أ�� ا������� ��اوة ����ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ���� ����� و����� و�����.. و��� ��ف ر��ل ا��ّ� ���   ��را ��ٔل ا��ّ� ���ره آ أن ����� أ��ه ���ل: ا���� أ���� ���� �� ����� ����� أ

 ـ ا����م ����ا������� 

و����د �� أ�� أ���   أ��ا ���� �� ���� ا��ّ�  وز��� �� ا��ٔ��د وا���رث �� ز��� وا���� �� ا���رث و���� �� ����ن و����ن و���� ا��� ���� ا��ّ�

����� �� ا�����ة و����� �� أ�� ����� �� ا�����ة وأ�� ��� �� ا����� �� ا�����ة و����� �� أ�� ����ن و���و �� ���وم �� ا�����ة و��� �� ا�

�� ا���ص �� ��� �� ��ي و���و�� �� ا�����ة و�� ذان �� وأ�� ���ر �� أ�� ر���� و���ّ� �� ا����ج ا����� وا���ص �� ���ّ� و����� �� ���ة وأ

�� ���� وا����� ��   �� ا����ر و����د �� أ��� و���� �� ا����� �� ����� و���� �� و�� و���و�� �� ��� ا���� و��� ا��ّ�  ا��ّ�ر���� و��� 

ـ  ���� ���� و�����ن ر���ً ��ى �� ا���� ��� أو ��ك أ��� ا�������  � �� ا����م �������� وأ�� ا���� �� ا��ٔ��� و���م �� أ�� أ��� �� ا�����ةَ

 ���ه و�� أ��� �� ��� ا��������.

 
 .٨:١٣). ��رة ا��ٔ���ل ٢

 
 .٨:١٤ل ). ��رة ا��٣���ٔ

 
� ا��ّـ�٤ �ـ� ���ـ� �ـ�ل �ـ�ٔ�� ا���ـ�ي �ـ� ا���ـ�� �ـ� ا���ـ���� ��ـ�ر �ـ�ل: أر��ـ� ��ـ�: �ـ�� �ـ�   ). �� ا����ر �� ا��ا��ي �ـ�ل: �ـ���� �ـ�

ـ� و ���� ا��� �����ر ��ل: ��� ��� ��� ا����� ����ة �� ا���رث ���� ���� أو ���� ����� ا���� ا�������� و������ �� ا��ٔ� ������اء، و�ـ� ��ـ� ز�ـ�ة  آ�

���� �� أ�� و��ص ���� ���و �� ��رس ا��ٔ��اب و���� �� ���ود ذو ا������� ���� ���� ز��ة ���� أ�� أ���� ا�����، و�� ��� �ـ�ي ���ـ� 

���� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� ز���، و���� ���� ��� �� ا����ب ���� �ـ��� �ـ� ا���ـ��� و�ـ� ��ـ� ا��ـ�رث �ـ� ��ـ� �� أ�� ا����� 

 ���ان �� ����ء ���� ����� �� ��ي ـ
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يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُْم الَِّذيَن كََفُروا زَْحفا فَالَ تَُولُّوُهْم اْألَْدبَارَ 
١  

بية إسالمية يذكر منها هنا شطرات هامة ملسارح الزحف، إذا طُبِّقت كانت من قضاياها اإلنتصار إىل تكتيكات حر
  جنب ما عىل املحارب� املسلم� من سائر الرشوطات املرسودة يف الكتاب والسنة.

ص ببدر وسواها يعمهم كلهم دون اختصا» الذين كفروا«خطاب لعامة املؤمن� أيا كانوا وأيان، ك� » الذين آمنوا«و
  أم سواه. آله و عليه هللا صىلزمن الرسول 

وهنا اللقاء زحفا هو موضوع لشديد النهي عن تولية األدبار، وصحيح أن الضابطة الثابتة يف لقاء العدو هي حرمة 
  الفرار إالّ.. ولكن اللقاء زحفا هو أهم مواضيع الحكم.
إىل الذين آمنوا أم منهم إليهم، أو الزّاحف منه�، وألن اللقاء  والزحف هو الدنو رويدا عىل َمهَل، من الذين كفروا

ب من املزحف إليه، تحاُسٌب حسب املالبسات املحيطة بالطرف�، فاألصل  زحفا ليس إال بحساب من الزاحف وتحسُّ
  ٢فيه حرمة تويل األدبار، وهو من السبع املوبقات.

ملــا فيــه مــن الــوهن يف الــدين «ســالم وثلَّــم لكرامتــه، وذلك، وألنه دون مربر منصــوص مرصــوص، فــتٌّ لعضــد اإل 
وترك نرصتهم عىل األعداء والعقوبة لهم عىل انكار مــا دعــوا إليــه مــن  عليه�السالمواإلستخفاف بالرسل واأل�ة العادلة 

ما يكون من اإلقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد، ملا يف ذلك من جرءة العدو عىل املسلم� و 
  ٣».عزَّ وجّل وغ�ه من الفساد  السبي والقتل وإبطال دين ّهللا 

الل يف الدين وَسلَب يف الدنيا أن الرعب والخوف من جهاد املستحق للجهاد واملتوازرين عىل الضالل، إنه ض«ذلك و
  ٤».مع الذل والصغار، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف بحرضة القتال..
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 ا����� وا����� ��م ا���� و��ف ا������ت ا������ت ا������ت.
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تضيق دائرة حرمة الفرار هذه، فح� يهاجم العدو، وال مكافئة يف الب�، فقد يجب الفرار حفاظــا » إذا لقيتم«ناوه
  عىل نفوس محرتمة محرَّمة أن تهدر دون سبب مربَّر.

د آية التخفيف حرمَة الفرار من الزحف باملكافئة املضاعفة لجيش العدو؟:  عنكم وعلــم   اآلن خفف هللاّ «وهل تحدِّ
مــع   وهللاّ   فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مــأت� وإن يكــن مــنكم ألــف يغلبــوا الفــ� بــإذن هللاّ  أن

  ١.»الصابرين
علَّها نعم، فإنها تحمل ضابطة للمكافئة؟ وعلّها ال، حيث إن حقل حرمة الفرار هو مرسح لقاء العدو زحفــا، فأمــا 

ون املكافئة، أم حرمة الفرار عند الهجمة املباغتة وال مكافئة، فال! وقد أ� تفصيل البحث عند آية وجوب لقاءه �ا د
  التخفيف.

  وأما يف اللقاء زحفا منه� أو من إحداه� فالحكم كلمة واحدة حرمة الفرار إالّ...
) مرة، م� يلمح أن ۴۱هو ( �ختلف صيغتها» املسلم�«و» الجهاد«ومن غريب الوفق عديدا يف القرآن أن كالً من 

  اإلسالم لزامه الجهاد يف سبيله.
  تزول الجبال وال تزول، عضَّ عىل ناجــذك، أعــر هللاّ «ومن وصايا إمام املجاهدين عيل أم� املؤمن� بشأن الحروب: 

  ٢».انهسبح  جمجمتك، تِْد يف األرض قدمك، إرم ببرصك أقىص القوم وغضَّ برصك، واعلم أن النرص من عند ّهللا 
معارش املسلم�! استشعروا الخشية، وتجلببوا السكينة، وعضوا عىل النواجذ، فإنه أنبي للسيوف عن الهام، وأكلموا «

الالمة ـ الدرع ـ وقلقلوا السيوف يف أغ�دها قبل سلِّها، والحظَورا الخْزر، وإطعنوا الشزر، ونافخوا بالظُّبَــا، وِصــلوا 
، فإنه عار يف األعقاب ونار يوم الحساب.  طى، واعلموا أنكم بع� هللاّ السيوف بالخُ  ، واستحيوا من الفرِّ .. فعاودوا الكرَّ

وطيِّبوا عن أنفسكم نفسا، وامشوا إىل املوت مشيا ُسُجحا ـ سهالً ـ.. فصمدا حتى ينجيل لكم عمود الــدين وأنــتم 
  ٣».معكم ولن يرتكم أع�لكم  األعلون وهللاّ 

فقدموا الدراع وأخروا الحارس، وعضوا عىل األرضاس فانه أنبى للسيوف عن الهام، وإلتووا يف أطراف الرماح فإنــه «
أمور لألسنَّة، وُغضوا األبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب، وأميتوا األصوات فإنه أطرد للفشــل، ورايــتَكم فــال 

مار منكم... وأيم هللاّ  ُ�يلوها وال تخلوها، وال تجعلوها إال لــنئ فــررتم مــن ســيف   بأيدي شجعانكم، واملعانِدين الذِّ
، والذلَّ الالَّزم والعار الباقي، وإن الفار لغ� مزيــد يف  العاجلة ال تسلموا من سيف اآلخرة.. إن يف الفرار موجدَة هللاّ 

  ٤».عمره، وال محجوز بينه وب� يومه
كم أحس من نفسه رباطَة جأش عند اللقاء ورأى من أحد من إخوانه فَشال فليُذبَّ عن أخيه بفضــل وأي امرء من«

ل بها عليه ك� يذب عن نفسه، فلو شاء هللاّ  لجعله مثله، إن املوت طالب حثيث ال يفوته املقيم،   نجدته الَّتي فضِّ
ب بيده أللف رضبة بالسيف أهون عيل من ميتة وال يُعجزه الهارب، إن أكرم املوت القتل، والذي نفس ابن أ� طال

  ذلك:»... عىل الفراش
َقْد بَاَء بَِغَضٍب ِمْن  َحيِّزا إَِىل ِفئٍَة فَ   ٥َوَمأَْواُه َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِص�ُ    ّهللا َوَمْن يَُولِِّهْم يَْوَمِئٍذ ُدبُرَُه إِالَّ ُمتََحرِّفا لِِقتَاٍل أَْو ُمتَ
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ال تشتدن علــيكم فــرَّة بعــدها كــرة وال «فالتحرف لقتال والتحيز إىل فئة ه� فرار للقرار فال عار فيه� وال بوار، فـ 
جولة بعدها حملة، ووطئوا للجيوب مصارعها، وإذ مــروا أنفســكم عــىل الطعــن الــدَّ عيســ ـ الشــديد ـ والرضــب 

  ١.»الطلحفي ـ القوى ـ
متطردا »: متحرفا لقتال«ـ  ۱ويل الدبر يف املصاف الزاحف محظور كضابطة، وهو محبور كتبرصة يف مجال� اثن�: فت

من املؤمن�، متأخرا إىل اصحابه مــن غــ� » أو متحيزا إىل فئة«ـ  ۲يريد الكرة عليهم تحوالً إىل قتال أمكن وأقوى. 
حصل عليها يف ذلك التويل، فأما التويل فرارا، أم والتويل دون عائدة هز�ة، ض� لهم إليهم إىل املواجهة، أم وكل قوة يُ 

  يف الرجوع، فغ� مسموح للمناضل بتّا.
  ٢». من أنهزم حتى يجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من هللاّ «فـ 

وهنا ملحة من الض�ئر املفردة أن استثناء املنع عن تويل الدبر ليس يشمل توليه جميعا، بل هو تويل األفراد تحرفا 
  لقتال أو تحيزا إىل فئة.

إن «عــنهم يــوم أحــد:   ليست لتستثنى؟ ولقد عفــى هللاّ » ومأواه جهنم وبئس املص�  باء بغضب من هللاّ «وترى هنا 
غفــور   عــنهم إن هللاّ   وم التقى الجمعان إ�ا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقــد عفــى ّهللا الذين تولوا منكم ي

  ٣.»حليم
يف مواطن كث�ة ويوم حن� إذ أعجبتكم ك�تكم فلم تغن عنكم شيئا وضــاقت علــيكم   لقد نرصكم هللاّ «ويوم حن�: 

  ٤.»سكينه عىل رسوله وعىل املؤمن�  ثم أنزل هللاّ األرض �ا رحبت ثم وليتم مدبرين. 
  ٥إذا فالفرار من الزحف هو كسائر الكبائر من موارد املغفرة بالتوبة الصالحة.

لَْم تَْقتُلُوُهْم َولَِكنَّ هللاّ  ُمــْؤِمِنَ� ِمنْــُه بَــالًَء َحَســنا إِنَّ هللاّ    قَتَلَُهْم َوَما رََميَْت إِذْ رََميَْت َولَِكنَّ هللاّ    فَ  َســِميعٌ    رََمى َولِيُبِْىلَ الْ
  ٦َعلِيمٌ 

بعد هذه الخوارق لعادات الحرب وتكتيكاتها، يف هذه الهز�ة العظيمة للمرشك� الك�ة بــاملؤمن� القلــة، � يكــن 
�ــا » قتلهم  ولكن هللاّ «يف الحق بطاقاتكم البرشية العاديَّة » فلم تقتلوهم«عاملها هز�تهم ال الرسول وال املؤمنون 

  يف حلقات ظاهرة وباطنة.نرصكم 
حيث هداك ونرصك وعبَّد لك طريــق النرصــ، هــذه » رمى  إذ رميت ولكن ّهللا «رمية الحرب وما أشبه » وما رميت«

ـــ » ويقطع دابــر الكــافرين«ـ » ليحق الحق بكل�ته ويبطل الباطل ولو كره املجرمون«الشائكة الخطرة امللتوية، 
إن «واستغاثتكم   ، تحقيقا لوعد ّهللا  حتى يلمسوا نرص هللاّ » بالًء حسنا«� وليبىل بذلك القتل الربا» وليبيل املومن�«
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  ».سميع عليم  هللاّ 
يف هذه املعركة، نجد الرمية ـ وكأنها هــي الوحيــدة ـ خاصــة  آله و عليه هللا صىلذلك، ومع أنا ال نجد قتالت ورميات للرسول 

  اليتيمة، ف� هي هذه الرمية البارزة ب� كل رمية. يف هذه الترصيحة آله و عليه هللا صىلبالرسول 
إنه ليس الواجب الهام عىل قائد القوات املسلحة أن يتوىل القتلة والرمية بنفســه، فإ�ــا مهمتــه قيادتــه الحكيمــة 
وخطته العاقلة يف كل رمية وقتلة، وإذا تصح نسبة كل املحاصيل الحربية إىل القائد نفسه، رغم عدم خوضه ألصل 

الخائض بنفسه هذه الحرب، مخططا لها بنفسه  آلـه و عليـه هللا صىلعركة بنفسه، أم وعدم حضوره فيها، فضالً عن الرسول امل
  منذ خروجه من املدينة حتى اإلنتصار الكامل.

دية به، رميا وتعميم القتلة املؤمن� معه، دليل اختصاص الرمية القيا آله و عليه هللا صىلوهنا اختصاص الرمية النقية بالرسول 
  للقوات اإل�انية إىل صفوف املرشك� �ا رمى.

ثــم قبــل » إذ أخرجك ربــك مــن بيتــك بــالحق..«ء واملحرض  هو اليادى آلـه و عليه هللا صىلففي نقطة اإلنطالق نجد الرسول 
وعند اإلستغاثة غوثا وغيثا  ١.»يف منامك قليالً ولو أراكهم كث�ا لفشلتم ولتنازعتم ىف األمر..  إذ يريكهم هللاّ «املواجهة 

اللَّهم أنجز يل ما وعدتني، اللَّهم إن تهلك هذه العصابة ال تعبد يف األرض، ف� زال يهتف بــه «هو املستغيث أوالً: 
  إذ تستغيثون.» مادا يديه حتى سقط رداءه من منكبه فنزل

حتى رأواها بأم أعينهم، ثم هو الذي كان   رع القوم �ا أراه ّهللا ومن قبل هو الذي أراهم قبل الخروج واملواجهة مصا
أَ أصــحابه  آلـه و عليه هللا صىل  وملا أصبح رسول هللاّ «يثبتهم ويرشدهم ويخطط لهم خطوة خطوة حتى النهاية:  يــوم بــدر عبــ

ن جمــالً يتعــاقبون فكان يف عسكره فرسان فرس للزب� بن العوام وفرس للمقداد بن األسود وكان يف عسكره سبعو 
  وعيل بن أ� طالب ومرثد بن أ� مرثد يتعاقبون عىل جمل ملرثد... فنظر رسول هللاّ  آلـه و عليـه هللا صىل  عليها، وكان رسول ّهللا 

إىل عبيدة بن الحارث ـ وكان له يومئٍذ سبعون سنة ـ فقال: قم يا عبيدة، ونظــر إىل حمــزة فقــال: قــم يــا  آله و عليه هللا صىل
لكم فقد جاءت   فقال: قم يا عيل وكان أصغر القوم ـ فأطلبوا بحقكم الذي جعله هللاّ  السـالم عليهة ثم نظر إىل عيل حمز 

  عليك بالوليد...السالم عليه، وقال لحمزة عليك بشيبة وقال لعيل  ء نور هللاّ  قريش بخيالئها وفخرها تريد أن تطفى
وحربيا خطوة خطوة دون أن تغيب عنه حركته، إذ كانت كافة وهكذا نجده من خالل هذه الحرب يقودهم روحيا 

الحركات والتكتيكات بقيادته الشخصية، ومن ناحية أخرى ملا يرى العدو فاعلية القوات واملسلحة ـ القوية الصارمة 
ـ بتلك القيادة الحكيمة، فهم يحسبون ألف حساب لقائد القوات ليسوا ليحسبوها لو أنه هو الــداخل بنفســه يف 

  القتال.
ينفيه عنه ـ أيضا ـ ناسبا له إىل نفسه ـ ك�   لذلك فأصل الرمي يف هذه الحرب كان من أصل القيادة الرسولية، ثم هللاّ 

  القتل العام ـ إذ هو الذي أيدهم بنرصه ما لواله لكانوا خطف ساعة!.
إذ � يكونوا يَقتلون ـ بل يُقتلــون ـ سلٌب واقع ال مرد له » قتلهم  فلم تقتلوهم ولكن هللاّ «إذا فسلب القتل عنهم: 

لوال الرشوطات اإليجابية والسلبية الربانية لتلك القتلة الخارفة للعادة، فهم يف أنفسهم صفر األيدي عن تلك القتلة 
 قلوب املؤمن�، وأنزل عليهم من الس�ء ماًء فوطّد رملــتهم أوالء  الغالبة املنقطعة النظ�، فقد قتلهم �ا ط�ن ّهللا 

ففشــلوا » يــرونهم مثلــيهم رأى العــ�«وأوحل طينتهم هؤالء ففشلوا يف مواطئهم، وأنزل ألفا من املالئكة مــردف� 
، مهــ� ظهــرت مظــاهر  ووهنوا يف ذوات أنفسهم، ثم وألقى الرعب يف قلوبهم، إذا فمــن هــو الــذي قــتلهم إالّ هللاّ 

  املقاتل؟.
ه هللا صىلبه المٌح إىل ميِّزة خاصة ودور متميَّز للرسول بعد سل آله و عليه هللا صىلثم إثبات الرمي له  قائــدا للقــوات املســلحة، آلـه و علـي

حيث رمى ما رماه يف قيادته الحربية بكل بسالة وشطارة، إضافة إىل األهداف الواصلة هي إليها التي كانــت هــي 
  بلية لقائد القوات املسلحة الرسويل.األخرى من النرصة الربانية يف ذلك املَْرسح، َمْرصحا ملدى الفاعلية والقا

و� يكن للمؤمن� إالّ دور » رمى  ولكن هللاّ «حال انه ما رمى » رمى«فألن القائد هنا له دوران إثنان فقد يصدق أنه 
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  قتلهم.  واحد أنهم كانوا مقودين صالح� بتلك القيادة، فقد يصدق أنهم ما قتلوهم ولكن ّهللا 
و� يقتل؟ املهم لدوره كقائد القوات هو الرمي، ألنه يعني ـ » إذ رميت«ـ فقط ـ رمى  آلـه و عليه هللا صىل  وترى أن رسول هللاّ 

�ا عنت ـ رمي الحصباء إىل وجوه الكفار قائالً: شاهت الوجوه، فار�وا وارتبكوا حتى � يكونوا لــ�وا واقــع عديــد 
،  ذلك فقدوا عز�تهم وتناسوا عظيمتهم، وكــل ذلــك مــن هللاّ املؤمن� القلة، و� يروا إالّ قتلهم أنفسهم فهز�تَهم، فل

فان مجرد رمي الرتاب ال يخلف تلك الهز�ة العظيمة، ومه� كانت صورة الرمية منك فس�تها ومص�تها هــ� مــن 
  . هللاّ 

املأذون، حيث أذن إذ يسلب عنه واقع اإلحياء إىل ظاهرة من فعله » إذ تحيي املو� بإذ�: «السالم عليهفك� يف املسيح 
رميــة » مــا رميــت«غ� الفاعل تلك الفعلة الربانية، كذلك أنت يا قائد القوات  السالم عليهيف حياة املو� قرنا لفعله   هللاّ 

إياها، أيصاالً لكف من الرتاب إىل ألفي ع�، وإيغــاالً ألصــحابها فــي� » رمى  ولكن ّهللا «الغلبة هذه الخارقة للعادة 
  ك الرتاب غازات كي�وية تعمي العيون ثم وترعب القلوب.أوغل، وكأن ذل

ه هللا صىلذلك، إىل سائر رميات الرسول  ه و علـي التكتيكية يف بدر الكربى، فقد انحرصت رمياته يف مظاهر ثالثة: رمية القتل،  آـل
ما لواله   تكن إالّ من ّهللا  ورمية الحىص، وسائر الرمية الحربية بتكتيكاتها، ولكن الفاعلية الواقعية يف هذه الرميات �

  � يحصل ما حصل لصالح املؤمن�.
ه هللا صـىلذلك، والرمية األصلية هي رمية الرتاب حيث قــال  اللَّهــم إنــك أمرتنــي بالقتــال، «: أمــام معســكر العــدو: آلـه و علـي

وما «فذلك قوله:   ووعدتني النرص وال خلف لوعدك، وأخذ قبضة من حىص فرمى بها يف وجوههم فانهزموا بإذن ّهللا 
ومــا «، وأمــا ٢»ف� بقــي أحــد مــن القــوم إال امــتألت عينــاه مــن الحصــباء..«.. ـ  ١»رمى  رميت إذ رميت ولكن ّهللا 

  ٣فألنهم استغلوا عميان العيون بهذه الرمية فاغتالوهم.» قتلتموهم
ث الَعَدد والُعــدد للمـرشـك� كانــا حي» رمى  قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن ّهللا   � تقتلوهم ولكن ّهللا «ذلك، فحقا 

أضعاف ما للمسلم�، فالعدد ثالثة أضعاف، والخيل مأتا ضعف، والســيوف خمســ�ئة ضــعف، والحالــة الســابقة 
لَبُهُم عليهم حيث أخرجوهم قبل أشهر من العاصمة، و� يكن من املسلم� إالّ رمية الحصباء من النبي  للمرشك� غَ

لنرص، فشملهم املؤمنون قتالً وحرصا وأرسا فبطلت مكيدتهم، وسكنت أجراسهم، وخمدت أنفاسهم، بدعاء اآله و عليه هللا صىل
  ٤يف بدر، فل�ذا ـ إذا ـ تويل األدبار!.» فلم تقتلوهم..«فهم ب� قتيل وجريح وأس� وحص� وفرير!: 
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وليبيل املؤمن� منه بــالًء «ذلك، جربا لكرسهم يف هجرتهم الهاجرة، وإعالًء لكلمة الحق إحقاقا لها وإخفافا للباطل 
بحــالهم وحــال » علــيم«مقــالهم ومقــال أعــدائِهم » ســميع  إن هللاّ «يرعــاكم    هللاّ تأكيدا لهم أن س�وا وع�» حسنا

  أعداءهم وما هو الصالح يف ذلك املرسح الوطيد.
  ١ُموِهُن كَيِْد الَْكاِفِرينَ    ذَلُِكْم َوأَنَّ ّهللا 

» ذلكــم«ملألوف الحروب هو مــن بــالِءه الحســن الَغلب الخارق » ذلكم«ربكم إن تنرصوه ينرصكم، و  هللاّ » ذلكم«
  الرمية والقتلة.» ذلكم«ك� أوهنه بـ » موهن كيد الكافرين  وان هللاّ «فاعتربوا يا أويل األبصار 

َعنُكْم ِفئَتُُكْم َشيْئا َولَْو كَــُ�َْت  إِْن تَْستَْفتُِحوا فََقْد َجاءَكُْم الَْفتُْح َوإِْن تَنتَُهوا فَُهَو َخْ�ٌ لَُكْم َوإِْن تَُعوُدوا نَُعْد َولَْن تُْغِنىَ 
  ٢َمَع الُْمْؤِمِن�َ    َوأَنَّ هللاّ 

اللَّهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث «وهل املخاطَبون هنا هم املرشكون حيث استفتح أبو جهلهم بقوله: 
فقد جاءكم الفتح، حيث قتح عليكم للمؤمن� ألنهم » يومفأي الدين� كان أحب إليك وأرىض عندك فانرص أهله ال

  أحب إليه وأرىض عنده.
واألرىض، فجعل الدائرة عليكم تحقيقا الستفتاحكم، فعليكم ـ إذا   لصالح األحب إىل هللاّ   جاءكم الفتح املريض عند هللاّ 

  وما أنتم عليه ٌرش لكم.» خ� لكمفهو «ـ أن تنتهوا عن غيكم وجهلكم إىل رشدكم إ�انا بهذه الرسالة السامية، 
ة » ولن تغني عنكم فئتكم«إىل نرصهم وهز�تكم » نعد«إىل غيكم ومحاربة املؤمن� » وان تعودوا« ة وُعدَّ شيئا «ِعدَّ

ما دامــوا معــه، فاملعركــة ـ إذا ـ بــ� » مع املؤمن�«عىل أية حال »  وأن ّهللا «ك� � تغن عنكم يوم بدر » ولو ك�ت
ـ هم منترصون دا�ا، والكافرون منهزمون كذلك، معركــة مقــررة   غ� مكافئة حيث املؤمنون ـ ومعهم ّهللا الفريق� 

  املص�، إال عند تخلف املؤمن� عن املس�، إذا فمص�هم مص� من سواهم بسجال الحرب.
ح، رجوعــا إىل العاصــمة أنــتم املــؤمن� فــتح الفتــو » إن تستفتحوا«ذلك، وإىل واجهة أخرى علّها معنية مع األوىل: 

  ٣.»وفتح قريب وبرش املؤمن�  وأخرى تحبونها نرص من هللاّ «الرسالية، وك� كانوا يستفتحون منذ الهجرة: 
ببدر وأنــتم   لقد نرصكم هللاّ «هنا يف بدر، كباردة للفتح املب� وأنتم أذلة وقلة فـ » إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح«

الفــتح » جــاءكم الفــتح«وسوف يأتيكم ـ بأحرى ـ بعد ردح إذا كنتم ك� أنتم وبأحرى وأقوى، فقــد تشــمل  »أذلة
  . املستقبل إىل املايض قضية تحقق وقوعه �ا وعد هللاّ 

فهو «ع� ال يليق باملؤمن� » إن تنتهوا«أم وقد يشمل املؤمن� » وإن تنتهوا...«ثم تحول الخطاب إىل الفرق اآلخر 
لهذه » وإن تعودوا» «فهو خ� لكم«لكم حتى ح�   عن استعجال الفتح املب� حيث يأ� هللاّ » تنتهوا«أو » كمخ� ل

لن تغني فئتكم شيئا ولو «إىل نرصكم، ولكن إعملوا أنه: » نَُعد«الحالة والهالة اإل�انية التي اقتضت غلبكم عليهم 
وان «تركتم املواقع املقررة لكم طمعا يف الغنيمة، وعىل أية حال لوال واقع اإل�ان، ك� � تغن يوم أحد حيث » ك�ت

  قدر إ�انهم.» مع املؤمن�  هللاّ 
فهــو «أنتم املرشك� ع� أنتم عليه » وإن تنتهوا«وما أجمله جمعا ب� الخطاب� �ثنى اإلستفتاح� املتعاكس�، ثم 

إىل ذلــك اإلســتفتاح، » نعــد«إىل تلك املحاربــة » وان تعودوا«،  أم تركا ملحاربة املؤمن� باّ�   توبة إىل هللاّ » خ� لكم
ة عن هللاّ » لن تغني عنكم فئتكم«واعلم أن  ة وُعدَّ   وان هللاّ «ك� ك�ت » لو ك�ت«مع املؤمن�   ما دام هللاّ » شيئا«  ِعدَّ

  ».مع املؤمن�
فهــو «ستفتاح العاجل، أم ع� ال يليق باملؤمن� أنتم املؤمن� عن القتال إستفزازا للكفار، أم عن اإل » إن تنتهوا«أم 
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» لن تغني عنكم فئتكم شيئا«إىل الفتح لصالح األمان، واعلموا أنه » نعد«إىل صالح اإل�ان » وان تعودوا» «خ� لكم
  ».مع املؤمن�  وأن هللاّ «نارصكم   لو � يكن هللاّ » ولو ك�ت«إن كانت لكم فئة 

رين وبشارة للمؤمن� دو�ا اختصاص يف خطابها فريقا دون آخرين، قضيَة أدب اللفظ فقد حملت اآلية نذارة للكاف
  وَحَدب املعنى.

  
  نرصة ربانية يف القتال

تَنَازَْعتُْم ِيف اْألَْمِر َولَِكنَّ هللاّ    إِذْ يُِريَكُهْم هللاّ  ُدورِ َسلَّ    ِيف َمنَاِمَك قَلِيالً َولَْو أََراكَُهْم كَِث�ا لََفِشلْتُْم َولَ   ١َم إِنَُّه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
يف منامك   إذ يريكهم هللاّ «هنا وبالتأ� رسد إلعدادات روحية نوما ويقظة كسبب من أسباب هز�ة العدو العظيمة 

» ولتنازعتم«يف األمر » لفشلتم«ك� هم كث� » ولو أراكم كث�ا«عىل ك�تهم فانجر إىل رؤيتهم يف يقظتك قليالً »قليالً
لكم العدو، » سلَّم  ولكن ّهللا «يف األمر: أمر الحرب، لتثاقل األقدام يف اإلقدام عليها قضيَة التكتيكة الحربية الظاهرة 

  ».إنه عليم بذات الصدور«�ا فـ 
لهم عىل الخروج، فلو أراه إياهم ك� هم يخرب املؤمن� �ا رآه تشجيعا  آله و عليه هللا صىليف منامه قليالً فهو   فح� أراهم هللاّ 

  فأخربهم �ا هم لفشلتم ىف التصميم ولتازعتم يف الصميم ولكن..
  ٢تُْرَجُع اْألُُمورُ    أَْمرا كَاَن َمْفُعوالً َوإَِىل هللاّ    َوإِذْ يُِريُكُموُهْم إِذْ الْتََقيْتُْم ِيف أَْعيُِنُكْم قَلِيالً َويَُقلِّلُُكْم ِيف أَْعيُِنِهْم لِيَْقِىضَ هللاّ 

وهنا قلتان، قلة واقعية لكم يف أعينهم ل� يستيهنوكم فال يبالغوا يف اإلستعداد للمواجهة روحيا، ويف سائر القوات 
فيقدموا عىل نضالكم برخوة واستهانة دون أية جدية ثم وقلة يف الرؤية لهم يف أعينكم ل� تستهينوهم فتقــُدموا 

تقليل العدد ع� هو فهل أقل من واقعه، أم وتقليل الُعدد ع� هو، » يقللكم«ىل نضالهم دو�ا تخوف، وقد تعني ع
  ».أمرا كان مفعوالً  ليقيض هللاّ «فكذلك األمر 

بدرا ك� عنته األوىل؟ كّال  إن كانت تعني ٣.»يرونهم مثليهم رأى الع�«هنا وب� » يقللكم يف أعينهم«وهالّ تناحر ب� 
أمــرا كــان   ليقيض هللاّ «بعدها » يرونهم مثليهم رأى الع�«وهو بداية اإللتقاء، ثم » إذا التقيتم«حيث التقليل هنا 

  ».مفعوالً
فلقد كان يف هذا التدب� الربا� ما حرَّض الفريق� بخوض املعركة، تشجيعا للمؤمن� بكل قواتهم، وإغراًء للكافرين 

الروحية والتصميم عليها أثرها العظيم أمام ضعف الروحية والتصميم،  ال يستعدوا لجدية قاطعة يف املواجهة، فلقوهأ 
ك� » أمرا كان مفعوالً  ليقيض هللاّ «ولقد رأى املسلمون الكافرين قليل� يف استمرارية املعركة ورآهم الكفار كث�ين 

  هذا الذي قدر وسلم.وال سي� » ترجع األمور  وإىل هللاّ «قضاه 
، والروحية القوية والتصميم يف الصميم عىل  ذلك، فليست الغلبة فقط بك�ة الَعدد والُعدد، بل وأهم منه� نرص هللاّ 

، غ� مستكربين  ، مصمم� عىل تحقيق أمر هللاّ  لقاء العدو، وهكذا كان املؤمنون ينترصون ما كانوا متوكل� عىل هللاّ 
فانهزامة عظيمة، ومن ثم » إذأ عجبتكم ك�تكم«م الحربية، فأما إذا عكسو األمر ك� يف ُحن�: طاقاتهم وإمكانياته

  تعاىل يف معارك الرشف والكرامة:  ملّا رجع األمر إىل موقعه الصالح فغلبة عظيمة، وهكذا يثبتنا ّهللا 
اثْبُتُوا َواذْكُ   ٤كَِث�ا لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ    ُروا هللاّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيتُْم ِفئًَة فَ
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  وتفلجون أعداءكم:» لعلكم تفلحون«آيات عدة تأمر املؤمن� برعاية سلبيات وإيجابيات يف الحروب 
قرارا دون فرار، » بتوافاث«  قضيََة اإل�ان واملسؤولية اإل�انية حيث ترون لقاء العدو أمرا من هللاّ » إذا لقيتم فئة«فهنا 

» لعلكــم تفلحــون«يف هذا اللقاء وسواه » كث�ا  واذكروا هللاّ «، فهو الذي ينرصكم ك� يشاء  ثباتا عىل إمضاء أمر ّهللا 
  . فتُفلجون عدوكم إن شاء ّهللا 

عيا واضطراريا وك� وهل األصل للمؤمن� لقاء العدو، أو العافية التي فيها األمن والدعة؟ إنه ليس لقاَء العدو إال دفا
كث�ا فإذا   العافية فإن لقيتموهم فاثبتوا واذكروا هللاّ   ال تتمنوا لقاء العدو وايألوا هللاّ «يقول:  آله و عليه هللا صىلنسمع الرسول 

  ١».جلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت
  لك افرتض هللاّ يُطمِنئ القلوب، واملؤمن يف مهاوي األخطار بحاجة ماسة إىل اطمئنان حتى ال يتزعزع، لذ   وألن ذكر هللاّ 

  ذكره عند أشغل ما تكون عند الرضاب بالسيوف.
ثابتة عىل أية حال؟ وآية التحرف لقتال أو التحيز إىل فئة تختصها بغ�ها! ولكن الثبات ال ينافيه » فاثبتوا«وهل إن 

اص كــأنهم تويل الدبر ألشخاص من الجيش إلثبات أك� م� كان، إشخاصا لقوات إســالمية إىل أرض املعركــة بأشــخ
  يولون الدبر وهم يف الحق مقبلون إىل حرب هي أقوى لهم وهي عىل العدو أن� وأشجى.

  ».لعلكم تفلحون«ه� من مجاالت اإلفالح   وعىل أية حال فالثبات يف اللقاء واإلكثار من ذكر ّهللا 
ابِِرينَ    ُكْم َواْصِربُوا إِنَّ هللاّ َورَُسولَُه َوالَ تَنَازَُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريحُ    َوأَِطيُعوا هللاّ    ٢َمَع الصَّ

  ورسوله، فليكن لقاء العدو بشكليته كأصله بطاعة هللاّ   نؤمر بطاعة هللاّ   هنا بعد األمر بالثبات عند اللقاء وذكر هللاّ 
ة الصالحة يف الحرب هي من أسباب الفالح ورسوله، دو�ا تخلف عن القيادة الحربية رسولية أو رسالية، حيث الطاع

يف حرب وسواها، فالتنازع يف الحرب تشتت يف القوات املسلحة والتصمي�ت الحربية الصالحة وفشل » وال تنازعوا«
وال سي� يف الحرب، هض� ألنفسكم عن أي تشتت،   عىل كل حال حفاظا عىل أمر هللاّ » واصربوا«فيها وذهاب ريح 
  إنها رمز الغلبة والعزة. آله و عليه هللا صىلوقيادة الرسول   حدة يف القتال وهو بأمر هللاّ وتبع�، حيث الو 

ذلك، ولقد خلف التخلف عن أمر قائد القوات املسلحة الرسولية يوم أحد، خلَّف انهزامة عظيمة يف وسط املعركة، 
وعصوا الرسول وتنازعوا يف ذلــك التخلــف   فعصوا ّهللا هآل و عليه هللا صىلإذ � يثبت الرماة عىل قواعدهم التي قررهم الرسول 
  فذهبت ريحهم وما صربوا عىل املسؤولية املقررة لهم.

هي ريح اإل�ان ورُوحة وَروحة، وهي عز اإل�ان وسيادته، الريح التي تركم سحاب الرحمة و�طر » ريحكم«وهنا 
  ين.عىل املؤمن�، وتجمع سحاب العذاب والزحمة فتمطر عىل الكافر

وصحيح أن املحور األصيل هنا لهذه األوامر والنواهي هو حالة الحرب، ولكنها طليقة عىل أيــة حــال، فالثبــات يف 
والرسول يف كل حال وترحال، وترك املنازعة بــ� املــؤمن�،   كث�ا عىل كل حال، وطاعة هللاّ   ، وذكر هللاّ  إمضاء أمر هللاّ 

، هذه الث�نيــة أمــرا ونهيــا ـ عــدد  ترك البطر ورئاء الناس والصد عن سبيل ّهللا ، و  والصرب عىل النوائب يف سبيل هللاّ 
  ».فبأي آالء ربك� تكذبان«أبواب الجنة الث�ن ـ هي كلها من مفاتيح الرحمة والرضوان 

تُضعف تحتل القمة الرئيسية ب� زمالءها، حيث التنازع واإلختالف ب� املؤمن� يفصم طاقاتهم، و » ال تنازعوا«وهنا 
  ء ألقدام الكفار، ومجاالت إلقدامهم عىل محقهم وسحقهم يف كل أقدامهم. قواتهم، تجعلهم شذ مذر، مواطى
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والتنازع هو التفاعل يف النزع وهو ب� محظور ومحبور، فمحاولة كّل أن ينزع ما عند صاحبه من خ� تحويالً له إىل 
  و تنازع محظور.نفسه أم إىل الفناء استئصاالً فيه� أم استقالالً ه

ثم محاولة كلٍّ أن ينزع ما عند صاحبه من خ� استغالالً دو�ا استئصال محبور، فه� ب� طريف التضاد منهيا عنه أو 
مأمورا به، ومن التنازع املحبور التشاور يف معضالت األمور إفادًة وإستفادًة، ومن املحظور التشاطر فيها أن يتبنَّى 

تغاء للحصول عىل الحق املُرام، فالحق ما يقوله هو مه� كان باطالً، والباطل ما يقوله كٌل شخصه وشخصيته دون اب
سواه مه� كان حقا، وإن جرى الحق عىل لسانه هو فهو الحق، وان سبقه غ�ه فيه فمحاولة إلبطاله، ومن مصاديق 

»فال ينازعنك يف األمر وأدع إىل ربك..«املحظور منازعة الرسول يف األمر: 
يتنازعون فيها كأســا ال لغــو «ومن املحبور  ١

»فيها وال تأثيم
اسرتواحا �زاح، ثم عوان بينه� هو التنازع الذي ليس عن عداء، بل هو طبيعة الحــال لقصــور يف  ٢

  ٣.»والرسول..  وه إىل هللاّ فإن تنازعتم يف يشٍء فرد«والرسول:   املعرفة، فلُ�دَّ ـ إذا ـ إىل ّهللا 
وهنا ب� الفشل والتنازع تفاعل التجاوب، فالتنازع هو من عوامل الفشل ك� هنا، كــ� الفشــل هــو مــن عوامــل 

»حتى إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون«التنازع: 
٤  

  ون يف العلم واملعرفة وصالح العقيدة هم املتنازعون، ك� املتنازعون هم الفاشلون.فالفاشل
إذا ـ التجنــب  -وألن املنازعة ب� املؤمن� محرمة في� يؤول إىل البغضاء والعداء دون حصول عىل حق، فاملفروض 

  عن أسبابها واإلتجاه إىل أسباب التآلف والوحدة.
ه� قمة األسباب الرئيسية للوحدة واأللفة، طاملا األصول األخــرى التــي ال  آله و عليه هللا صىل  وسنة رسول هللاّ   وهنا كتاب ّهللا 

أصل لها يف كتاب أو سنة، كاإلج�ع والشهرة والقياس واإلستحسان واإلستصالح، ودليل العقل مستقالً وجاه الكتاب 
  والسنة، إنها كلها من أصول التنازعات.

لعقول يف الفروع األحكامية وما أشبهها غ� الكتاب والسنة، إنه إرتكان إىل ركن سحيق محيق فاإلرتكان عىل أدلة ا
فإن تنازعتم يف يشٍء «غ� وثيق، يخلف مختلف التنازعات ب� املعتمدين عليها، وهنا كلمة حاسمة لهذه التنازعات: 

  ».والرسول  فردوه إىل هللاّ 
يف   نازعوا عىل أية حال، فإذا تنازعوا لقصور يف البال أم قضية الحــال فــإىل هللاّ فاألصل اإل�ا� ب� قبيل اإل�ان أال يت

كتابه، وإىل الرسول يف سنته، فإذا بقيت بعُد بقية من الخالفات حسب مختلف اإلجتهادات واإلستنتاجات فال تنازع 
  عد تشاور وتحاور سليم�.بعد بل هو اإلقرار لكّل واإلستقرار عىل ما أدى إليه رأيه دو�ا تنازع وعداء، ب

فاملحور األول الذي يقيض عىل محور التنازع املحظور هو أن يطلب كٌل الحق املُرام مه� كــان عنــد منازعــه، وأن 
  يرفض كلٌّ الباطل مه� كان عنده.

  .آله و عليه هللا صىلوسنة رسوله   ثم الثا� أن ُ�َحور فطرته عقليته السليمة عىل ضوء كتاب هللاّ 
ثم إذا بقيت خالفات فإىل شورى بينهم عىل ضوء هذين األصل� األصيل�، فقد ال تبقى إذا خالفات إال قليلــة ومن 

  ضئيلة هي معفوة معفورة ألنها من قضايا عدم العصمة العلمية واملعرفية.
اء والشهوات ذلك، فليس فووجهات النظر املختلفة هي السبب الرئييس للخالفات، إ�ا هى ح� تكون القيادة لألهو 

واإلنيات واألنانيات، وإ�ا هو وضع الذات يف كفة محادة لكفة الحق أم غ� محايدة لها أم قابلــة للحــق إذا اتبــع 
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  هواه.
يف كتابه، ثم قيادة الرسول يف سنته فقد انتفــت األســباب   فإذا استسلم اإلنسان لسليم الفطرة والعقلية بقيادة هللاّ 

بقية قليلة هي بالنهاية حصيلة عدم العصمة فاختالف وجهات النظر رغم وحدة األصل الرئيسية للتنازعات، وبقيت 
  الصالح ورفض األصل الطالح.

فإن كنت عادالً تتحرى عن الحق فلتكن عادالً يف اإلقبال إىل الحق وقبوله، فح� ترى الحق عند منازعك فتقبله وال 
ـ إذا ـ مغلوب، بل أنت غالب عىل هواك يف  تقبُّل الحق عند من سواك، إ�ا املغلوب هو مغلوب الهوى، تفتكر أنك 

  والغالب هو الغالب عىل الهوى.
فح� يكون الحق هو املحور املبتغى فأنت الغالب عىل أية حال، وح� تكون الهوى هــي املحــور املبتغــي فأنــت 

ت الهوى ونزعات الشيطان الذي املغلوب عىل أية حال، فالبد للسالك يف سبيل الحق من التصربُّ والصمود أمام نزعا
  يف هذه الرحلة الطويلة املليئة باألشالء والدماء وحرمانات الهوى.  يأمرها، فهو الزاد العظيم مع اإل�ان باّ� 

وَن َعْن َسِبيِل هللاّ  اَء النَّاِس َويَُصدُّ ِ�َا يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ    َوهللاّ    َوالَ تَُكونُوا كَالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَطَرا َورِئَ
١  

، ولگنهم خرجــوا بثــالوث  هنا املعنيون بهؤالء هم املنافقون الذين خرجوا مع املؤمن� بظاهرة الجهاد يف سبيل هللاّ 
  »!. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل ّهللا «منحوس من 

قــال يومئــٍذ: اللَّهــم إن قريشــا قــد  آله و عليه هللا صىل  وذكر لنا أن نبي هللاّ «وهكذا املرشكون الذين خرجوا يف حرب املومن� 
  ٢».أقبلت بفخرها وخيالءها لتجادل رسولك، اللَّهم إن قريشا جاءت من مكة بأفالذها

 مــع املـرشـك� الرســمي�، حيــث م� يؤيد أن املنافق� والذين يف قلوبهم مرض هم من املعني�» رئاء الناس«وهنا 
املرشك يخرج قضيَة مبدِءه فال رئاء لخروجه، وقد يعني مع املنافق� ج�عة من الذين ظلوا بعد الهجرة يف مكة رئاء 

  الناس املرشك� وكأنهم منهم، أم خرجوا معهم يف قتال املؤمن� كأنهم معهم.
نَعمة ونقمــًة:   بكل رعونة وتفرُّح وتفرُّج تبديالً لنعمة هللاّ  هو الطغيان يف النعمة، فهو هنا بطر الخروج» بطرا«فـ 
ل� يراهم الناس وهو رشك خفي مع جليه للمرشك� واملنافق�، وخفي » رئاء الناس«و» ونَعمة كانوا فيها فاكه�«

  ك� الجيل للذين يف قلوبهم مرض من املؤمن�.
  وّهللا «ك�، أم صدا منافقا خفيا كغ�هم من هؤالء الخارج� صدا ظاهرا جاهرا كاملرش »  ويصدون عن سبيل هللاّ «ثم 

  ».�ا يعملون محيط
هناك، » ورسوله وال تنازعوا واصربوا  أطيعوا هللاّ «و» كث�ا  واذكروا هللاّ «لهؤالء األنكاد األغباش تُقابل » بطرا و..«وهنا 

»  بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل ّهللا «هو، فثالوث أم يف سبيل الل  وال يخلو الخروج للقتال من كونه يف سبيل ّهللا 
ن    ، وأين سبيل من سبيل؟. هو سبيل هللاّ » فاثبتوا و.. ال تكذبوا«هو سبيل اللهو، ومثمَّ

اِس َوإِ�ِّ َجاٌر لَُكمْ  يْطَاُن أَْعَ�لَُهْم َوقَاَل الَ َغالَِب لَُكْم الْيَْوَم ِمْن النَّ ــاِن نََكــَص َعــَىل  َوإِذْ َزيََّن لَهُْم الشَّ فَلَ�َّ تَرَاَءْت الِْفئَتَ
  ٣َشِديُد الِْعَقاِب    َوهللاّ    ٌء ِمنُْكْم إِ�ِّ أََرى َما الَ تََرْوَن إِ�ِّ أََخاُف ّهللا  َعِقبَيِْه َوقَاَل إِ�ِّ بَرِى

وإ� جار «وإ�ا قال » غالب لكم اليوم من الناسال «هنا مرسح للشيطان صارح وهو صارخ، قائالً لجنده املرشك�: 

                                                        
 .٨:٤٧). ��رة ا��ٔ���ل ١

 
ـ� �ـ��  � ��ـ� ا��ّـ�ـ أ��ج ا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وأ�� ا���� �� ���دة �� ا��ٓ�� ��ن �����ا ���� ا��� ٣:١٩٠). ا��ر ا�����ر ٢ ـ� ا�� ـ� و ��� �م �ـ�ر  آ� ـ�

��� ����ث أ�� ا����ز ������� و��د�� وذ��   ����ا و��� ��� و��� و�� ��� ��� �����ٍ ار���ا ��� ا����� ����� و�� ����� �����ا: �� وا��ّ�
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فل�تراَءت الفئتان نكص عىل «وذلك قبل أن تراءى الفئتان  ١حيث ظهر بصورة رساقة ول� يصدقوه في� يقول» لكم
أن يعاقبني ويعجل يف أجــيل »  إ� أخاف هللاّ «وهم جنود املالئكة » عقبيه وقال إ� بريٌء منكم إ� أرى ما ال ترون

  ».شديد العقاب  وهللاّ «املوعود 
اتهم ملواجهة املؤمن�، زين �ــا ألقــى يف صــدورهم ثــم ومن إع�لهم كافة قدر » زين لهم الشيطان أع�لهم«فلقد 

ه و عليه هللا صىلوقد يروى عنه  آله و عليه هللا صىل  خالفا ملا أري رسول ّهللا » ال غالب لكم اليوم من الناس«زوَّده بقوله:  قوله: ما ر�  آـل
رى من تنزيل الرحمة والعفو عن إبليس يوما هو فيه أصغر وال أحقر وال أدحر وال أغيظ من يوم عرفة وذلك م� ي

  ٢».وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى حربيل يزع املالئكة آله و عليه هللا صىل  الذنوب إال ما رأى يوم بدر، قالوا يا رسول ّهللا 
شيطان من املرشك� يف بدر كمواقفة األخرى معهم بأن وسوس إليهم، وقد تأ� نصوص من اآلية أن يكون موقف ال

حيث الوساوس الشيطانية عامة »  وقال ال غالب لكم اليوم ـ وإ� جار لكم ـ إ� بريءٌ منكم ـ إ� أخاف هللاّ «ملكان: 
ا حتى ينكص ليست فيها كهذه القاالت الخاصة، ثم كيف ينكص الشيطان عىل عقبيه وهو غ� ظاهر، فمم يخاف إذ

  إالّ إذا كان ظاهرا يف املرسح، وبكل مرصح من قالِه وفعاله.
  ترى للشيطان هذه القوة القاهرة أن يتصور بصورة اإلنسان فيضلَّه ويُدلَّه؟ إذا فله أن يجند جنــوده كــ� هللاّ  وهل

  يجند املالئكة فيهزَم املؤمن�!.
نا تصوُّرة بصورة اإلنسان كان لطالح املرشك� أن انغــرُّوا بــه، ولصــالح � يخوِّله من ذلك شيئا ولن، وه  كالَّ، فإن هللاّ 

ليهلك من هلــك «املسلم� أن تغلَّبوا عليهم، ثم هو حجة زائدة عىل املرشك� حيث ظنوه رساقة ثم تب� أنه غ�ه 
  ».عن بينة ويحيى من حَي عن بينة

  نافق�:ولقد كانت هنا مقارنة يف ثالوث: الشيطان ـ املرشك� ـ وامل
إِنَّ هللاّ    إِذْ يَُقوُل الُْمنَاِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قُلُوبِِهْم َمرٌَض غَرَّ َهُؤالَِء ِدينُُهْم َوَمْن يَتَوَكَّْل َعَىل هللاّ    ٣َعِزيٌز َحِكيمٌ    فَ

                                                        
�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا��ا��ي وا�� ��دو�� �� ا�� ���س ��ل: ��� ��ا�� ا���س أ��� ��� ر��ل ا��ّ� ٣:١٩٠). ا��ر ا�����ر ١ ���� �� ��ى ��� ����  آ

�� ��� �� ا������� ����� ا���س و������� �� ��� آ�� ����ة وإ��ا��� �� ��� آ�� أ�� وإ���� �� ���ر �� ��رة ��ا��  ا����م ����ا���س ������� 

ءٌ ����  ا������� ��� ��� ����� و��ل إ�� ��ى  �� ���� ا������ ���� ا������� و������ أ�� �� ���� ��� ا���م �� ا���س ���� أ��� ��و ا��ّ�

 رى �� �� ��ون ����� �� ا���رث وا���� إ���� �� ��ى ��� ��� �� ا���� ور�� ���� و��ل: �� رب ����ك ا��ي و�����.إ�� أ 

أن ���� و��� أ��ج ا����ا�� وأ�� ���� �� ا������ �� ر���� �� را�� ا��ٔ���ري ��ل: ��� رأى إ���� �� ���� ا������� ��������� ��م ��ر ا��� 

� �� ا���رث �� ���م و�� ��� أ�� ��ا�� �� ���� ���� �� ��ر ا���رث ��ٔ���ه �� ��ج ��ر�� ��� أ��� ���� �� ا���� ���� ���� ا���� إ��� ����

 ���ل: ا����� إ�� أ��ٔ�� ����� إ��ي.

�� ���ت ������� ���   �ل: وا��ّ��� ا����� ��� ذ�� ا����: ���� ����ا ��� ����ا: ��م ا���س ��ا�� ���� ذ�� ��ا�� �� ٢:١٦١و�� ��ر ا������ 

  ��ّ������ ������� �����ا: إ�� أ����� ��م ��ا ���� ��� ا����ا ����ا أن ذ�� ��ن ا�����ن ـ �� ا����� وروى ذ�� �� أ�� ���� وأ�� ��� ا

 .ا����م ����

������� ����� و��  ا����م ����: ��� ��� ا���م ��م ا���� ��� ��ل ������ا����مو�� ����� ا������ �� ���و �� أ�� ���ام �� أ��� �� ��� �� ا����� 

��� ا����� إذ ��ءت ر�� ����ة �� ��� ���� �� ��ا �� �� ��ءت ر�� أ��ى �� ��� �� ����� أ��ى ��ن أن ����� و�� ��� ا����� �� 

��� ���  ��� ��� ��� ���� ر�� إ�� ر��ل ا��ّ� ��� ���  ل ا��ّ�أ���ه ���� ���ل ر�� آ�� و ���� ا �� و ���� ا أ�� ر�� ا��ٔول ���� ������ �� أ�� �� ا�������  آ

���� ���� وا������ ���� ������� �� أ�� �� ا������� وا������ ���� إ��ا��� �� أ�� �� ا������� و�� ����ا ���� و�� ��د ��� و�� ا���� رآ�� إ 

 ».��ون... إ�� أرى �� ��«��� ����� ���� ا�����ي ��� ���ل: 

 
 ����.  ). رواه ���� �� ا�����ٔ ���� ���� �� ���� ا�� ���� ا��٢�ّ
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الخــاص، فــاآلخرون ـ إذا ـ هــم املـرشـكون، هنا املقابلة ب� املنافق� والذين يف قلوبهم مرض تعني ذكر العام بعد 
» غرَّ هؤالء«واملنافقون غ� الرسمي� من ضعفاء اإل�ان، أم هؤالء الذين أسلموا وملَّا يدخل اإل�ان يف قلوبهم قائل� 

من و «إذ يقابلون عىل قلتهم َعددا وُعددا هؤالء الك�ة القوية من املرشك�، والجواب كلمة واحدة » دينهم«املؤمن� 
فقد يَنرص هؤالء القلة املؤمنة عىل هؤالء الك�ة الكافرة ك� فعل. أجل والفئة » عزيز حكيم  فإن هللاّ   يتوكل عىل هللاّ 

يعز املتوكل� عليــه » عزيز  فإن هللاّ «،  ليست لتتغىل عىل الفئة القليلة املتوكلة عىل هللاّ   الكث�ة غ� املتوكلة عىل هللاّ 
واضعها الصالحة، فاملنافقون والذين يف قلوبهم مرض هم مع املرشك� ليسوا ليدركوا أسباب يضع النرصة م» حكيم«

يعلمــون «اإلنتصار والهز�ة املستورة وراء األستار، وإ�ا يرون مظاهر دون أن تهديهم بص�ة إىل مساير ومصايرها 
ن املــؤمن� يف مرســح بــدر ومــا أشــبه فال جرم ـ إذا ـ يظنو » ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون

  مغرورين مخدوع� بالدين، واردين موارد الهلكة بتعرضهم لقتال املرشك�.
  

  ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف...
  السالم عليهقتال مستمر حتى النرص يف قيام املهدي 

  ١ْن يَُعوُدوا فََقْد َمَضْت ُسنَُّة اْألَوَّلِ�َ قُْل لِلَِّذيَن كََفُروا إِْن يَنتَُهوا يُْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِ 
عيفة ومه� كانت هذه الرواية ض ٢»اإلسالم يجب ـ يهدم ـ ما ـ كان ـ قبله«ضابطة فقهية كالمية هي بصيغة السنة: 

  ٣السند ومحدودة الداللة، فهذه اآلية تجرب كرسها فيه�.
تعني اإلنتهاء عن الكفر » إن ينتهوا«طليقة تحلَّق عىل كل ألوان الكفر إلحادا وإرشاكا وكتابيا، فـ » الذين كفروا«هنا 

أيا كان بكل مخلفاته، فهو اإلنتهاء املطلق دون مطلق اإلنتهاء، حيث املتعلَّق لإلنتهاء هنا هو الكفر، فان انتهى عن 
بعضه � ينته عن كفره حيث الباقي أيضا كفر، إذا فقد يعني اإلنتهاء عن الكفر بأرسه و�امه، انتهاءً نهائيا عن أرسه، 

كتشجيع عىل إ�ان، وإمحاًء لصدود قد �نع عن » ما قد سلف«تحلق الغفر عىل كل » هم ما قد سلفيغفر ل«ثم 
اإل�ان، وهل إذا يغفر للكافر ما قد سلف فبأحرى املؤمن الفاسق إذا ال يُحرم املؤمن ع� �نح الكــافر ترغيبــا إىل 

فر، فالواجبات التي تركها حال إ�انه عليه أن يأ� إ�ان؛ ولكن كفارات املؤمن� مقررة مفصلة، وال يقأس املؤمن بالكا
بها، ثم املحرمات أن يستغفر عنها، والتعديات املالية والِعرضية والنفسية أن يجربها، حيث التوبة لها حدود محددة 

  يف الكتاب والسنة.
ليس   وأن هللاّ «اس حقوق الناس؟ والغفر عن حقوق الناس ظلم بحق الن  تشمل إىل حقوق هللاّ » ما قد سلف«وترى 

  »!.بظالم للعبيد
  هذا الغفر ليس إالّ قضية الرحمة الواسعة الربانية، فقضيته أال يشكِّل زحمة للناس، فقد يختص �ــا هــو حــق هللاّ 

                                                        
 .٨:٣٨). ��رة ا��ٔ���ل ١

 
����: أ���  آ�� و ���� ا��� ����� ا�ٕ����م �� ���� أ��� ا��  ـ أ��ج ا�� أ��� و���� �� ���و �� ا����� ��ل: ��� ��� ا��ّ� ٣:١٨٤). ا��ر ا�����ر ٢

م ���� ��ٔ����� ���� ����� ����� ��ي ��ل: ����؟ ��� أردت أن ����ط، ��ل: ����ط ��ذا؟ ���: أن ���� �� ��ل: أ�� ���� أن ا�ٕ����م ���

 ».�� ��ن ���� وان ا����ة ���م �� ��ن ����� وإن ا��� ���م �� ��ن ����

 
� ا��ّـ�  ). أذ�� ����� ��� ������ ا��ٔ��ف �� ����� إ�� ا��٣�ّ �دد إ�ـ� ���ـ� ا���ـ����ء �����ـ�  �� �� ا�����ت: ا���ه ���� ��ـ� ـ� � أ ، و�ـ�

�� ����� ا�����  � إ�ـ��� إ�ـ� �ـ�اه، ذ�ـ� ���ـ� �ـ�ن ����ـ� �ـ� أ�ـ��د ا����� ا����� ا���� ا�����، ���ورة �� ����� ا�����، وأ ـ� ا����ـ� ا���آ

� ا��ـ�  ا��وا��ت أ��� و��ت ���� ا��� ��� ����د ��� ��� أن ���� ��، ����ت ���� ��ه ا��ٓ�� ����ـ�ً: إذا �ـ�ن �ـ��� ا��ـ� �ـ���� ��ـٓ�

� ا���� �� ��� ���� ا���، ������ أن ���ك آ�� ا��ـ� ، ���� ��� ردح ���� � ����، ������ر ���ة و��ل: ��� ��� ����ون �� ���ب ا��ّ�

��ه إ�� ��اه.  �� أ��ى د���� وأ���، و��� ���� أ���ل ��ه ا����ات ا���آ��� ��� ���� ���� �� ا������� �����آن، ا���ر��� إ
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هــو الــذي يغفــر إرضــاًء   تعاىل فحسب، أم ويشمل حقوقا للناس ال سبيل للمنتهي عن كفره إىل إحقاقه، إذا فــاّ� 
  ١الحساب.لصاحب الحق يوم 

ليس بظالم   ان ّهللا «فاألصل القرآ� يف حقل اإلنتهاء عن الكفر هو الغفر دون رشط، اللَّهم إال ما فيه ظلم بالناس و
  ».للعبيد
صة �ا يكون غفره ظل� بحقوق الناس، وليست غاية ترغيب الكفار إىل اإل�ان » د سلفيغفر لهم ما ق«إذا فـ  مخصَّ

ل املؤمنون الغفر ع� لحقهم من الكفار حالة كفرهم من ظلم، فلصالح  م� يربر الوسيلة الظاملة، اللَّهم إال أن يحمَّ
د �ا يدل علي ه بصورة قاطعة وبينة، فإىل مظان هذه األدلة اإل�ان ترغيبا إليه يتحمل املؤمنون غفرهم؟ وهو محدَّ

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا �ا نزل عىل محمد وهو الحق من ربهــم كفــر عــنهم ســيئاتهم «ومقاطعها: 
  . حقوق هللاّ من جرب نقصهم في� قرصوا يف حقوق الناس إىل   وعلَّ من إصالح بالهم ما يتكلفه هللاّ  ٢.»وأصلح بالهم

»ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وألدخاناهم جنات النعيم«
  ولعل التكف� يختص بحقوق ّهللا  ٣

املرتوكة، فقد كانوا مكلف� بالفروع ك� األصول، ولكن اإل�ان يكفر كل تقص� يف الفروع ما � يكن ظل� بحقــوق 
  الناس.

فاستجاب لهم ربهم أ� ال أضيع عمل عامل منكم من ذكــر أو أنثــى «ومن ذلك التكف� ما وعد جمع من املؤمن�: 
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبييل وقــاتلوا وقُتلــوا ألكفــرن عــنهم ســيئاتهم 

  ٤.»عنده حسن الثواب  وهللاّ   وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار ثوابا من عند ّهللا 
يغفر «فالذي يؤمن بعد كفره  ٥.»ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخالً كر�ا«ك� و

، ولكن الذي  تل يف سبيل هللاّ بصورة طليقة اللَّهم إالّ ما يكون غفره ظل� بآخرين، وهكذا الذي يق» له ما قد سلف
ـ سيئاته، ثم هنا ما يكفر من السيئات دون كلها:  إن تبدوا الصدقات فنع�َّ «يجتنب كبائر املنهيات تكفر عنه ـ فقط 

  ٦.»�ا تعملون خب�  هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خ� لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وهللاّ 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون. لهم مــا يشــاءون عنــد «الصالحات ما يكفر أسوء األع�ل: فمن 

  ٧.»عنهم أسوء الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون  ربهم ذلك جزاء املحسن�. ليكفر ّهللا 
يجعــل لكــم   ان تتقــوا هللاّ «:  صالحات والتقوى والشهادة يف سبيل هللاّ ومنها ما يكفر كل السيئات كاإل�ان وعمل ال
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  ٢.»ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته  ومن يؤمن با�ّ « ١.»فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
للكافر، فاإل�ان بعــد الكفــر » قد سلف يغفر لهم ما«ذلك، ولكن تكف� السيئات عن املؤمن علَّ نطاقه أضيق من 

ر كل ما قد سلف، اللهم إال ما ال يغفر من حقوق الناس حتى يغفره صاحبه، أو يحمله هللاّ  عــىل ذلــك الغفــر،   يكفِّ
والتقوى وترك كبائر املنهيات وفعل كبائر الحسنات والشهادة يف نطاق اإل�ان يُغفر بها كل السيئات وهي الصغائر 

ثم ومن الحسنات مــا » عنهم أسوء الذي عملوا..  ليكفر ّهللا «فـ » الذي جاء بالصدق وصدق به«، وأما دون الكبائر
ســيئاتهم   إال من تاب وآمــن وعمــل عمــالً صــالحا فأولئــك يبــدل هللاّ «تبدل السيئات حسنات وذلك فوق تكف�ها: 

  ٣.»متابا  غفورا رحي�. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إىل هللاّ   حسنات وكان هللاّ 
ذلك، وبصورة عامة ال يعني غفر ما سلف، وتكف� السيئات كالً أو بعضــا إال غفــر مــا يجــوز غفــره �يــزان العــدل 
والرحمة دون ما ال يجوز كحقوق الناس اللَّهم إالّ ما يجربه تعاىل ك� يراه هنا أم يف األخرى وهذا بحاجة إىل قاطع 

   تكفيه عمومات أو إطالقات الغفر ع� سلف أم تكف� السيئات.الدليل فال
وما أشبه، وأوسع من » نكفر عنهم سيئاتهم«فاآليات بالنسبة للذين ينتهون عن كفرهم إىل إ�ان، هي كلمة واحدة: 

حيث تشمل كافة التقص�ات يف ترك واجبات واقرتاف محرمات، ما يرتبط بحقــوق » يغفر لهم ما قد سلف«الكل 
  ، ال وحقوق الناس حيث الغفر عنها دون رضاهم ظلم. هللاّ 

ـ التارك� كبائر املنهيات ـ العامل� كبائر الواجبات، لهم تكف�   ثم بالنسبة للمؤمن� املتق� ـ الشهداء يف سبيل ّهللا 
  السيئات.

  ت.ثم لكامل التوبة حيث يتلوها العمل الصالح الذي أصلح ما أفسده تبديل لسيئاتهم حسنا
  ويف إعطاء الصدقات تكف� لبعض السيئات دون كلها، وعلها السيئات املالية.

فإنه إرتداد جاهر عن » سنة األول�«يف العائدين إىل كفرهم » وإن يعودوا فقد مضت«دون عود » إن ينتهوا«ذلك 
  الدين، وله حكمه ك� تقتضيه الحكمة العادلة الربانية.

سند صالح أم ال، حيث يؤخذ منه ما يوافق اآليــة وألن » اإلسالم يجب ما قبله«ذلك، فعىل سواء أن يكون لحديث 
جعل اإلسالم مستا صالً لكل ذنب تقدم اإلنسان قبله حتى ال آله و عليه هللا صىلأصل الَجبِّ هو احتزال السنام من أصله فكأنه 

ما تقدم من السؤآت، وتحثوا عىل ما ظهر يدع له جناية يُحذر عاقبتها، وال معرَّة يسوء الحديث عنها، بل تعفى عىل 
  من العورات، اللَّهم إالّ ما يحتاج العفو عنه إىل مكفر زائد.

يُن كُلُُّه �ّ    ٤ِ�َا يَْعَملُوَن بَِص�ٌ    فَإِْن انتََهْوا فَإِنَّ ّهللا     َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ
  ٥.»فإن انتهوا فال عدوان إال عىل الظامل�  وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين �ّ «

إن القتال اإلسالمي ال ينحو منحى تفتُّح البالد توسعيا قضيَة القدرة الغالبة، والزهوة املتآلبة، بل هو ـ فقط ـ دفاع 
  ». ال إله إال هللاّ «فال يهدف ـ إذا ـ إال تحقيق كلمة »  لدين كله �ّ ا«فإيجابا لـ » فتنة«سلبا أليَّة 

»أكرب من القتل«هي » الفتنة«وألن 
»أشد من القتل«»و ١

فهي بأحرى منه س�حا وفرضا للقتال دفاعا عن الفتنة إذا  ٢
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  حقوله.كانت فتنة عن الدين �ختلف حلقاته و 
  مقاتل� خصوصا يف زمان أو مكان خاص، إذ ال �كن إزالة الفتنة ككل وإيجاب الدين كله �ّ » قاتلوهم«وال تعني 

تعاىل فرجه الرشــيف، وأمــر   لج�عة خاصة من املسلم�، اللَّهم إالّ ما سوف يحصل بقوات صاحب األمر عجل ّهللا 
  اختصاص باإلستقبال. القتال هنا أمر الحال وان شمل املستقبل، دون

ال يتبــدل   إذا فذلك أمر باستمرارية القتال عىل مدار الزمن اإلسالمي كسياسة فالَعلَم األحمــر للقتــال يف ســبيل هللاّ 
  ». ال تكون فتنة ويكون الدين كله �ّ «باألخرض املصالحة التامة حتى يتحقق 

أما يف هذه املوارد » جنحوا للسلم فانجح لها« سلب فتنة، أم فأما إذا � ينتج القتال إالّ مزيد الفتنة، أم ال فتنة وال
فيه   عدوك و�ّ   وال تدفعن صلحا دعاك هللاّ «فمواصلة القتال ال تربَّر بأّي مربر، وك� يف كتاب اإلمام عيل ملالك األشرتّ: 

من عدوك بعد صلحه،  رًىض، فإن يف الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك، وأمنا لبالدك، ولكن الحذر كل الحذر
  ».فإن العدو ر�ا قارب ليتعقل، فخذ بالحزم، واتهم يف ذلك حسن الظن..

ذلك ل�ى اعداء اإلسالم أنه ليس رشعة تفتُّح وتغلب، إ�ا هي رشعة رحمة وتطلٍب للحق، لينة األريكة ملن استالن، 
  . وشديد املعركة عىل من يهاجم رشعة هللاّ 

إسالميا غ� مسموح إال دفاعا عن النفس أو العقيدة، فالفتنة النفسية، ثم العقيدية التي هي   ثم القتال يف سبيل هللاّ 
أشد وأكرب من القتل، هاتان الفتنتان ه� اللتان يُسمح فيه� بالقتال لزاما، فألن قتل من ال يقاتل وال يفت� عقيديا 

تحرص » يكم فاعتدوا عليه �ثل ما اعتدى عليكممن اعتدى عل«هو اعتداء دون مقابل، أم �قابل أقل منه، فضابطة 
  ».الفتنة أكرب ـ أشد من القتل«س�ح القتال يف حقله �ا فيه اعتداٌء باملثل أم بأد�، ك� يف املقاتَل� املفتتن� حيث 

الحرب الخطوة الخطوة عىل مد الزمن حتى تنتهي إىل زمن صــاحب الــزمن حيــث يخطــوا الخطــوة األخــ�ة مــن 
إزالَة الفتنة أو إخ�د نائرتها قدر املستطاع، قتاالً باردا صدا عن »  حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله �ّ  قاتلوهم«

  ء فتنتهم. الدعايات الكافرة، وآخر حارا حين� ال تنفع الباردة أم ال تكفي وال تكاىف
ة الفتنة أين� كانت وكــيف� حصــلت فذلك تقرير حاسم دائم للحركة اإلسالمية السامية عىل مدار الزمن يف مواجه

  هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل.  لتكون كلمة ّهللا 
  فليس يكفي ـ فحسب ـ أن تكون أنت مسل� والجو الفاسد بالدعايات املضللة يفت� البسطاء عن الحق املُرام.

  الصالح للكتلة املؤمنة. إال قدر املستطاع» قاتلوهم«ال يكلف نفسا إالّ وسعها، فال تعني   ألن هللاّ 
فأما إذا فنوا أو ضعفوا بقتالهم، أم يزول األهم لهم بذلك وما أشبه من محاظ� القتال ـ إذا ـ فال قتال، وك� � يكن 

  يف العهد امل�.
 ذلك، فاملأمور بذلك القتال الحاسم الجاسم كل الكتلة املؤمنة عىل مدار الزمن اإلسالمي حتى يأ� دور صاحب األمر

  دائرة عىل دولة اإلسالم شاملة كل املعمورات.
فالقتال املفروض قــدر الصــالح واملســتطاع يعــم » الذين كفروا«راجع إىل » قاتلوهم«ذلك، وألن ضم� الغائب يف 

  الكفار كلهم، وهم غ� املسلم� ككّل.
ُء  ال يصدهم عــن اإل�ــان عــبذلك، وألن الذين انتهوا عن كفرهم ما كان تكليفهم بالفروع ك� عىل املؤمن�، ولكي

يغفر لهم ما قــد «اإلتيان �ا سلف والجربان ملا تخلف، فالصالح يف الرحمة الربانية وسياسة الجذب إىل اإل�ان أن 
  حتى يريض املهضوم� يف حقوقهم.  ولكنه محدد �ا ليس من حقوق الناس، وان كان منها فب� يجربه ّهللا » سلف

ياها إكراما لإل�ان، وتنازالً عن مصالحهم ثم وعىل كتلة اإل�ان الت نازل عن حقوقهم املهضومة في� يؤمن الهاضمون إ
  الشخصية للمصلحة الج�عية لكتلة اإل�ان.
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وأما حقوق الناس فال إال أن يدل دليل   أيا كان وألٍي كان، ال مجال له ككل إال حقوق ّهللا   ذلك، وكضابطة يف غفر ّهللا 
يريض املستحق�، أو أنه يريد منهم أن يرضوا، وال نجد هذا أو ذاك بالنسبة إلنتهاء الكفار عن   خاص عليه كأن هللاّ 

  فقط.  كفرهم، فإ�ا يغفر لهم ما قد سلف من واجبات مرتوكة أو محرمات مفعولة يف حقل حقوق ّهللا 
لنــاس املــؤمن� هنــا شموالً لحقوق النــاس، استســ�حا مــن ا» ما قد سلف«هذا، ومع كل ذلك فقد يحكم إطالق 

يف األخرى ك� يصح ويرىض، فإن َغْفر حقوق الناس محظور إذا � يكن إليه سبيل وإن محتمالً، وقد   وس�حا من هللاّ 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وما أشبه حيــث   نجد مثله يف مواضع كالتجهيز ووالية اليتامى، والدعوة إىل هللاّ 

قتضت هضم الحقوق املالية فيها رعاية لألهم األعم، فقد يكون هكذا األمر وبأحرى بالنسبة املصلحة العامة العليا ا
  للذين ينتهون عن الكفر، فال مقيد قاطعا لحقوق الناس يف غفر ما سلف للذين آمنوا.

تبديل سيئات املؤمن� حسناٍت، فبأحرى أن يغفر عن كل الســيئات » تاب وآمن وعمل صالحا«وح� يعمل مثلث 
ن انتهى عن كفره ترغيبا وتشويقا، ال سي� وأن تكليف الكفار بالفروع أخف من تكليف املــؤمن� بهــا، فلتغفــر مل

  لهؤالء ما سلف بأحرى منهم.
  

  اِصالحات حربية ب� املسلم� املتحارب�
َحبََّب إِلَيُْكْم االِْء�َاَن َوَزيَّنَُه ِيف قُلُوبُِكمْ    َولَِكنَّ ّهللا 

١  
ويغفــر   فاتبعو� يحبــبكم هللاّ   قل ان كنتم تحبون ّهللا «:  ، اذا فاتبعوا رسول ّهللا  ، فرصتم تحبون هللاّ  حبب اال�ان با�ّ 

  ؟»هل الدين اال الحب«فـ  ٢.»لكم ذنوبكم
  ٣»!.الدين هو الحب والحب هو الدين«كال!، ا�ا 

مــن جانــب، �ــا   فالــدعاة اىل ّهللا » يف«وتــزي� » اىل«وتحبيب اال�ان اىل االنسان كتقدمة لتزيينه يف قلبه، تحبيب 
ـ مــن آخــر، يجعــالن ـ   �ان ـ �ا فطر هللاّ يحملون رايات الدعوة الحنونة الحبيبة، وحب االنسان فطريا وعقليا لال 

وزينه يف «متعامل� ـ ركيزة لحب اال�ان يف روح االنسان، عقالً وصدرا واىل قلبه، ومن ثم يأ� دور تركيزة يف القلب 
 والذين اهتــدوا زادهــم هــدى وآتــاهم«تعامالً ب� عقيدة اال�ان وعمل اال�ان فيزدادوا ا�انا عىل ا�ان: » قلوبكم
  ٤.»تقواهم

  ٥.»أولئك كتب يف قلوبهم اال�ان وايديهم بروح منه«
اليه، وقبل هذا وذاك ال   فال تزي� لال�ان يف قلب ما � يدخل فيه، وال يدخل فيه، إال من يتحبب له بعد ما حببه ّهللا 

  الكفر والفسوق والعصيان فيكرهها وقد فعل: تحبُّب وال تزيُّن باال�ان حتى يكره
فالكفر مقابل اال�ان، والفسوق خروج ع� يقتضيه اال�ان مــن طاعــة اىل » وكرَّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان

                                                        
 .��٤٩:٧ات ). ��رة ا��١

 
 .٣:٣١). ��رة آل ���ان ٢
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فمــن «لنا هذا الثالوث املنحوس مع ما حبب الينا اال�ان،   تخلف، فهو اذا سبب موصل اىل العصيان، وقد كره هللاّ 
ا�انــا عــىل   (اذ ال جرب وال تفويض بل امر ب� امرين) فمن يختــار اال�ــان زاده ّهللا » ؤمن ومن شاء فليكفرشاء فلي

عىل قلبه بطابع الالا�ان، فآية تحبيب اال�ان ال تجعــل كــل   ا�ان، ومن يختار الكفر والفسوق والعصيان ختم ّهللا 
هم كلهم يف ذلك ترغيبا وتشويقا وتوحيدا لصفوف اال�ان، ال املخاطب� من املؤمن� غ� العاص�، او قد جمعت بين

ينبههم �ا فعل فناظر ماذا يفعلون، وهم درجات يف ا�انهم ك�   أنهم كلهم بالغون تلك الدرجة من اال�ان، وا�ا هللاّ 
رشــدوا يف الــذين » هم الراشــدون«األكارم املؤمنون » اولئك«أن سواهم دركات يف كفرهم وفسوقهم وعصيانهم، و

  رصاط الحق، ال بحول وقوة منهم فقط ـ وا�ا:
عليكم ورحمته لكنتم   فلوال فضل هللاّ «: عليم بعجزكم، حكيم يف فضله لكم،: »عليم حكيم  ونعمة وهللاّ   فضالً من هللاّ «

»من الخارسين
عليكم ورحمته ما ز�   ولوال فضل هللاّ « ٢.»عليكم ورحمته التبعتم الشيطان اال قليال  ولوال فضل هللاّ « ١
  ٣.»منكم احد ابدا

هذا طرف من أدب االصالح في� يفسد بينكم من فرية سوء ام ماذا، استصالحا ملا بينكم، ومن ثم تنتقل املسؤولية 
  إىل اإلصالح يف معارك اخرى ك� ب� اخويكم:

إِْن بََغْت إِْحَداُهَ� َعَىل اْألُْخَرى فََقاتِلُوا َوإِنْ  َء إَِىل  الَّتِي تَبِْغي َحتَّى تَِفى طَائَِفتَاِن ِمْن الُْمْؤِمِنَ� اقْتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَيْنَهَُ� فَ
الَْعْدِل َوأَقِْسطُوا إِنَّ هللاّ    أَْمِر هللاّ    ٤يُِحبُّ الُْمْقِسِط�َ    فَإِْن فَاَءْت فَأَْصلُِحوا بَيْنَُهَ� بِ

رغم ان االخوة الصادقة والصلح البالغ ه� لزام اال�ان ك� خوطبوا به، اال أن هناك، وب� غ� الكامل� يف اال�ان، او 
 الجاهل� واملتجاهل� رشائط اال�ان، هنــا وهنــاك نــزوات ونزعــات وانــدفاعات فخصــامات وحميــات وح�ســات

فتفككات ومنازعات شاسعة عن ساحة اال�ان، قد تتخطى التالسَن والتضــارب اىل مقــاتالت، رغــم أن اال�ــان قيــد 
ٍء فاملؤمن  غ� خالص� يف اال�ان املوحد، ومه� يكن من ىش ٥.»اال وهم مرشكون  وما يؤمن اك�هم با�ّ «الفتك ولكن 

ح اليه، دون التقاتل ـ يعنيه ال يحارب أخاه إال عىل  حيــث االقتتــال » تقــاتال«ال » اقتتال«تكلف، وعلَّ االقتتال امللمَّ
  افتعال للقتال متكلَّف وليس فعالً مقصودا وب� املؤمن� االخوة!

يه عل  وما كان ملؤمن ان يقتل مؤمنا إال خطأ... ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب هللاّ «وإال 
  فهل هو بعُد مؤمن؟!. ٦»ولعنه وأعد له عذابا عظي�

ن عىل هذه الفوارق الدامية، وتعتلج ما تختلج يف َخلد اال�ان من فكرة االقتتال، ومن  فالبد إذا من صيانة إلهية تُصوِّ
لداخلية إصالحا، مه� كان الثمن غاليا ولــو ثم واقعه اذا حصل، أال وهي استنفار سائر املؤمن� ملواجهة املشكلة ا

  كان القتال قضاء عىل قتال.
وترى من هم املأمورون باإلصالح، او القتال اذا لزم األمر؟ فهل إنه أمر فوىض ب� دويالت صغ�ة اسالمية ـ ان صح 
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تهــادات أو التعب� ـ وب� شعوب متشعبة حســب الــدويالت، فيزيــد ويــالت عــىل ويــالت، النهــم مختلفــون يف اج
  سياسات؟!.

كال! إنه أمر موجه إىل سائر املؤمن� العائش� تحت قيادة واحدة إسالمية، دولة إسالمية واحدة بشعبها املوحد، ال 
تفصل بينهم قوان� أو حدود أم ماذا، فاآلية هذه وارضابها تلميح أو ترصيح برضورة تأسيس دولة واحدة إسالمية، 

  سلم�، وظروف إستع�رات للكافرين.ال دويالت هي ويالت عىل امل
ترى: وإذا � تكن ك� اآلن، فهل املؤمنون يعيشون مكتويف األيدي عن كل شارد ووارد فتك� الفوىض، كــال! فــإن  ثم

إزالة الظلم والضيم واجبة عىل طول الخط، مه� اختلف درجاتهــا، فعــىل املــؤمن� العائشــ� يف أرض املعركــة أن 
ن استطاعوا، عىل قيادة محلية عاملة عادلة، وإال فليستنرصوا َمن قِبلهم حتى تحصل الكفاية، يصلحوا ب� أخويهم ا

فإنه فرض كفا� وليس عينيا عىل املؤمن� كافة، اللهم إال إذا لزم استنفار املؤمن� كافة، فإن اإلصالح الداخيل ركــن 
  من ثم اإلصالح الخارجي.التي هي ركن األركان، و   يرتكن إليه املؤمن، عىل ضوء تقوى �ّ 

تلميح معنوي؟ ام ـ فقط ـ س�ح أد� أن يعرب عن التثنية بالجمع ك� » اقتتلوا وبينه�«وترى أيف اختالِف ضمَ�ي: 
يف نظائرها؟ عله تلميح اىل واقع يف هكذا اقتتال بطبيعة الحال، ان األثنينية هي البداية يف القتال، ثم تنمو وتزهوا 

وائف، بتحزبات جزئية داخل كل منه�، ثم يرجع املقتتلون يف محاولة اإلصالح ك� كانوا طائفت�، من طائفت� إىل ط
حيث املصلحون ال يستطيعون إصالحا إال بتضييق دائرة الخالف إرجاعا إىل األثنينية البادئة ثم الوحــدة املــرادة ـ: 

فهم يف دور اإلصــالح اثنتــان ـ بغيــا: » اقتتلوا«جمع بينه� » طائفتان.. بينه�.. احداه�«فهم بداية ونهاية اثنتان 
  ». حتى تفيَء إىل أمر هللاّ : « وفيئا إىل أمر هللاّ » فان بغت إحداه� عىل األخرى«

وهذا الوجه املعنوي يوافق األدب اللفظي أيضا، فإن أقل الجمع إثنان، فال تفنُّن هنا يف التحول من جمع االثن� إىل 
  معنى كهذا وإرضابه. أك�، إال تلميحا إىل

  ثم الطائفتان املتقاتلتان له� حاالت من حيث البغي املقصود وسواه:
إن » فإن بغت إحداه� عىل األخرى«إزالة للبغي بينه� » فأصلحوا بينه�«ـ أنه� باغيان من كل جهة مقصودة  ۱

  ». حتى تفيء إىل أمر هللاّ  فقاتلوا التي تبغي«استمرت يف البغي، او تحولت إىل بغي آخر او بغي األخرى 
د؟ فكذلك األمر، ك� وإذا استمرا يف بغي مقصود وسواه فقاتلوه�  ۲ ـ أو انه� باغيان جهالً وسوَء تفاهم دون تقصُّ

  قتال هو نضال لإلصالح وإن شمله� إذا بغتا.  حتى يفيئا إىل أمر ّهللا 
ستمرت أو غ�ت بغيها إىل وجــه آخــر، أم تابــت ولكــن ـ أو ان إحداه� باغية قصدا أو سواه، ثم عند اإلصالح ا ۳

سواء أكانت البادئة هي املستمرة، أو األخرى هي البادئة بعد األوىل، فال يكون » فقاتلوا التي تبتغي«األخرى بغت 
  القتال اإلصالح إال مع التي تبغي بعد محاولة اإلصالح.

بأية وسيلة ممكنة عظة وبرهانا، فمن يتجاهل » بينه� فأصلحوا«فاملصلحون يبتدئون باإلصالح املوعظة واإليضاح 
»  حتى تفيء إىل أمر ّهللا «ولكن إىل حدٍّ وليس فوىض اإلنتقام: » فقاتلوا التي تبغي«هذه اللغة الواعظة، فلغة القتال 

» حوا بينه�فأصل«الباغية: كرها هنا » فإن فاءت«الذي تحققونه يف اإلصالح، والذي أمر من تحقيق األخوة اال�انية 
طوعا هناك هو الصلح بعينه فال حاجة يف اإلصالح، ولكــن� الفــيء كرهــا هنــا بحاجــة إىل   حيث الفيء إىل أمر هللاّ 

دون أن تتحكم فيه روح » بالعدل«إصالح بعده، يحدده عند حده ل� ال يتكرر، وذلك بتحكيم بنود االتفاق، ولكنه 
  ».يحب املقسط�  ان ّهللا «هنا وهناك » واقسطوا«االنتقام 

فهنا إصالح اول طوعا، وإصالح ثان كرها، وقتال قبل الثا� إذا لزم األمر، وليكن هذا املثلث املصلح عــدالً وقســطا، 
  هو املستعان.  وهكذا ينتهي دور اإلصالح ب� املؤمن� إىل حفاوة وحنان وعدل وإحسان بفضل امللك املنان وهللاّ 

تتوسط ُمصلحة عادلة مقسطة بــ� املــؤمن�، فضــالً عــ� بيــنهم وبــ� الكــافرين، هكذا تؤمر الج�عة املؤمنة أن 
فليكونوا مع هؤالء ضد أوالء عدالً وا�انا، ف�ذاترى يف دويلة تدعي اال�ان النضال، تم تدخل معركة االقتتــال بــ� 

وتسمي هذه الوحشية العارمة  مسلم� ومسيحي� صهاينة، ثم ال تحارب إال املسلم� لصالح الصليبي� اإلرسائيلي�،
  إصالحا؟ أنا ال أدري، اللهم ارجعنا إىل اإلسالم واجمع شمل املسلم�، واجعلنا ك� أمرتنا اخوة مؤمن�:
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َا الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة فَأَْصلُِحوا بَْ�َ أََخَويْكُْم َواتَُّقوا هللاّ    ١لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ    إِ�َّ
إنه ليس اال�ان ـ فقط ـ عالقة شخصية ب� املؤمن وربه، بل وعالقة أخوية ج�عية أيضا بينه وب� سائر املــؤمن�، 

التــي » إ�ــا«بل وليست بينهم أية عالقة ورباط إالّ أخوة ا�انية، كل ذلك بدافع اال�ان وسناده، يلمح له الحرصــ: 
فإن هناك أخوَّات أخرى » إ�ا األخوة املؤمنون«ال » إ�ا املؤمنون إخوة«ة تحرص كافة املناسبات ب� املؤمن� باألخوَّ 

ب� سائر الناس ليست بالتي تحرص مناسباتهم باألخوة األلفة الخلة، بل وتتبدل ـ وعىل أقىص الحدود بعد املوت ـ 
»األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو اال املتق�«بالعداوة: 

ذ كانت هذه حالة الخلة غ� اال�انية، فــ� هــي حالــة وإ  ٢
  سائر األخّوات التي ال تستلزم الخلة؟.

ة اال�ان ترشيعية، وواقعية بدافع اال�ان، يؤمر املؤمن أن يؤصلها يف حياتــه الج�عيــة لحــد ال تبقــى بــ�  إن اخوَّ
�، وال أخوة القرابة الرشعية التي تحرم فقط املؤمن� إال األخوة، وليست هي األخوة اَلخلقية ك� ب� الناس أجمع

النكاح، وال اإلقليمية او العنرصية او الحزبية ام ماذا من اخوَّات غ� ا�انية، فانها ليست لزامــا بــ� هكــذا إخــوة 
املؤمن اخو املؤمن كادجسد الواحد إن اشت� شيئا منه وجد أ� ذلك يف ساير جسده، وارواحهــ� مــن «اال�ان فـ: 

هو عينه ومرآته ودليله، ال «فـ  ٣»من اتصال شعاع الشمس بها  واحدة وان روح املؤمن ألشد اتصاالً برَوح ّهللا  روح
  ٤»يخونه وال يخدعه وال يظلمه وال يكذبه وال يغتابه

خلق املومن� من نوره وصبغهم يف رحمته واخذ ميثاقهم بالوالية عىل معرفته   ان هللاّ   ان املؤمن ينظر بنور هللاّ «فـ 
  ٥».يوم عرّفهم نفسه، فاملؤمن اخوه البيه وامه، ابوه النور وامه الرحمة، وا�ا ينظر بذلك النور

ت طائفتــان مــنهم هكذا أخوَّة تقتيض بينهم عموم التآزر يف ع امة الحياة، دون اي تنافر وتناحر ومن ثــم اذا شــذَّ
فاقتتلوا، فاخوَّة الباق� معهم تقتيض محاولة اإلصالح الصارم ايا كان الثمن ولو بالقتال مع الباغية حتى تفيء امر 

قَّب مــدبر تــرك املعركــة، ، دون اغتنام فرصة ألخذ الغنيمة، وال أن يجهز عىل جريح منهم او يقتل اس�ا، او يتع هللاّ 
حيث الهدف من قتالهم اصالحهم، وا�ا تدور املعركة ب� سائر املؤمن� وب� املقتتل� حول فلك اإلصــالح األخــوي 

  بدافع اال�ان دون املعارك األخرى ك� بينهم وب� الكفار، فان لها رشوطها واحكامها األخرى.
زاد املؤمن� اإلخوة يف أخوتهم، وزادهم يف اصــالحهم بــ� أخــويهم، فهــي   فتقوى ّهللا » لعلكم ترحمون  واتقوا ّهللا «

  زادهم يف مبدءهم ويف معادهم، يعيشونها عىل طول الخط.
فكل مفاصلة ب� املؤمن� هي خالف اال�ان، وخالٌف عىل كتلــة اال�ــان، كمــن يهرفــون �ــا ال يعرفــون ان ج�عــة 

ب ام ماذا؟ من افرتاءات اختلقها االستع�ر الكافر، واستغل يف ذلك جهل الشيعة االمامية مرشكون، ام تاركون الكتا
ج�عة بعيدين عن سائر إخوتهم املؤمن�، ثم أخذ ينفج وينفخ يف ابواق الخالفات حتى جعل من فريقي املسلم� 

ع هــذه الخالفــ ات، ولتكرســ مسلم� وغ� مسلم�، يفرتي كٌل اخاه بالخروج عن الدين، فلتقطع ألسنة حداٌد توسِّ
أقالم تزيدهم عداًء فِعناًء، وتوحيد كلمة املسلم� عىل دعائم االسالم، دون ان يحملهم مختلف االجتهــادات عــىل 

                                                        
 .٤٩:١٠). ��رة ا����ات ١

 
 .٤٣:٦٧). ��رة ا����ف ٢

 
 ���ل:.. ا����م �������� �� ����   ). ا��ل ا����� �����ده ا�� ا�� ���� ��ل ���� ا�� ��� ا��٣�ّ

 
 :..ا����م ����ر �����ده ا�� ا���رث �� ا�����ة ��� ). ا����٤

 
���� ��اك ��ا ا����� ا��ي ����� ��� �ـ� ���ـ��ه؟ �ـ�ل  ا����م ����  . ����� ا��ر��ت �����ده �� ���و�� �� ���ر ��ل: ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�)٥

 ... ، ���ل: �� ���و��؟ ان ا��ّ� : و�� ��؟ ��ل: ان ا����� ���� ���ر ا��ّ�ا����م ����
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ء اجر واحد وللمصيب اجران، ثم للمفرق اوزارها تحمله اىل النار، وك� هو يشعل النار بــ�  مباغضات، فللمخطى
يا اهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم «ء:  كتاب اىل كلمة سولاملؤمن� اإلخوة، فإذ نؤمر ان ندعوا اهل ال

 ١.»فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون  وال نرشك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون هللاّ   أال نعبد اال هللاّ 
   هذه السواء عىل سواء، وان نصلح ب� اخوينا ونتفي هللاّ  فأحرى بنا ونحن مسلمون أن يدعو بعضنا بعضا اىل

  ٢لعله يرحمنا.
اٌي تخــالف ـ مــن شــأنه اخــتالق  ثم وإن اإلصالح ب� املؤمن� ال يخــص حالــة التقاتــل الحــرب، وا�ــا التخــالف ـ

االنقسامات والتفرقات، التي تنفصم بها عرى الوحدة، فتنقسم بها الكتلة الواحدة املؤمنة، فتنحسم هيبــتهم مــن 
  واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللاّ «:  قلوب الكتل الكافرة، وخالف ما يقول هللاّ 

  ٣.»وعدوكم
، دون  ان االصالح هنا ـ اَي إصالح ـ يقوم عىل دعائم العدل والقسط واال�ان والتقوى، عىل غرار ما يقرره كتاب ّهللا 

امــرهم شــورى «، ودون االستبدادات يف أيــة اجتهــادات، وا�ــا  األهواء واملصلحيات السياسية املجانبة لرشيعة ّهللا 
  ».بينهم

� املؤمن�، من عقائدي واقتصادي وسيايس، ومن فردي وج�عي ام ماذا، فليعيش املؤمنــون وانه اصالح ما فسد ب
  حياة الصلح مع بعض، وليكونوا يدا واحدة عىل من سواهم.

اذا منا ـ ك� منهم ـ براء، اال   فعلينا ان نذرف دمعة الدماء، م� نرى بيننا من عداء، تنفث يف توسيعها االعداء، فاّ� 
  . ، ونعتصم بحبل هللاّ  بهدى هللاّ  ان نهتدي
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�: ا��� ). ����� �� ���� ����� ��ٔ��� ا������ ����: أ�� �� أ�� ا���ر اذ ��� �� أ�� ا������ ���� ��ر�� ��اء، ��� ان ���� ا��ٓ���� ���و��٢

�ٔ��� �����ن ���� ا����ل ��� ��؟ ���� �����ن ا��� أو��د�� وأ���ء�� ��� ��� ـ �� �����ن ����ون ا��ٔو��ن ��اء ��ر��، ����ذا �� �����ن؟ أ�

����ـ�ن ��� ا������ ���دة ���� ��ن ـ و��� اذا ��� ر�� أ�� �� ا��و���ء ا���ا�� �� ���� ���م و��� ����، ��� �ـ�ل ��ـ� ان ا��ـ��� ا������ـ� 

��ف ا��������ات ���� ا���� ���د�� ��، ا���� ا�� ا�������ر ا�� ي �� �� ا������ت �� ا����، و�� ���� ���� ان ����� �� ا������� ��ءوا �� آ

 ����دة ا�����؟ ان ��ا ا�� ا�� ����ى!.

��  �� ���ل ���و��� ���ذا ������ن ا����� �� ا�����ن �����ن �� ا����ت ���� او �������� او ���د���، ��� �����ن ان �����ً ���� ����ن

����، �ا���� ���ذا ����� �� ������، و���ذا �� ����� ام ��ذا؟ ����ل �������: ��ه ����ة ا����� �� �������، ��� ان ��� ����� وأ��� ����

 ���� ����� �� ���� ان ����ض ��� ���� �� ���� آ�� ���ذا ��� ��� �����، وا��� ��������� ان ���د��ا �� ��� و����� �� ا���.

ا ��� ا������ة ان ����� ��� ��� ���� �� ا���م ا���� ا����رك وأ��ه ا�� ���� ا����� و�� ��ن ���أ ا���آن، �����ً ��، ���ذا ���أ ��و�� �

����ع ن ا�ا����ب؟ ��ل: ا�� ا���آن و�� ان ��اء�� ����رة �� ا����� ا���ام؟ ��ل: �� ـ و��� ��آ��� ����� �� ��آ���! ��ل: ���! ��� ��ا ا���آ

�� �� ا��ان و���� ��� ���� ا���آن ��� ��� ���� ا����ف! ��ل: ���� �� ��ه ا����� و��� �� �� ���ذا أ�� ���� و��� �����؟ ��ل: ا�� ��

�ا: ����ء ��� ��ٔ���� ان ����� ��ب ����� ا���� ����! ���� و�� ��� �� ���  ��ٔ��� ���� ���! ��ل: ��� �� ���! ��ل: �� ا�� ��ٔن ��� ر��ل ا��ّ�

ا��ٓ�� و���ه ا��ٔ��� ���را �����ر��ت   ����� ا�� ��ه ا����زل ا��� ا������ ا�������ر ��ٔ��� �� ��اء�� ��� ا��ّ�». ��ة ا���ال وا��� د���� ا�����

ـ �����ن! ����ذا ����   � ـ و�� ��� ا��ّ������ض ان ا����� ا������». وإذ ����� ا���� ����� ����س وأ���«����� ���ل   وا����ر��ت وا�ٕ����اءات وا��ّ�

و�� ا��� �����ن ������ن، » ا��� ا������ن ��� ��� �����ا ا����� ا���ام ��� ����� ��ا...«����� ���ل:   ��� د��ل ا������ ا������� وا��ّ�

� وا���ب وا������، �ٕ�ن ذ�� �� ��داد إ�� ���ا و�� ����� ����� ����ء ��ر��ن ������� إ�� ا��� ������� وا������ ا�����، �� ������ وا���

 .١٦ا������ن و���� ا�����ن. ا�����ن ـ م   ���� ا�� ����ة ا���������، ا���� ����ا �� ���� ا����ة ا�������� ���ان ا������ ا���ر��، وا��ّ�

 
 .��٨:٦٠ٔ���ل ). ��رة ا٣
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   طاعات وانفاقات يف سبيل هللاّ 
  .»وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أع�لكم  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللاّ «

  بالذي يحبط فقط أع�ل الكافرين، بل وكذلك املؤمن� التــارك� لطاعــة هللاّ   ومشاقة رسول هللاّ   انه ليس الكفر با�ّ 
ورســوله، إال ويحرقهــا   ورسوله، انهم تبطل أع�لهم، ف� من شجرة يغرسها اإل�ــان بــا�ّ   رغم إ�انهم با�ّ ورسوله، 

بها من الظل�ت إىل النور، قضــية   البينات، ليخرجهم هللاّ   ظل�ت مه� كانت أخف، فالرسول يتلوا عليهم آيات هللاّ 
  الرأفة والرحمة.

، فــاختص لــذلك  ، واختص نفسه با�ّ  إذ تحلل عن عبودية وعبادة ما سوى ّهللا » هعبد«وما أس�ه تعريفا بالرسول: 
  . : أن يحمل أرشف وأسمى رساالت هللاّ  الكرم كرامات هللاّ 

ان هناك ظل�ت تُظلِم عىل الفطرة االنسانية فتَظلمها، فإذا أخرج االنسان عنها �ذاكرات اآليات البينات فهو إذا يف 
س وراء ذاته إال ما يزيد فطرته جالًء واعتالًء، فالفطرة غ� املحجوبة هي النور، وهي املرقى إىل ساير النور الذا�، ولي

  ».لنوره من يشاء  نور عىل نور يهدي هللاّ «النور 
ال (فيدخلهم يف النور) فإنه من دواخل ذاته فهو داخل فيه محجوبا أو غ� » ليخرجكم من الظل�ت اىل النور«لذلك 

ء  إذا ارتفعت الحجب الظل�ت فهو إذا يف النور، دو�ا حاجة إىل طي مسافة بينه وب� النور، فإ�ا يبتدىمحجوب، ف
النور، منتهى ال نهاية   التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن اك� الناس ال يعلمون، وينتهي اىل هللاّ   بفطرة ّهللا 

  يف الس�، ناسيا نفسه وذاكرا ربه.له، فالبّد للسالك اىل هذا النور أن يستمر 
تََل أُْولَئَِك     َو�ّ    َوَما لَُكْم أَالَّ تُنِْفُقوا ِيف َسِبيِل ّهللا  َمَواِت َواْألَرِْض الَ يَْستَِوي ِمنُْكْم َمْن أَنَْفَق ِمْن قَبِْل الَْفتْحِ َوقَا ِم�َاُث السَّ

اتَلُوا وَكُّال َوَعَد ّهللا  أَْعظَُم َدرََجًة ِمْن الَِّذيَن أَنَْفُقوا ِمنْ  ِ�َا تَْعَملُوَن َخِب�ٌ    الُْحْسنَى َوهللاّ    بَْعُد َوقَ
١  

، قاتل أم � يقاتل، أنفق يف  هنا الخطاب األول العتاب خاص بضعفاء اال�ان، الذين يتثاقلون عن االنفاق يف سبيل هللاّ 
  نوا درجات.أو � ينفق وإن كا  سبيل ّهللا 

فال » م�اث الس�وات واألرض  و�ّ «ولستم إال مستخلف� في� رزقتم، ثم وال يبقى لكم باقية: » وما لكم أال تنفقوا«
ان االموال لكم، وال انهاباقية أو أنتم باقون، فإذا الخالئق فنوا وانقرضوا، خلّوا ما كانوا يسكنونه أو من يساكنونه، 

وارث ما تركوه، وإن كان مالكا من قبُل مــالكيتهم، فهــو البــاقي بعــد   �لكونه، وهناك ّهللا وزالت أيديهم ع� كانوا 
  فنائهم، والدائم بعد انقضاءهم.

فالبّد لل�ل أن ينفصل عن صاحبه، باملوت فالوبال، أو باالنفاق وسائر الواجب أو الحالل، فهل من عاقل يرتك ماله 
  ؟! رضه يف سبيل هللاّ دون تسميد ملستقبل الحال بانفاقه أو ق

ويا لها من حجج بالغة دامغة، ناصعة ناصحة، ف� الذي يبقى عندها من دوافع الشح ملن كان له قلب، أو ألقــى 
  السمع وهو شهيد!

  يف ساعتي العرس واليرس،ترى انه� سواء ـ كال:  ثم ينتقل الخطاب إىل املنفق� املقاتل� يف سبيل هللاّ 
»املهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العرسة..«من » من قبل الفتح وقاتل.. ال يستوى منكم من أنفق«

وفرتة  ٢
الشدة قبل الفتح، وأهمه فتح مكة، وبعده فتح الحديبية، الذين أنفقوا وقاتلوا يف حالة األرس والُعرســ، أيــام كــان 

ون مطارَدون، قليلون يف الِعدة، قليلون يف الُعدة، فاالنفاق والقتال االسالم غريبا والخطر قريبا، واملسلمون محاَرص 
اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من «كانا يف عضال، فال تشوبه� شائبة، مه� كان االنفاق قليالً لقلة األموال.. فـ 

خاء، أنفقوا والعقيدة آمنة، والغلبة إذ أنفقوا وقاتلوا يف رخاء ورجاء، و� يكن ملن قبل الفتح رجاء وال ر » بعد وقاتلوا
كائنة أو كامنة، فليكن َمن قبلهم أعظم درجة منهم، مه� كانت النية صافية وعىل ســواء، فــإن املوانــع والــدوافع 
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تختلف هنا وهناك، وأفضل األع�ل أحمزها، فالظروف الصعبة امللتوية قبل الفتح تحكم ان املنفقــ� املقــاتل� يف 
أفضل ممن انفق وقاتل بعد الفتح مه� كان االنفاق من قبل قليالً، فلــيس الكــم هــو الــذي يــرجح فيه   سبيل هللاّ 

  ١امليزان، وإ�ا هو الظرف والباعث وما �ثله من حقيقة اال�ان.
الحسنى) ولكن� الجزاء الحسنى درجات ك� االع�ل والنيات الحسنى يف اليرس والعرس   إن كان (كالً وعد هللاّ » و«
  �ا تعملون خب�).  رجات (وّهللا د

أفضل درجة ممن نارصه ساعة اليرس، فالذين ينرصون  آله و عليه هللا صىلومن ثم ك� ان املنارصين يف ساعة العرس مع النبي 
االسالم بعد دوري الرسالة واالمامة، وظروفهم كمن قبل الفتح أو أعرس، فهم أفضل درجة ممن أنفق من قبل الفتح 

ه و عليـه هللا صـىلحارضا بآياته البينات، واآلخرون ُغيَّب عن زمن الرسول آله و عليه هللا صىلهم كانوا يف ظالل الرسول وقاتل، إذ وإ�ــا  آـل
صمدوا يف اال�ان ملا رأوه وسمعوه من قرآنه املب� وتبيانه املت�، فأحاديث التفضيل ب� َمن قبل الفتح وَمن بعده ال 

م كآياته عىل َمن قبل الفتح، فحسناهم أفضل من حسناهم صورة طبق األصل (وكل إنســان بل وتفضله ٢تشملهم
  يعمل عىل شاكلته) فليجَز كذلك حسب شاكلته (وال يظلمون نق�ا).

فلينفق املؤمن م� هو مستخلَف فيه، وسوف يرتكه ملستخلِفه، ولو غفل عن هذا وذاك، وحسب انه هو املالك أو 
من مالــه! قرضــا   أضعف اال�ان، أو هو الكفر ـ فلو غفل هكذا أو تغافل ـ إذا فليقرض ّهللا  الباقي ملكه ـ وهو من

  فيه، هنا وبعد ما يحييه:  يُربيه ّهللا 
  ٣قَرْضا َحَسنا فَيَُضاِعَفُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَِريمٌ    َمْن ذَا الَِّذي يُْقرُِض ّهللا 
  د هذا الخطاب الحنون العتاب متصلبا عىل منع االنفاق واإلقراض؟!ومن ذا الذي يبقى بع

مالكا ملا استخلفه فيه، ويجعل نفسه مستقرضا �ضاَعف األداء وأجر كريم، هنا ينفتك القلب،   .. هنا! إذ يجعل هللاّ 
د يســتقرض عبــاده الغني الحميــ  وحقيق ملن له أد� شعور أن �وت خجالً، أو يصعق ويتصدع َوِجالً، كيف أن ّهللا 

الفقراء املهازيل (يستقرضهم وله خزائن الس�وات واألرض وهو الغني الحميد وإ�ا أراد أن يبلوكم أيكــم أحســن 
  ومجرد الشعور ان املستقرض غني أم�، مضاِعف يف الرد، كريم، إنه يط�ِّ أصحاب األموال إليه ط�انا. ٤عمالً)،

 فيا له ربا حنونا يف هدايته كيف يداري عباده املجاهيل يف هداه، فال يبقي سبيالً إال ويرشدهم، وال يــذر دلــيالً إال

                                                        
�ـ�م �ـ� ���ـ� ـ وأ�ـ�ر ��ـ�ه إ�ـ�  ��ٔ����آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ���� �� ����ر �� ز�� �� ا��� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ٦:١٧٢) ا��ر ا�����ر ٢و١). (١

��ـ� ��ـ� أ�ـ� ذ��ـ� �ـ� أدرك �ـ� أ�ـ��� و�ـ�  ��، ��ـ� ان أ�ـ��� أ ـ� ا���� ـ ����ون أ������ ��� أ������، ����ا: ���� ��ـ� أم �ـ�؟ �ـ�ل: �ـ� أ

» ا���� أ����ا �� ��ـ� و�ـ����ا�� ����ي ���� �� أ��� �� ��� ا���� و���� او��� أ��� در�� �� «�����، ���� ��ه ا��ٓ�� ����� و��� ا���س: 

وأ��ج ا��� ��  آ�� و ���� ا��� ���وأ��ج ���� ا�� ���� وا�� أ�� ���� وا�� ��دو�� وأ�� ���� �� ا������ �� ���ء �� ���ر �� أ�� ���� ا���ري ��� 

أو ��� ا����ل ذ��� �� ����� أ������، وأ�ـ�ج ا�ـ� أ�ـ� د��ا �� أ����� �� ا��ي ���� ���ه �� أ����� ��� ا��  آ�ـ� و ���� ا��� ���ا�� �� ���� ��� 

�� داود وا�����ي �� أ�� ���� ا���ري ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ـ� و ���� ا��� ���  ���� وا����ري و���� وأ � ان آ� �ي ���ـ� ��ـ�ه ـ� : �� ����ا أ����� �� اـ�

 أ���� أ��� ��� ا�� ذ��� �� أدرك �� أ���� و�� �����.

���ر�� ��� �� ����ا ز�� ا���� ��� ا���� و���ه، وأ�� ا���� أ��ا و��ٔ��ن ���ه ���، ��� ��� إذا إ�� ���ٔ��� أ�����ً، ��� ا���وف  أ��ل: و�� ��ه

 وا����ت و��ى ا������ت.

 
٢ .( 

 
 .٥٧:١١). ��رة ا����� ٣

 
�� ذا «������:   ��� ��ل ا��ّ�» ا���ا أ��ا��� و��وا �� أ���د�� ���دو ��� ��� أ����� و�� �����ا ��� ����« ا����م ����). ��� ا������ �� ��� ٤

 وا������� و��.» ���� ����..  ا��ي ���ض ا��ّ�
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)  ويدلهم، وهنا يعطف بهم اىل مثلث التدليل من زواياه الثالث، يجعل نفسه يف الثالثة كأنه املستقرض: (يقرض هللاّ 
»فق� ونحن أغنياء  إن ّهللا «وليس إال لعباده، م� يدفع ج�عة من اليهود اىل القولة الهراء االستهزاء: 

وهذه نهايــة  ١
هي سبيل صالح الحياة قتىل   إللهية يف الهداية، وك� ترمز بأن أوامره ونواهيه كلها لصالح العباد، فسبيل هللاّ العناية ا

لالســتحالة املقتضــية » لن«سوف يكتب لهم حسنات، وعلّه إىل يوم القيامة، فإن   األموات، بانقطاع الحياة: ان هللاّ 
  ينمي تلكم الصالحات يف األخرى.  األوىل، ثم هللاّ  استغراق الزمان منذ القتل إىل انقضاء الزمان يف

األع�ل الصالحة التي تركت مغبَّة الجهاد، ومن ثم ـ »: لن يرتكم أع�لكم«ثم املقاتلون الذين � يُقتَلوا، هم كذلك 
مــ�   سبيل هللاّ علّها أيضا ـ الصالحات املرتوكة بعد امل�ت، فإنها � تنقطع عنهم، بعد الجهاد اإلست�تة، فالجهاد يف 

، ويخلد صالحا وان  ، فينصبغ بصبغة �ّ  يخلد املجاهد يف حياة الصالحات، وبعد أن قتل أو مات، وألنه باذل حياته �ّ 
  قتل أو مات، ولكن� القتىل حظَوتهم، إذ يبعدون بالقتل عن رشور الحياة وتضمن لهم خ�اتها!.

معكم ـ ولن   أنتم األعلون ـ وهللاّ «وهو يف مثلث النجاح والفالح:   ّهللا فعىل املسلم العاقل أن يجنح للقتال يف سبيل 
  هل تربصون بنا إال احدى الحسني� ونحن نرتبص بكــم ان يصــيبكم هللاّ «ولتكن مقالته للكافرين: » يرتكم أع�لكم

  ٢!.»بعذاب من عنده أو بأيدينا
نْيَا لَ  اُة الدُّ َا الَحيَ   ٣ِعٌب َولَْهٌو َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَُّقوا يُْؤتُِكْم أُُجوَركُْم وَالَ يَْسأَلُْكْم أَْمَوالَكُمْ إِ�َّ

، تبديل الحياة بالحياة العليــا، تجــارة  هناك حياة جهاد يف سبيل الدنيا اللعب اللهو، وهنا حياة جهاد يف سبيل هللاّ 
فــي� يــؤ� أجــوركم، إ�ــا » وال يسألكم أموالكم«الدنيا إىل العليا: إ�انا وتقوى بأجوره�، مربحة لن تبور، فاتركوا 

  إ�انكم وتقواكم، سؤاالً لصالحكم يف الدارين.
كــل » ال يسألكم أمــوالكم«، ولكنه  وهذه االجور الغالية يف االخرى تقتيض سؤال كل األموال أن ترصف يف سبيل هللاّ 

  أموالكم ـ وألنه:
َخلُوا َويُْخِرْج أَْضَغانَُكمْ  إِنْ  ْحِفُكْم تَبْ   ٤يَْسأَلُْكُموَها فَيُ
، مغبة ذلك األجر، »: فيحكم«كلها » إن يسألكموهمها« عــن ذلــك » تبخلــوا«يجهدكم ويحملكم مشقة البذل ككلٍّ

، �ا يخرجها بخلكم عن إنفاقها كلها يف  أحقادكم خالف أمر ّهللا » أضغانكم«  هللاّ » يخرج«من ثم » و«االنفاق اإلجهاد 
ال يريد إحفاءكم فتضفحوا، حكمة منه فضالً ورحمة، فإن أحكامه تت�ىش مع الفطرة، دون أن   ولكن هللاّ  ٥ سبيل هللاّ 

دى عىل الفطرة، وهي تتناسق مع أنظمة الحياة ومناهجها وقواعدها، فإنها إنسانية الطاقة ورح�نيــة اإلناقــة تت�
  العمالقة، ول� تر� اإلنسان بتكاليف دون الطاقة.

َا يَبَْخُل َعْن نَْفِســِه َوهللاّ فَِمنُْكْم َمْن يَبَْخُل َوَمْن يَبَْخْل فَ    َها أَنْتُْم َهُؤالَِء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا ِيف َسِبيِل هللاّ  الَْغِنــىُّ َوأَنْــتُْم    إِ�َّ
كُْم ثُمَّ الَ يَُكونُوا أَْمثَالَُكمْ    ٦الُْفَقَراُء َوإِْن تَتَوَلَّْوا يَْستَبِْدْل قَْوما َغْ�َ

                                                        
 .٣:١٨١). ��رة آل ���ان ١

 
 .٩:٥٢). ��رة ا����� ٢

 
 .٤٧:٣٦). ��رة ���� ٣

 
 .٤٧:٣٧). ��رة ���� ٤

 
 �� ���ج أ���د�� إ�� ������ ا����� ��� ��ال �� ا����ال.  ، و�� ا���� ـ ����ّ� �� ا��ّ�» ���ج«). ����� ٥

 
 .٥٧:٣٨). ��رة ا����� ٦
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ها: (تدعون لتنفقوا) من فضلها الزائــد عــن املؤمن� املتق�! انتهوا ـ تركنا سؤال جميع أموالكم إىل بعض» ها أنتم«
، وال عن عباد  رضورات الحياة (فمنكم من يبخل) ومنكم من ال يبخل (ومن يبخل فإ�ا يبخل عن نفسه) ال عن ّهللا 

ـ فإنه يقطع عن نفسه رصيد اإلنفاق، الذي ينفعه يوم ال ينفع مال وال بنون، ومن قبل ينفعه يف إزالة األشواك   هللاّ 
، وتبديدا ألشواك البخل عن البذل، فإ�ا يبخل  بإبادة أو تسكيت أعداء ّهللا   اط اال�ان، تعبيدا للسبيل إىل ّهللا عن رص 

، فهو إذ يسألكم  الغني) ال سواه (وأنتم الفقراء) دون هللاّ   ـ فـ (وهللاّ   أرصدة كهذه الغالية الكر�ة عن نفسه، دون هللاّ 
، فل�ذا البخل  هي سبيل صالح الحياة، التي ليست إال من هللاّ   قره إليكم، فإ�ا سبيل هللاّ ، ليس لف انفاقا يف سبيل هللاّ 

فهــا أنــتم أنــتم الفقــراء ليســت  ١.»وأنفقوا م� جعلكم مستخلف� فيه«:  ويف سبيل ّهللا   إذا وفيَم؟ أبخالً من مال هللاّ 
  لفون فيها امتحانا، فال تبخلوا عنها امتهانا.أموالُكم أموالَكم، وإ�ا أنتم مستخ

بكم (قوما غ�كم)   (يستبدل) هللاّ  ٢(وإن تتولوا) عن اإل�ان، أو التقوى يف اإل�ان، أو االنفاق يف سبيل التقوى اإل�ان
: (والذى نفيس بيده لــو كــان آله و عليه هللا صىلوك� يروى عن نبي العجم والعرب من قوله  علهم مسلمون من غ� العرب،

  ٣اإل�ان منوطا بال�يا لتناوله رجال من فارس).
، وكــ� هــو اليــوم  (ثم ال يكونوا) هؤالء األغيار األبرار (أمثالكم) يف التويل اإلدبار عن االنفاق وأمثالــه يف ســبيل هللاّ 

س يف املسلم� الفرس، رغم الضغوط املتواردة عليهم من السلطات، فانفاقاتهم ـ وحــدهم ـ يف ســبيل اعــالء ملمو 
، تربوا انفاقات سائر املسلم�، وسوف يكون األك� نرصة لتأسيس الدولة االســالمية زمــن القــائم املهــدي  كلمة ّهللا 

  ديثا.هم رجال من فارس ك� يدل عليه األثر، واقعا وحالسالم عليه
، باستبدالهم بغ�هم، وك�  وإنها لنذارة رهيبة ختام سورة القتال، تنذر من يتوىل من املسلم� العرب عن حكم ّهللا 

بني إرسائيل بسحق ملكهم، وانتقاله إىل سواهم وك� فعل بنقل الرشيعة عنهم إىل بني   فعل، أو لعّل، ك� وانذر ّهللا 
ل، وإ�ا يستبدل من يحملها ويتحمل أعباَءها ويتوالها، إس�عيل، ولكن� هذه الرشيعة هي خا �ة الرشائع فال تبدَّ

  �ن ال يحملها ويتوىل عنها، وان ليس لالنسان إال ما سعى.
  

  األشهر الحرم يف قتال وسواه
ُهوِر ِعنَْد هللاّ  َة الشُّ ا َعَرشَ َشْهرا ِيف كِتَاِب هللاّ    إِنَّ ِعدَّ يُن الَْقيُِّم يَْوَم َخلََق السَّ    اثْنَ َمَواِت َواْألَرَْض ِمنَْها أَْربََعٌة ُحرٌُم ذَلَِك الدِّ

  ٤َمَع الُْمتَِّق�َ    هللاّ فَالَ تَظْلُِموا ِفيِهنَّ أَنُْفَسُكْم َوقَاتِلُوا الُْمْرشِكَِ� كَافًَّة كََ� يَُقاتِلُونَكُْم كَافًَّة َواْعلَُموا أَنَّ 
يف تكوينــه »  اثنــا عرشــ شــهرا يف كتــاب هللاّ «قرارا تكوينيــا وآخــر ترشــيعيا »  عند هللاّ «لكل سنة » الشهور إن عدة«

وأدار األرض والشمس والقمر، عوامل حركية ثالثة ملظاهر الزمن أياما » يوم خلق الس�وات واألرض«وترشيعه، منذ 
  »..منها أربعة حرم«وشهورا وسن� 

                                                        
 .٥٧:٧). ��رة ا����� ١

 
 ). ا����� ��� را�� ا�� �� ذ�� �� ا��ٓ���� �� ا�����ن وا����ى وا�����ق.٢

 
ا�ـ� : ـ ا��ج ��� ا��زاق و��� �� ���� وا�����ي وا�� ���� وا�� ا�� ���� وا����ا�� �� ا��و�ـ� وا�����ـ� �ـ� ا�ـ����� �ـ� ٦). ا��ر ا�����ر ٣

! �� ���ـ�ء آ�� و ���� ا��� ���  �����ا: �� ر��ل ا��ّ�» وان �����ا �����ل ���� ����� �� �� �����ا أ������«��ه ا��ٓ��  آ�� و ���� ا��� ���  ����ة ��ل: ��� ر��ل ا��ّ�

��ا و���� ـ وا��ي ���� ���ه �� ��ن ا�����ن ����� ������� ��� ���� ����ن �� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ا���� ان ������ ا������ا ���؟ ���ب ر��ل ا��ّ�

 ����و�� ر��ل ��رس. أ��ل: و���� ا��� ��� �� ورد �� ا��� ا�� ا���� ����� ا����م.

 
 .٩:٣٦). ��رة ا����� ٤
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»يسألونك عن األهلة قل مواقيت للناس والحج«ي األهلة دون الشهور الشمسية، فقد ذلك، وأساس هذه الشهور ه
١ 

شهر «ك� والشهر �ختلف صيغة الواردة يف القرآن عرشين مرة أخرى ال يعنى به إالّ القمري ال سواه، ومن نصوصها 
  ٢.»رمضان
، ال فقــط  ثم الترشيع عىل هامشة يف كــل رشائــع ّهللا » يوم خلق..«هو أوالً كتاب التكوين ملكان »  كتاب هللاّ «وهنا 

  الرشعة القرآنية.
»هو الذي جعل الشمس ضياًء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السن� والحساب«وهكذا 

حيث قرر تقــدير  ٣
  عرفة السن� والحساب.منازل القمر وسيلة ظاهرة محسوسة مل

وهنا املناسبة لهذه املحاسبة الثقلية أن املؤمن� أمر وبجهاد الروم وحلفاءهم من نصارى العرب يف ش�ل الجزيرة ـ 
ء وهو ج�دى اآلخرة ولكن مالبسة ماكرة كانت �نع عن هذه الغزوة وهي  غزوة تبوك ـ وكان ذلك يف رجب املُنىس

بسبب النيسء يف موعده الحقيقي بحساب األشــهر القمريــة، فكــأن رجــب كــان يف  أن رجب يف هذا العام � يكن
  ج�دي اآلخرة، أو كأن محرما كان يف صفر، عىل اختالف ب� رجب ومحرم من حيث كونه من األشهر الحرم.

  فلذلك بزغت اآلية بتثبيت األشهر القمرية كأوقات رشعية ثم التالية حملت عىل النيسء.
مــ� » خلق الســ�وات واألرض يف ســتة أيــام«كيوم واحد، ثم يف آيات أخرى » لس�وات واألرضيوم خلق ا«وهنا 

يــوم خلــق «هنا وهناك هو مطلق الزمان املقدر بأقداره حسب مختلف املقدرات فيــه، فـــ » يوم«يربهن عىل أن 
أجزاء الخلــق، املفرســة يعني مجموعة األيام الستة اعتبارا بجمع الخلق، ثم الســتة اعتبــارا بــ» الس�وات واألرض

لت فراجع. لة يف فصِّ   املفصَّ
رجب ـ ثم ـ شوال ـ ذوالقعــدة ـ ذو «ف� هي؟ هي طبعا أربعة محرتمة لساحة الحج فهي إذا » منها أربعة حرم«

فاألول لحرمة خاصة العمرة مه� عمت يف ســائر الشــهور، والثالثــة املتواصــلة ملجمــوع الحــج  ٤ك� يروى» الحجة
  والعمرة وال سي� حج التمتع.
الحــج أشــهر «واستثناء شوال ال يرض بزمن من الحــج والعمــرة، وألن  ٥يروى يف أخرى،أم واملحرم بديل شوال، ك� 

                                                        
 .٢:١٨٩). ��رة ا����ة ١

 
 .٢:١٨٥). ��رة ا����ة ٢

 
 .١٠:٥). ��رة ���� ٣

 
و�� ���ٍ� ������  ا����م ����� أ�� ���� �� ا����� �� ����� ا���� ���� ����ا �� زرارة ��ل ��� ����ا إ�� �� ٢:٢١٤). ��� �� ��ر ا������ ٤

إن ��� ا��ٔ���ر ��ن ���ل: إن ا�����  ا����م ����ا����� ���ل: أ�� إن ا���� إ���� ���دة ���ءه ر�� �� ����� ���ل �� ���� �� ��� ���ل ��ٔ�� ���� 

����  ا����م �������ل: ��ق ا���ل �� ��ل ��� ���ل أ�� ����  : ��� ���ل ���� ��ل ���؟ا����م �������� ���� ا����س �� �� ��اة ���ل أ�� ���� 

���� �� ا��ٔرض أ�� إ��� ���� ـ ��   و��ب ��� ا��ٔ���ر ��� و���، ��ل زرارة �� رأ��� ا����� أ��ا ���ل: ���� ـ ���ه �� ��ل: �� ��� ا��ّ�

ا��ٔ��� ا���م �� ����� ��م ��� ا����وات وا��ٔرض ����� ���ا��� ����: ��ال ـ   ������ ����، ��� ��م ا��ّ   أو�� ���ه ��� ا����� ـ و�� أ��م ��� ا��ّ�

 ذوا����ة ـ ذوا���� و��� ���د �����ة: ر��.

 
�� و ���� ا��� ����� أ�� ���ة أن ا����  ٣:٢٣٤). �� ا��ر ا�����ر ٥ ��� �� ���� ���ل: إن ا����ن �� ا���ار ������ ��م ��� ا����وات وا��ٔرض ا����  آ

ن، و��� �� ا�� ��� ��� ا��� ��� ���ا ���� أر��� ��م ���ث ���ا���ت: دوا����ة وذو ا���� وا����م ور�� ��� ا��ي ��� ���دي و����

��� ��� �� و ���� ا  ����. آ

أن  ������ا����م����� أ�� ��� ا����� �� أ��� ا�������  ا����م ������ ����� ا������ �� أ�� ���� ا��ا��� �� أ�� ����  ٢:٢١٥و�� ��ر ا������ 

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� �� ا��� ��� ���ا ���� أر��� ��م، �� ��ل ���ه، ر�� ���د وذوا����ة وذوا���� ��� ��� �� ���� ��ل: أ��� ا���س أن ا�� آ
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ح األربعة األوىل عىل األخ�ة، وما لفظ» رجب«هي الثالثة األوىل، ثم و» معلومات » املحرم«ة، غرة العمرة فقد ترجَّ
بالتي تدمجها فيها، ودعوى اإلطباق ب� الفريق� عىل الثانية ال نعرف لها وجها إال نفــس اإلطبــاق املــدعى، إالّ أن 

واأل�ة من عرتته  آلـه و عليـه هللا صىلاملتواتر معنويا يف اآلثار عدُّ املحرم من هذه األربعة، إضافة إىل تظافر النقل عن الرسول 
 ذلك، فاألشبه إذا عد املحرم منها بديالً عن شوال، وم� يرجحه أن الحجيج بعد ختام شعائرهم يظلــون عىل السالم عليه

أياما أم أك� بعد ذي الحجة يف الحرم، فقد يناسب كون املحرم من األربعــة الحــرم، وأمــا شــوال فالوافقــدون فيــه 
  جة.للمناسك قلة، أم هم ألقل تقدير أقل بكث� من الباق� بعد ذي الح

حيث الظاهر » فسيحوا يف األرض أربعة أشهر«بعد » فإذا انسلخ األشهر الحرم«وقد يفضل املحرم مرة أخرى ملكان 
  منها هو التالحق فيها.

فيه خطبتــه الغــراء قــائالً  آلـه و عليه هللا صىل  وعىل أية حال فقلب األشهر الحرم هو ذو الحجة الحرام، وقد خطب رسول هللاّ 
تدرون يف أي شهر أنتم ويف أي يوم أنتم ويف بلد أنتم؟ قالوا: يف يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام،  أيها الناس هل«

قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقونه 
ٍء إال بطيب نفس منه، أال إن كل دم  ه ال يحل مال امرىثم قال: اسمعوا مني تعيشوا: أال ال تظاملوا، أال ال تتظاملوا، إن

  ١ومال ومأثرة كانت يف الجاهلية تحت قدمي هذه إىل يوم القيامة.
فالدين القيم الثابت الذي ال ِحَول عنه يف رشعة » عدة الشهور..» «أربعة حرم«وقد تعني إىل » ذلك الدين القيم«

والقدر املعلوم من » فال تظلموا فيهن أنفسكم» «منها أربعة حرم«هو إعتبار الشهور هكذا إثنا عرش شهرا، ثم و  هللاّ 
قاتلوا املرشك� «حيث حرم فيها القتال هجوميا أو إنتقاميا إعتداءً باملثل، وإ�ا » أربعة حرم«مرجع ضم� الجمع هو 
إياه يف سلبية القتال » مع املتق�  واعلموا أن ّهللا «فيهن دفاعا مضيقا ويف غ�هن موسعا » كافة ك� يقاتلونكم كافة

  يات واإليجابيات.وإيجابيته بحدوده، وهكذا يف كافة السلب
فالظلم فيها مضــاعف ويف ســائر » أربعة حرم«وجه عىل هامش » إثنا عرش شهرا«عىل كل » فيهن«ذلك، ولتحليق 

  األشهر موحَّد غ� مضاعف، إالّ يضاعف �البسات أخرى.
وكذلك  دون تبديل للسنة إىل غ�ها،» إثنا عرش شهرا«عىل وجوب الحفاظ عىل عديد » ذلك الدين القيم«وقد يدل 

دين قيم يف حقل الزمن �ثلث الزوايا، فاملختلف عنها كلها أم بعضها متخلــف » أربعة حرم منها«قمريتها، وحرمة 
النيسء بحساب األشهر » أربعة حرم«املكتوب يف كتا� التكوين والترشيع، ومن التخلف يف » ذلك الدين القيم«عن 

                                                                                                                                                         
 وا����م ���ث ���ا���ت...

���ل: ���� أر��� ��م: ���ون �� ذي ا���� وا����م  ا����م ����  و��� ����� �� ا����ل �� أ�� ��� ا��ّ�» أر��� ��م«أ��ل: �����ن روا���ن ��ل 

 ».����ا �� ا��ٔرض أر��� أ���.. �ٕ�ذا ا���� ا��ٔ��� ا���م«و��ٔو���� أ��� ��م ��ص �ـ » و��� �� ر��� ا��ٓ��و��� و��� ر��� ا��ٔول 

 
ـ أ��ج أ��� وا���وردي وا�� ��دو�� �� أ�� ���ة ا������ �� ��� و���� �� ���� ��ل: ��� آ��ا ����م ���� ر��ل  ٣:٢٣٤). ا��ر ا�����ر ١

�� أو�� أ��م ا������ أذود ا���س ��� ���ل: أ��� ا���س... وأن أّول دم ���� دم ر���� �� ا���ث �� ��� ا����� ��ن �������  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

� ا����ـ� ��ـ� رؤوس   �� ��� ��� ������ ���� ـ أ�� وإن �� ر�� ��ن �� ا������� ����ع، وإن ا��ّ� ��� أن أّول ر�� ���� ر�� ا����س �ـ� �ـ�

�ٔرض، أ�ـ� وإن �ـ�ة ا��ـ��ر ��ـ� ا��ّـ� ا��ـ� ��ـ� �ـ��ا �ـ�   أ��ا��� �� �َ����ن و�� �ُ����ن، أ�� إن ا����ن �� ا���ار ����� ��م ��� ا����وات واـ�

��ـ�� أ�� �ـ� ����ـ�ا ��ـ�ي ��ـ�را ��ـ�ب �» ��م ��� ا����وات وا��ٔرض ���� أر��� ��م ذ�� ا���� ا���� ��� �����ا ���� أ�����  ���ب ا��ّ�

�� ا����ء ����� ��ان ����� ��   ر��ب ���، أ�� أن ا�����ن �� أ�� أن ُ����ه ا������ن �� ����ة ا���ب و���� �� ا������ ����� وا���ا ا��ّ�

��ـ�ز�� ����� ��ٔ����� ���� وان ����� ��� و��� ����� ��� �� ����� ��ا��� أ��ا ����� و�� ��ٔذن� �� ������ ��ٔ�� ������� �ـٕ�ن ��ـ�� 

وا�ـ������ �ـ�و���   ������ وا���و�� �� ا������ وا������ ���� ��� ���ح و��� رز��� و������ ������وف وإ��� أ�ـ������ ��ٔ���ـ� ا��ّـ�

ا����� ا����� ، أ�� و�� ���� ���ه أ���� ����د�� إ�� �� أ����� ����� و��� ���� و��ل: ا����� �� ���� أ�� �� ����، �� ��ل: �����  ����� ا��ّ�

 ».���� رب ���� أ��� �� ����
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  غ� القمرية عىل حساب الشمس.
األِ�ة االثنى عرش الذين هم تأويل الشهور اإلثنى عرش حسب املــروي عــن النبــي » ين القيمذلك الد«ذلك، ومن 

لهــم عــيل أوصيا� بعدي إثنا عرش أو « ٢»عىل الخلق بعدي إثنا عرش  حجج هللاّ « ١»األ�ة بعدي اثنا عرش: «آلـه و عليه هللا صىل
هم نص بإمــامت«فقد  ٥»إثنى عرش كعدد نقباء بني إرسائيل« ٤»�لك من ولدي إثنا عرش خليفة« ٣»وآخرهم املهدي

  ٧».فنظرت فرأيت إثنا عرش نورا ويف كل نور سطر أخرض عليه إسم ويص من أوصيا�« ٦»وهم إثنا عرش
ذلك، وقد نجد مواصفاته التي ال تُحدُّ وال تُحىص يف ألف� من مؤلفات إخواننا أو تزيــد، كــ� فصــلت يف ملحقــات 

  ق.إحقاق الح
كــ� «قتالً يكف عنكم بأسهم، وعّل تاءها للمبالغة عناية إىل مبالغة الكف يف ذلك القتال » وقاتلوا املرشك� كافة«

الجميع، وإ�ا هي القتــال الكافــة حيــث تكــف عــنكم » كافة«قتالً يكف عنهم بأسكم، فال تعني » يقاتلونكم كافة
  بأسهم، فهي ـ إذا ـ حرب دفاعية.

عىل أية حال وهنا يف مرسح القتال، يف أصله ويف زمنه ويف كمه وكيفه، تجنبا عن قتال » مع املتق�  واعلموا أن هللاّ «
  وقتال من ال يقاتلكم وال هو فتنة عليكم. ٨الذراري والعجزة والصبيان ومن ألقى إليكم السالم

حيث الصيغة الصالحة  سواء دون شمول ألهل الكتاب» واقتلوهم حيث وجد�وهم«ك� املرشك� » املرشك�«وهنا 
تعني يف مصطلح القران الُعبَّاد الرسمي� لألوثان دون كل املنحرف� عن التوحيد » املرشك�«و» الكافرين«للشمول 

  ».� يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملرشك� منفك�«ككفرة أهل الكتاب، وقد قوبل بينه� يف البينة: 
َا النَِّىس  َة َما َحرََّم هللاّ ُء ِزيَاَدٌة ِيف  إِ�َّ ْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن كََفُروا يُِحلُّونَُه َعاما َويَُحرُِّمونَُه َعاما لِيَُواِطئُوا ِعدَّ فَيُِحلُّوا َمــا     الْكُ

  ٩الَ يَْهِدي الَْقْوَم الَْكاِفِرينَ    ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَ�لِِهْم َوهللاّ    َحرََّم ّهللا 
ء من األشهر الحرم مصلحيَة تحليل القتال فيها أو س�ح  النيسء هنا هو الشهر املؤخر حيث تعودت الجاهلية لتنىس

الحج، حيث كانت تعرض حاجات لبعض قبائل العرب تتعارض مع تحريم هذه األشهر، وهنا تتالعب األهواء ويقوم 

                                                        
 .٦٣٢ـ  ١٩:٦٢٨و ٧٤ـ  ١٣:١). �����ت إ���ق ا��� ١

 
 .٤:٩٤). ا����ر ٢

 
 .٢٠:٥٣٨و ١٣:٦٩و ٣٦٥، ٤:١٠٣). ا����ر ٣

 
 .٧٤، ٤٧، ٣٥، ٣٢ـ  ٣١، ٢١ـ  ٢٠، ١٧ـ  ١٦، ٨ـ  ١٣:١و ٧:٤٧٧و ١٣:٧٤). ا����ر ٤

 
 .٦٣٠ـ  ١٩:٦٢٩و ٤٥ـ  ١٣:٤٤). ا����ر ٥

 
 .٧٤ـ  ١٣:٤٩و ٧١، ١٣:٥٦). ا����ر ٦

 
 .٥:٩٣). ا����ر ٧

 
�ـ�   ��� ����ء ا���ـ� إ�ـ� ا��ّـ�����ه ���دا، و��� ر����ً �� ا����ا �� ��� �� آ�� و ���� ا��� ���). ���ف �� ��� ���� �� ���� ا��أة ��ٔر�� إ��� ا���� ٨

 .٤:٩٤» و�� �����ا ��� أ��� إ���� ا����م ��� �����..«����� �����، و��� أ���� ���د�� أ��� �� ا�ٕ����م �����: 

 
 .�٩:٣٧ ). ��رة ا����٩
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�ه يف عام وتقد�ه يف آخر، فطاملا عديد األشهر الحــرم يبقــى من يفتي باستحالل أحد األشهر الحرم عن طريق تأخ
  ١أربعة ولكن أعيانها كانت تتبدل بتبديل األس�ء يف ذلك النيسِء التأخ�.

ء ج�دي  العام التاسع من الهجرة رجُب الحقيقي غَ� رجب، وذو الحجة غ� ذي الحجة، فرجب واطى ولقد كان يف
ء ذو القعدة، وكان نفر الجهاد فعالً يف ج�دي اآلخرة واقعا ويف رجــب مختَلقــا، فرشــقت  اآلخر وذو الحجة واطى

بكرته حيث كــان خــالف ســنة التكــوين  سهام هذه النصوص عىل تلك الجاهلية الحائرة املائرة إبطاالً للنيسء عن
  ٢». فيحلوا ما حرم هللاّ   ليواطئوا عدة ما حرم ّهللا «والترشيع 

» يُحلُّونه عاما ويحرمونه عاما«حيث كانوا » زيادة يف الكفر«ولقد زاد هذا الكفر ركاما عىل جاهلية اإلرشاك فأصبح 
فيحلوا «فيه القتال »  ليواطئوا عدة ما حرم هللاّ «ريم ، والقصد من تراوح التحليل والتح كأنهم هم املرشعون أمام ّهللا 

  بذلك النيسء.»  ما حرم هللاّ 
  فقد جمعوا إىل تحويل موضوع التحريم بذلك النيسء أصل التحليل والتحريم به، إحتيــاالً حــائالً عــن تحليــل هللاّ 

  وتحر�ه، ولذلك إستحقوا ذلك التنديد الشديد املديد.
املتحال� يف األحكام واملوضوعات الرشعية تسميته لها بالِحيَــل الرشــعية، وال حيلــة  وليسوا هم فحسب، هكذا كل

للرشع يف تحليل ما حرم أم تحريم ما حلَّل، وإ�ا الحيلة لهذه األغباش األنكاد الذين ينسبون ِحــيَلهم املحرمــة إىل 
ية الرشعية مثــل الحيــل املختلَقــة يف الرشع نفسه إسرتواحا يف جر�تهم البشعة املتصورة بصورة الفتوى، أو العمل

  !. حقل الربا وما أشبه، هزًء سافرا بأحكام ّهللا 
والنيسء الكافر عىل نوع�، أحده� احتساب األشهر حسب س� الشمس، وثــانيه� تنــايس بعــض األشــهر يف العــدِّ 

  . وتسمية البعض باسم اآلخر إنساًء قاصدا ليواطئوا عدة ما حرم هللاّ 
لك النيسء خيِّل إىل ضعفاء من املؤمن� أن الحرب محرمة إعتبارا بأن ج�دي اآلخرة املحولة إىل رجب وتعودا عىل ذ

د النك� عليهم وعىل مختلقي النيسء هكذا، وهكــذا  زيــن «هو يف الحق رجب فاستحرموا فيه القتال، ولذلك تشدَّ
جــزاًء وفاقــا أن � يصــد   � وزيــن هللاّ كــ» حيث زين لهم الشيطان أع�لهم وكانوا مستبرصــين» لهم سوء أع�لهم

                                                        
١ � � ��ـ�ا �ـ� ا���ـ�م �ـ���� ـ� ). �� ���� ا����ن ��ل �����: ��ن ا������ن ����ن �� �� ��� �ـ���� ���ـ�ا �ـ� ذي ا���ـ� �ـ���� ـ�

�� ا���م ا����� ���  آ�� و ���� ا��� ������ و���� �� ا����ر ��� وا��� ا���� ا��� ��� ��� ا��داع �� ذي ا����ة �� �� ا���� ���ا �� ��� ��

�� ��ـ� �� �����: أ�� إن ا����ن �� ا���ار ������ ��م ��� ا����وات وا��ٔرض ا���� أ� آ�� و ���� ا��� ���ا��داع ��ا��� ذا ا���� ���� ��� ��ل ا���� 

�ب ا���ـ�ل  ���ا ���� أر��� ��م.. ��� أراد ���� أن ا��ٔ��� ا���م ر��� إ�� ��ا���� و��د ا��� إ�� ذي ا���ـ� و��ـ� ا���ـ�ء، و�ـ� �ـ�

�ـ� ا���ـ� ��ـ� �ـ� ا�ـ��� �ٕ�ن ا���ـ�ء ز�ـ�دة » ��� �����ا ���� أ�����« آ�ـ� و ���� ا��� ������م �� ���� ��  آ�� و ���� ا��� ����� ��� �� ا����   �� ��� ا��ّ�

 � �ـ� ���وا... و����ا �����ن ا����م ���� و������ن ��� ���� و�����ن ��� ���� و������ن ا����م، أ��� ا���س إن ا�����ن �� ��� أن ُ��ـ�

 ». ���ا���ا ��ة �� ��م ا��ّ�«���د��، أ��ل: و��ا ا����ء دا�� �� ����� ��رج �� ��رده �� ا��ٓ�� 

 
ا��ـ� �ـ� ذي ا���ـ�   ـ أ��ج ��� ا��زاق وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وأ�� ا���� �ـ� ����ـ� �ـ� ا��ٓ�ـ� �ـ�ل: �ـ�ض ا��ّـ� ٣:٢٣٧). ا��ر ا�����ر ٢

� وا����م إ�� ذوا ا���� �� ����ن ��� �� �����ن �� ا����م ��� ����و�� �� ���دون �����ن ��� و��ن ا������ن ����ن ا��ٔ��� ذوا ا���

��� �� ����ن ر�� ���دي ا��ٓ��ة �� ����ن ����ن ر���ن ور���ن ��ال و����ن ذا ا����ة ��ال �� ����ن ا���� ذا ا����ة �� ����ن 

��ــ� �ــ� �ـ�دوا ��ــ� �ــ�ه ا���ـ� ��ــ���ا ���ــ�ن �ـ� �ــ� �ــ�� ���ـ�.. �ــ� �ــ� ا���ــ� ا���ـ�م ذا ا���ــ� �ــ� ���ـ�ن ��ــ� وا�ــ�� ��ـ��� ذوا ا�

 �� �����: إن ا����ن �� ا���ار... آ�� و ���� ا��� ������� ا��� �� ���� ��ا�� ذو ا���� ���� ��� ���ل ا���� آ�� و ���� ا��� ���

ء ا����ر و���� ا���ب  ���� ���ل �� ���دة �� ��ف ���� أ�� أ���� ����و��� أ��ج ا�� أ�� ���� �� ا���ي �� ا��ٓ�� ��ل: ��ن ر�� �� ��� �

�� ���� ����� أن �����ا ����� أ��� �� ���� ����� ��� ��� �ٕ�ذا أراد أن ���� ��� أ�� ��م ���� ���� ���� ���ل: إ�� .���� ا����م و��

�ٔ��� �� ���م �� ���� ����ل: إ�� �� أ���� ��� و���� ���ا���ا أر��� أ��� ��� ����� ������ ا���س �� ا����م �ٕ�ذا ��ن ��� ���وا وو���ا ا�

 �����ا ا����م.
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  الشيطان عن ذلك التزي�.
ا قِيَل لَُكْم انِفرُوا ِيف َسِبيِل هللاّ  نْيَا ِمْن االِْخرَِة فََ�    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إِذَ اِة الدُّ اثَّاقَلْتُْم إَِىل اْألَرِْض أَرَِضيتُْم بِالَْحيَ

اةِ  َحيَ نْيَا ِيف االِْخرَِة إِالَّ قَلِيٌل  َمتَاُع الْ   ١الدُّ
تحقيقا له حقيقا باإل�ان، نرى ج�عة من الذين آمنوا يتثاقلون عن أمر   الرتقب ألمر هللاّ   رغم أن قضية اإل�ان با�ّ 

  ». اآلخرة إالّ قليلف� متاع الحياة الدنيا يف«إىل أرض الحياة الدنيا املتاع   النفر يف سبيل هللاّ 
ذلك، ومع العلم أن متاع الحياة الدنيا يف اآلخرة ال كث� وال قليل إذ ال ينفع أصحابه ما � يقدموه لها، وما قــدموه 

  فهو كث� غ� قليل، فكيف يعترب هنا يف اآلخرة قليالً.
سا إىل متاع اآلخرة قليــل ضــئيل وكــ� هنا لظرف القياس دون واقع ملتاع الحياة الدنيا يف اآلخرة، فهو قيا» يف«علَّ 

  ٢.»فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع«
يف واقعه، فإن قليالً من املؤمن� يقدمون متاع الحياة الدنيا بكاملها أو أك�ها إىل اآلخرة كمتاع فاملتاع » قليل«أم و

متاع قليــل «» ككل عن اآلخرة، والثا� متاع التجارة أن تشرتى به اآلخرة، والفارق أنه للكافرين ٣األول متعة بعيدة
متعة قليلة، وللمؤمن� متاع يف اآلخرة حسب مساعيهم إن كث�ا وإن قليالً فقليل، ومــ� يقلِّــل  ٤:»ولهم عذاب أليم

بأرض املعركة، إىل أرض الحياة تطويالً لها بزعمهم،   تثاقلوا عن الجهاد يف سبيل هللاّ متاع الحياة الدنيا للمؤمن� أن ي
أم تطاوالً فيها �ال ومنال! إم أنه قليل بجنب متاع اآلخرة وإن كان للمؤمن� الصالح� الذين يشرتون به اآلخــرة، 

نعمت الدار الدنيا ملن تزود منها آلخرته حتى «قوله:  آله و عليه هللا صىلمتاع قليل يشرتى به متاع كث� وقد يروى عن النبي 
ته عن آخرته وقرصت به عن رىض ربه وإذا قال العبد قبح هللاّ  الدنيا قالت الدنيا   يريض ربه، وبئست الدار ملن صدَّ

  ٥أعصانا لربه.  قبح هللاّ 
ذلك، ف� الذي أثقلهم حينذاك عن النفر لقتال الروم؟ إنه شدة الحر، وطيبة �ار املدينة وقتــذاك، وبعــد املســافة 
وشقة الطريق واستعظام الروم، فاثَّاقلوا ـ إذا ـ إىل األرض كأنهم رضوا بالحياة الدنيا من اآلخرة، وإنهــا ثقلــة أرض 

                                                        
 .٩:٣٨). ��رة ا����� ١

 
 .١٣:٢٦). ��رة ا���� ٢

 
�����وا ا����� وا��ٓ��ة ���ل �����:  آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا����� و���� �� ا�����رد ��ل: ��� ��� ا����  ٢٣٦: ��٣ه �� �� ا��ر ا�����ر ). و��٣

�� و ���� ا��� ���  �ل ر��ل ا��ّ���  إ��� ا����� ���غ ���ٓ��ة ���� ا���� و���� ا����ة و���� ا����ة و���� ����� ����: ا��ٓ��ة ���� ا���� و����ا �� ��ء ا��ّ� : �� آ

��ل ا����� �� ا��ٓ��ة إ�� ��� ���� أ���� إ�� ا��� ��د�� أ���� ��� ��� ��ج ��� ��� ا�����، و��� أ��ج ا����� و���� �� ا�� ����د ��ل 

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�  ��� �� ا����� ��ب ���ه و��� ��ره.��� ا����� �����ً و�� ��� ���� إ�� ا����� ���  : إن ا��ّ�آ

�� و ���� ا��� ���  ��م ��� ���� ���م و�� أ�� �� ���� ����� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���و��� �� و�� ا����� ��ٔ�� �� ا�� ����د أن ا����  : �� ا����� �� آ

�� و ���� ا��� ���  راح و�����، و��� �� أ�� ���� ا��ٔ���ي أن ر��ل ا��ّ� ���ل: �� �� و������ �� أ�� �� ا����� إ�� ��ا�� ا���� ��� �� ���ة �� ��ل:  آ

���ل: ���ة ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  �� أ�� د���ه أ�� ��ٓ���� و�� أ�� أ���� أ�� �����ه ��ٓ��وا �� ���� ��� �� ����، و�� أ�� ���� ���� ر��ل ا��ّ�

 ة.��ة ا��ٓ��ة و��ة ا����� ���ة ا��ٓ��

 
 .١٦:١١٧). ��رة ا���� ٤

 
��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣:٢٣٨). ا��ر ا�����ر ٥ ـ� و ���� ا��� ���  �� ��� �� ��رق �� أ و�ـ� ر��ـ�ً  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��:.. و��� �ـ� �ـ�� �ـ� �ـ�� أن ا���ـ� آ�

ـ� �ـ��  �� ��� �ـ�ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ�  واز�� ���� �� أ��ي ا���س ���� ا���س، و�� ��� ا��ّ�  ���ل: إز�� �� ا����� ���� ا��ّ� ـ� ا�� ـ� و ��� : ا�ـ���� �ـ�� آ�

 �� وا����.ا����� و���� �ٕ�ذا ��ج �� ا����� ��رق ا��

 



 280

الخوف عىل حياة وزخرفاتها ولذائذها ومصالحها وُمتَعها، ثقلة الدعة واألريحية  الحياة ومطامعها ومطامحها، ثقلة
إفتعال الثقــل »: إثاقلتم«املستقرة املستغرَّة، والعبارة تحمل لكل ثقلة كهذه وما أشبه بَجرَس اللفظ وقََرص املعنى 

  لَبا لرفرفة األرواح وانطالقة األشواق.إىل السفل الثفل، رغم اإل�ان بالعلو، َغلَبا لجاذبية األرض عىل الس�ء، وسَ 
فالسعى للجهاد هي انطالقة من ثقل األرض وقيدها، تطلعا إىل علو الس�ء عن كيدها وميدها، ف� من مؤمن إثاقل 

قالوا ال تنفروا يف الحر «إىل األرض عن نفر الجهاد إالَّ ويف إ�انه َدَخل وخلل، حيث الحياة اإل�انية كلها جهاد، ولقد 
»قل نار جهنم أشد حرا

١  
  ف� دائكم وما دواءكم؟!

وُه َشيْئا َوهللاّ  بُْكْم َعَذابا أَلِي� َويَْستَبِْدْل قَْوما َغْ�َكُْم وَالَ تَُرضُّ ٍء قَِديرٌ    إِالَّ تَنِفُروا يَُعذِّ   ٢َعَىل كُلِّ َيشْ
ة، فـ وهنا تهديد مديد بعد تهد ًة وُعدَّ يعــذبكم «للجهــاد » إال تنفروا«يد، متواصالً يف آيات ِعدة ليعدوا للجهاد ِعدَّ

ا  ٣هنا ويف األخرى، فهنا تُقلبون فتَُغلبون أما أشبه» عذابا ألي� قومــا «بكــم » يســتبدل«وهنالك تعذبون، وم� هنــ
عىل   وّهللا «ليس ليُغلب يف املعارك فإ�ا أنتم تُغلبون   فإن ّهللا » وال ترضوه شيئا«ممن ال يتهاون يف الجهاد، ثم » غ�كم

  ».كل يشء قدير
،   روا رحمكم ّهللا إنف«فـ  إىل قتال عدوكم وال تثَّاقلوا إىل األرض فتقروا بالخسف وتبوءوا بالذل ويكون نصيبكم األخسَّ

  ٤».إن أخا الحرب األرق ـ ال ينام ـ ومن نام � يُنَم عنه
بقوم يحــبهم   يا أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت ّهللا «هم املعنيون بـ » غ�كمقوما «وهنا علَّ 

يؤتيــه   وال يخافون لومة الئِم ذلك فضل ّهللا   ويحبونه أذلة عىل املؤمن� أعزة عىل الكافرين يجاهدون يف سبيل هللاّ 
  ٥.»واسع عليم  من يشاء وهللاّ 

  
  شارة لغلب الكتاب� عىل املرشك�ب

هي املنقطعة النظ� ب� سائر السور القرآنية تسّميا باسم قطر من أقطــار األرض، يف حــ� � تُســمَّ » الروم«سورة 
بقطري الوحي القرآ� مكة واملدينة، وعّل ذلك اإلختصاص ملالبسة خاصة وقت نزولها تقتيض تلك التسمية، هي ان 

دين يف أد� األرض من املرشك� اإليــراني� كــان قــد قــوى ســاعد املـرشـك� يف الجزيــرة أن َغلَبــوا َغلََب الروم املوح
اخوانهم، وكرس ساعد املسلم� ان ُغلَِب إخوانُهم من أهل الكتاب، فليسمَّ الروم غالبا ومغلوبا جربا لذلك الكرس يف 

  بضع سن�. نفوس املسلم�، وزيادة تحمل ملحَمة َغلَِب الروم عىل الفرس يف
وليست لتقف السورة ـ بعد ـ عىل تلك الغلبة املوعودة يف حدود ذلك الحادث الجلــل، فا�ــا هــو مناســبة وقتيــة 
لينطلق بهم فيها إىل آماد أوسع من َغلَب املسلم� مرش� الجزيرة، ويا له ولَغلب الروم من قِران عجيب إذْ َغلبوا 

األمر من قبل ومن بعد   �ّ «تسع من ذلك الوعد عىل الفرس، وهم أذلة و يف بدٍر وهم أذلة، وَغلَب معهم الروم بعد

                                                        
 .٩:٨١). ��رة ا����� ١

 
 .٩:٣٩). ��رة ا����� ٢

 
��ه ا��ٓ�� ��ٔ���   �ب �������ا ��� ��ٔ��ل ا��ّ�ا����� ��� �� أ���ء ا�� آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: إن ر��ل ا��ّ� ٣:٢٣٩). ا��ر ا�����ر ٣

 ���� ا���� ���ن ذ�� ��ا���.

 
 .ا����م ������ ��� ا������ �� ا�ٕ���م ��� أ��� ا�������  ٢:٢١٧). ��ر ا������ ٤

 
 .٥:٥٤). ��رة ا���ٓ��ة ٥
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  ». ويومئٍذ يفرح املؤمنون بنرص هللاّ 
دون مستضــعفون، تتــواتر علــيهم النــوازل الســوء يف كــل  ويا له من غزير النرص املوعود واملسلمون يف مكة مهــدَّ

  ضوان!وَروح ور   الحقول، وليسوا يعتمدون إالّ عىل نٍرص من هللاّ 
  ١ا�

» ا�«هي الثانية يف املكيات األربع حسب ترتيب التأليف، والثالثة بعد األوىل منها وهي البقرة املدينة الوحيدة يف 
  واملجموع خمس رمزا إىل ما يعرفه من خوطب بها فانها من مفاتيح كنوز القرآن.

  ٢ُهْم ِمْن بَْعِد َغلَِبِهْم َسيَْغلِبُونَ ُغلِبَْت الرُّوُم  ِيف أَْدَ� اْألَرِْض وَ 
هنا هي أرض الحجاز بقرينة الروم، وهم قوم كانوا يسكنون ساحل البحر األبيض املتوسط باملغرب، لهم » األرض«

  امرباطورية شاسعة إىل اع�ق الشامات وهي سوريا واألردن والقدس ولبنان والعراق الحالية.
هي األد� من الروم اىل الحجاز، فقد ُغلب الروم يف ُعقر بالدهم بأبعد األع�ق، أن حلّقت حرُب » أد� األرض« فـ

الفرس عىل الروم كله فغلب عليهم يف أدناها إىل الحجاز وهي أبعدها من الفرس، م� يــدل عــىل آمــاد اإلنكســار 
، وغلبُهم عليهم »ُغلبت الروم... سيغلبون«احتفت بـ هنا مصدر �عنى املفعول إذ » غلبهم«الشامل كل بالدهم: و

تحمــل ملحمتــ� اثنتــ�، أن يقــوم هــؤالء املكســورون » بضــع ســن�«بعد ما غُلبوا، يف أصلها ويف الوقت املحــدد 
املحطَّمون عن بكرتهم عىل سوقهم لحدٍّ سيغلبون ك� ُغلبوا، وذلك يف أقل من عرش سســن� وهــي التســع املــوايف 

سلم� يف بدر، قِرانا منقطع النظ� يف َغلَِب الضعفاء املؤمن� عىل األقويــاء األغويــاء املـرشـك�، وهــذان ال لَغلَِب امل
  ».سيغلبون. يف بضع سن�«يال�ان التقو�ات العسكرية يف نفس الوقت الذي غلُبت الروم انهم 

ِحيمُ    ْوَمِئٍذ يَْفَرُح الُْمْؤِمنُوَن  بِنَْرصِ ّهللا اْألَْمُر ِمْن قَبُْل َوِمْن بَْعُد َويَ     ِيف بِْضعِ ِسِنَ� �ّ    ٣يَنُرصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَّ
ويف اللغة، وهذه نبوَءة صادقة بائقــة تبرشــ بتلــك  ٤هي مادون العرشة، من ثالثة إىل تسعة، ك� يف السنة» بضع«

إال تقريبا قريبا، وعلّه كيال يفاجأ الوحي » بضع سن�«مداها، مه� � يحد يف  آله و عليه هللا صىلالغلبة الفائقة، يعرف الرسول 
مة، فلقد كانت فارس ظاهرة عىل الروم م� كان يحبه املـرشـكون، وكــان املســلمون يحبــون بتكذيب يف ُعجالة عار 

قالوا ـ » غلبت الروم..«ظهور الروم عىل الفارس ألنهم اهل كتاب يشاركونهم يف التوحيد واال�ان الكتا�، فل� انزلت 
الوا: هــل لــك ان في� قالوا ـ: يا ابا بكر إن صاحبك يقول: ان الروم تظهر عىل فارس يف بض ع سن�؟ قال: صدق، قــ

نقامرك؟ فبايعوه عىل أربع قالئِص إىل سبع سن� فمضت السبع و� يكن يشء ففــرح املـرشـكون بــذلك فشــق عــىل 
ه و عليه هللا صىلاملسلم� فذكر ذلك للنبي  فقال: ما بضع سن� عندكم؟ قالوا: دون العرش ـ قــال: اذهــب وازدد ســنت� يف  آـل

وقد َغلَب املسلمون حينه ببدر ففرح  ٥مضت السنتان حتى جاَءت الركبان بظهور الروم عىل فارس األجل، قال ف�
  ٦».بذلك املؤمنون فرحت�
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 .٥ـ  ٣٠:٤). ��رة ا��وم ٣

 
 ان ا���� �� ��� ا����ث إ�� ا����، رواه ��� ���ر �� ���م و���دة. ��آ و ���� ا��� ���ـ ا��ج �� ا��د�� ��ة �� ا����  ٥:١٥١). �� ا��ر ا�����ر ٤

 
��� ���). ا����ر اورد ���ا ا�����ن أو �� ���ب ��� ا��د�� ��ة �� ا����ل ٥  .آ�� و ���� ا

 
��� ـ�� ). ا����ر و��� ا���� ��� ���ا ا���د �� �� ا�� ���س �� ا��٦�ٓ � ��ل: �� ��� ��ن ذ�� �� ا�� ��رس وا��وم و���� ��رس �� ��ـ�

�وم �ـ� �ـ�رس ���ـ� ا��ّـ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا��وم ��� ذ�� وا���� ر��ل ا��ّ� و�ـ� ��ـ� �ـ� ا���ـ����  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ا���ـ�   �� ����� ا���ب وا���� اـ�
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  وذلك م� يوحي برتابط وثيق عميق ب� الكفر والرش أيا كان وايان، وكذلك الرتابط ب� كتلة التوحيد واال�ان.
عىل ضوء دعوته الشاملة أن ليس اال�ان محصورا بحصار زمان أو  آله و عليه هللا صىلوهكذا انتبه املؤمنون عىل عهد الرسول 

لكفر ملة واحدة ك� اال�ان، فه� خارجان عن كافة الحدود التاريخية والجغرافيــة والجنســية مكان ك� الرشك، فا
  والقومية أماهيه؟

وحزب الشيطان ايا كانوا وايان، واملسلمون يد واحدة   فاملعركة يف صميمها هي معركة اال�ان والكفر ب� حزب ّهللا 
ينهم حدود الزمان واملكان وسائر االبعاد واألولون، حيث عىل َمن سواهم تسعى بذمتهم أدناهم، دون ان تفصل ب

  تجمعهم كلمة التوحيد، فلهم إذا توحيد الكلمة يف كافة األعصار األمصار.
وما أحوج املسلم� اليوم أن يدركوا طبيعة املعركة املتواصلة ب� الكتلت�، فال تُلهيهم أعالم مــز خرفــة زائفــة مــن 

هم أنهم أحزاب متفرقة، فانهم ككلٍّ يحاربون املوحدين عىل العقيدة مه� تنوعت ألوان الضفة الكافرة، املخيِّلة إلي
  العلل وقضايا األسباب.

فقد حصل » من يشاء«  هللاّ » ينرص  بنرص ّهللا «اياهم يف الحرب� املقارنت�، ك� »  يومئٍذ يفرح املؤمنون. بنرصهللاّ «هنا 
ثــم نرصــ متواصــل  ١املسلم� الفرس فتغلبــوا علــيهم وهــذا مــن تأويــل آيــة النرصــيف حرب  آله و عليه هللا صىلبعد الرسول 

  ٢.»لن يرضوكم إالّ أذى وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ثم ال يُنرصون«السالم: للمسلم� ما قاموا برشائط  ا
وهــو «له النرص بأسباب غيبيــة،   ، من يشاء منهم النرص بتقديم اسبابه فيشاء هللاّ  فيشاءه ّهللا   هللاّ » ينرص من يشاءُ «

برشائطه، فهناك ـ إذا ـ عىل طول الخط انتصارات متصلة الجهات،  بكتلة اال�ان القا�ة» الرحيم«الغالب » العزيز
  ».العاقبة للمتق�«متشابهة يف رشوطات حسب القابليات والفاعليات ثم 

له األمر من قبل أن يأمر به ولــه األمــر مــن «ال سواه، ك� » من قبل ومن بعد«يف النرص » األمر«وعىل أية حال فـ 

                                                                                                                                                         
� �ـ��  �، �ـ�ل ���ـ� و�ـ�ٔ�� ا�ـ� �ـ��� ا��ـ�ري �ـ� ذ�ـ� ��ـ�ل: ا�����ـ� �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ���� ����� ا���ب و��ـ� ا�ـ� ا���ـ�ب ��ـ� ا���ـ ـ� ا�ـ�  آ�ـ� و ���

.  و����� ا���ب وا���� ا��وم و��رس ������ ��� ����� ا���ى و��� أ�� ا����ب ��� ا����س ���� ����: و����� ���ح ا������ن ���ـ� ا��ّـ�

�وم ���ـ� ) ا��ج ا�� ���� �� ����� ان ا�١٥٢و��� ( �وم و��رس ا�����ا �� اد�� ا��ٔرض ـ ��ل: واد�� ا��ٔرض ����� اذر��ت ��� ا����ا �ُ���ـ� اـ�

���ه ان ���� ا��ٔ���ن �� ا����س ��� أ�� ا���ـ�ب �ـ� ا�ـ�وم آ�� و ���� ا��� ���وا����� و�� ���� ��� ذ�� ����� و��ن ا����  آ�� و ���� ا��� ���ذ�� ا���� 

�ب و�ـ� ��ـ� اْ��ا��ـ� �ـ� ا�ـ� �ـ�رس ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���و����ا ����ا ا���ب ا���� و��ح ا����ر ����  �ب وا���ـ�رى ا�ـ� �ـ� ��ـ���ا ا��ـ� ا�ـ� �ـ�

���ج ا�� ��� ا�� ا����ر ���ل: ����� ����ر ا��ا��� ��� ا��ا��� ��� �����ا » ا��. ���� ا��وم«  ا��ا��� ان ��������� �����ن ����� ����ل ا��ّ�

 ».إ�� آ�� ا���� ـ ـ

 
�� ��ه ا��ٓ�� ���ل: �� أ��  ا����م ������ رو�� ����� ا�� ����ب �� ���� �� ���� �� ا�� ����ة ��ل: ��ٔ�� ا�� ����  ٤:١٦٨). ��ر ا������ ١

�� و ���� ا��� ���وا��ا���ن �� ا���� �� آل ����   ����ة ان ��ا ��ٔو���ً �� ����� إ�� ا��ّ� �� و ���� ا��� ���  ان ر��ل ا��ّ� آ ��� ���� إ�� ا������ وا��� ا�����م  آ

��� ا��وم  ��� ا�� ��� ا��وم ����� و��� �� �� ر���� ����ه إ�� ا�����م و��� إ�� ��� ��رس ����� ����ه إ�� ا�����م و���� ا��� �� ر���� ����

��� ���  ���� ���ب ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ��� ���  وا��م ر���� وا�� ��� ��رس ���� ا���� ����ب ر��ل ا��ّ� آ �� و ���� ا و���� وا���� ������ و��ن ��� ��رس  آ

��� ����ٍ� ����� ��� ا��وم و��ن ا������ن ���ون ان ���� ��� ا��وم ��رس و����ا ������� ار�� ���� ���� ا��وم ��رس ���� ��� ��� ��رس 

���� ������ ��رس �� اد�� ا��ٔرض و�� ا�����ت و�� ����� » ا��. ���� ا��وم..«���� ����� ��آ��:   ��ه ذ�� ا������ن وا�����ا �� ����ل ا��ّ�ا��وم 

 �� و��.  ���� ��ى ا������ن ��رس وا������� ��ح ا������ن ���� ا��ّ�» �� ��� ����..«���� ��رس ������ ا������ن » ��«و

و�� ا��رة ا�� ��� وا��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  و�� ��� �������� ���ن ����ة �� ر��ل ا��ّ�«�� و�� ���ل: �� ��� ����   إ��� ا��ّ� ��ل: ���:

ا��ٔ��   ��ّ�«و�� ��   ا������ن ��ر�� �� ا��رة ���؟ ���ل: ا�� ا�� �� ان ���ا ��ٔو���ً و�����ا، وا���آن ���� ����ة ���� و����خ ا�� ���� ���ل ا��ّ�

���� ا��� ا����� �� ا���ل ان ���� �� ��م و���م �� أ�� �� ا���ل ا�� ��م ���� ا����ء ���ول ا���� ��� ا������� وذ�� ���� » �� ��� و�� ���

 ».اي ��م ���� ا����ء ������»  و����� ���ح ا������ن ���� ا��ّ�«
 .٣:١١١). ��رة آل ���ان ٢
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  تكوينيا أو ترشيعيا. ١»بعد ان يأمر به �ا يشاء
  ٢نَّ أَكَْ�َ النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ َوْعَدُه َولَكِ    الَ يُْخلُِف هللاّ    َوْعَد ّهللا 

» سيغلبون«وهو عىل اية حال تأكيٌد أن: » صدقوا«ام مفعوالً ملثل »  وَعد ّهللا «قد يكون مفعوالً مطلقا لـ »  وعَد هللاّ «
بخل أو ظلم أو نسيان اّما حيث الخلف ليس إالّ عن جهل أو عجز أو » وعده  ال يخلف هللاّ «محتوم و  وعٌد من هللاّ 

بريٌء عن كل ذلك فال ُخلَف لوعده، فانه صادر عن علمه وإرادته الطليقة وحكمته   ذا من نقص فيمن َوَعد، وّهللا 
ب لحكمه،  ، وال أنه ال  وعَد ّهللا » ولكن اك� الناس ال يعلمون«العميقة، قادرا عىل تحقيقة، وال رادَّ إلرادته، وال معقِّ

وإنجازه، فحقــا   ، انهم ال يعلمون كناس منقطع� عن األ�ان ووحيه وعَد هللاّ  د، وهم غ� املؤمن� با�ّ يخلف امليعا
  إنهم ال يعلمون، وإ�ا:

نْيَا َوُهْم َعْن االِْخرَِة ُهْم َغافِلُونَ  َحيَاِة الدُّ   ٣يَْعلَُموَن ظَاِهرا ِمْن الْ
إعالن صارخ أن علمهم هذا جهل أمام العلم الحق الحقيق باإلنسان، ثم هي » ال يعلمون«بديالً عن » يعلمون«هنا 

تستثني ضئيالً من العلم يختص ظاهرا من الحياة الدنيا، فأصل العلم هو العلم اإل�ــان » ال يعلمون«استثناٌء عن 
بدء وحيا وسواه، وانتهاءً إىل املعاد لقاًء اإليقان باملبدء واملعاد وماب� املبدء واملعاد، من الواجب معرفته أخذا من امل

  للرب.
ثم العلم بالحياة الدنيا إذا كان ذريعة إىل الشعور الكامل بزوالها، ومنظارا للنظر إىل عواقبها، ومعيارا للعمل الصالح 

  ـ إذا ـ تُعميهم.فيها ألخراها، فهو علم بباطنها إبصارا بها تُبِرص أصحابها، دون اإلبصار اليها كمنتهى وغاية فانها 
فقد يُعلم باطنها �لكوتها ويُركن ـ رغم ذلك العلم ـ اليها، أو » يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا«هؤالء األغنياء إ�ا 

يعلم كل ظواهرها ومظاهرها دون باطنها فأجهل بالحق وأن�، ذرهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أ� يعلموا 
  أن لها مبدًء ومعادا؟ : 

َمَواِت َواْألَرَْض َوَما بَيْنَُهَ� إِالَّ بِالَْحقِّ َوأََجٍل ُمَسّمًى َوإِنَّ كَِث�ا ِمْن النَّاِس بِلَِقاِء    أَوَلَْم يَتََفكَُّروا ِيف أَنُفِسِهْم َما َخلََق هللاّ  السَّ
  ٤َربِِّهْم لََكاِفُرونَ 

نوا ومن كوَّنهم وملاذا؟ وان يتفكروا يف انفسهم ـ دون اقتصار عىل ظاهر مــن فقضية تكوينهم ان يفكروا كيف كُوِّ 
بسبب الحق وغايته ومصــلحته »: الس�وات واألرض وما بينه� إالَّ بالحق  ما خلق هللاّ «الحياة الدنيا ـ يتفكروا أنه 

ى«ومصاحبته، وإالّ بـ  ل عىل بدايته للفقــر الــذا� حيث الكون بنفسه دليل عىل رضورة نهايته ك� يد» اجل مسمَّ
كفرا » لكافرون«يف ربوبية الجزاء يوم اآلخرة » بلقاء ربهم«وهم النسناس منهم » إن كث�ا من الناس«لكن » و«فيه، 

  َمصلحيا عامدا، أم تجاهالً وتغافالً.
نيا، فال تسمح َويْكأنهم منفصلون عن نفوسهم اإلنسانية إذ انقطعت عن انفسها وانجذبت إىل ظاهر من الحياة الد

لهم أن يبرصوا بها حتى يتبّرصوا وإ�ا يبرصون إليها فيعمهون! كل عاقل ذي نفس إنسانية ملّا يســرب أغــوار نفســه 
وهو يرى خلق الكون، البد وأن يرى له غاية مقصودة ترجع إىل الكون نفسه وأنفس نفيسه وهو اإلنسان، فلــو � 

يعلمــون «، ام لغاية جاهلة قاحلة هي الحياة الدنيا! فكيف إذا هــم تكن حياة أخرى بعد الدنيا لكان الخلق لغوا
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دون كل ظواهرها، ظاهرا من حيونة الحياة ضئيالً زهيدا قليالً هزيالً، متبّهج� بها، مخلِدين اليها، متمتع� » ظاهرا
وهــم عــن اآلخــرة هــم «بها، ميتزيدين متزايدين بشهواتها وزهواتها، ملته� بلهواتها، كانها هي الحياة ال ســواها 

  ».غافلون
الثانية هنا تأكيد أنهم ال سواهم غافلون عن اآلخرة، حيث العالِم بكل ظواهرها، والعالِم بباطن لها ام كــل » هم«

  باطن لها، البد وان يذكر اآلخرة املتلمعة منها.
األخرى، فالحيــاة اآلخــرة  وألن الغفلة ليست إالّ عن أمر حاصل، فالبد أن العلم بالدنيا ك� يحق يضم العلم بحق

عل� بها وتحقيقا لها هي من محاصيل الحياة الدنيا، حيث النظر الصائب اليها يذكِّر الناظر الحياَة األخرى، والعمُل 
  الصالح فيها يحرضِّ الَحيَوان يف األخرى.

هلهــا شــايعا ناصــعا، مهــ� بــدا أل » ظاهرا من الحياة الدنيا«كل ظواهر الحياة الدنيا محدودة معدودة، فضالً عن 
واآلخرة هي الحلقة األخ�ة الدائبة يف سلسلة النشآت الحيوية، فكل� بعدت آماد العلوم واألنظار يف هذه الحياة، 
طليقًة عنها إىل حقيقتها الحارضة واملستقبلة، واتسعت اآلفاق يف تلك املطلَّعات والنظرات، كانــت حصــيلة العلــم 

يف وصفها:  السالم عليهأبرص بالحق الطليق وأبعد عن العمى، وعىل حّد قول االمام عيل  باآلخرة أزهى وأضحى، واصحابها
  ».من أبرص بها بّرصته ومن أبرص اليها أعمته«

لِِهْم كَانُوا أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّةً  اَن َعاقِبَُة الَِّذيَن ِمْن قَبْ َ أَوَلَْم يَِسُ�وا ِيف اْألَْرِض فَيَنظُرُوا كَيَْف كَ اُروا اْألَرَْض َوَعَمُروَها أَكْــَ�َ  َوأَث
لِيَظْلَِمُهْم َولَِكْن كَانُوا أَنُفَسهُْم يَظْلُِمونَ    ِم�َّ َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم رُُسلُُهْم بِالْبَيِّنَاِت فََ� كَاَن هللاّ 

١  
أو � يســ�وا يف «يتفكروا فيها فغفلــوا عــن األخــرى  وإذ � يعلموا هم يف أنفسهم إالّ ظاهرامن الحياة الدنيا إذ �

كيــف كــان عاقبــة «نظر التعقل والتفك� واإلعتبــار » فينظروا«س�ا آفاقيا بعد التغافل عن الس� األنفيس » األرض
» كانوا أشــد مــنهم قــوةً «من املرشك� أرضابهم، أن اخذهم عذاب الهون �ا كانوا يكسبون وقد » الذين من قبلهم

ة ِعدَّ  وهــم كــ� انــتم » اك� م� عمروهــا«�ختلف الع�ر » وعمروها«إثارة الزرع والع�ر » وأثاروا األرض«ة وُعدَّ
ولكــن كــانوا انفســهم «أن يعــذبهم دون حجــة » لــيظلمهم  ف� كــان هللاّ «فجحدوا بها » جاءتهم رسلهم بالبينات«

بوا.» يظلمون   �ا كذبوا وما عذِّ
اَن َعاقِبََة الَّذِ  بُوا بِآيَاِت هللاّ ثُمَّ كَ وَءى أَْن كَذَّ   ٢وَكَانُوا بَِها يَْستَْهزِئُون   يَن أََساُءوا السُّ

ـ » عاقبة« مفعول أساءوا، وهي كالحسنى » السوأَى«و» ان كذبوا«ام » السوأَى«فقد يكون اسمها » كان«خرب مقدم ل
  ٤.»عنهم اسوء الذي عملوا  ليكفر هللاّ « ٣.»سوء الذي كانوا يعلمونولنجزينهم أ «وضدها يف املعنى، مؤنث األسود: 

فاملعنى عىل كونها اإلسم املؤخر أن عاقبتهم أسوء مــن حــارضتهم، فحيــاتهم ســيئة بكفــرهم وعــذاب االستئصــال، 
، فقد كان السوأى عاقبتهم �ــا  سوأى، أن كذبوا بآيات ّهللا والحياة العاقبة لهم من الرجعة والربزخ والقيامة هي ال

بل هي األسوء مــن دنيــاهم، » جزاء سيئة سيئة مثلها«كذبوا، وليست السوأى هي األسوء من سوءهم ألنه خالف 
  رغم أنهادار الَحيَوان.

هم يف سيآتهم أن كذبوا بآيات عاقبة الذين اساءوا السوأى، ان خلّفت سوآئ  وعىل الثا�، ثم كان التكذيب بآيات ّهللا 
  . هللاّ 
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فانها ال تُساء إالّ تحصيالً للحاصل بل األحصل، ثم التأنيث ال يناسب » اساءوا«ال تصلح مفعوالً لـ » السوأى«ولكن 
  ».لنجزينهم أسوء الذي كانوا يعلمون«املقام، بل هو ـ إن صح ـ أساء األسوء، اي: عملوا األسوء، ك� 

تبديالً لكل من الفعل واملفعول، ثم يبقــى ـ » عملوا األسوء«هو » السوأى«فصيح عن مفعولية فالتعب� الصحيح ال
» كذبوا«ردفا مفعوليا، ال مع » السوأَى«ألنه مع » ان كذبوا«عطفا ال يناسب السبب » وكانوا بها يستهزءون«إذا ـ 

  ردفا سببيا.
تهم يف رجعة ثم برزخ ثم القيامة الكربى، رغم ان الــدار إذا فاإلسمية لها هي املتعينة، ان الحياة السوأَى هي عاقب

  اآلخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقد بدلوها بسوأَى الحياة �ا كانوا يعملون.
واإلستهزاء بها ه� الحياة الجهنمية يف األوىل، حيث يخلِّفان أسوَء األع�ل بأســوء األحــوال،   ان التكذيب بآيات ّهللا 

هكذا وابتلوا باستئصال هي » ثم كان عاقبة الذين اساءوا«عذاب اإلستئصال، وهي الجهنمية األوىل، فعاقبتهم هنا 
  ».للذين امحسنوا الحسنى وزيادة«التي تعقبهم بعد املوت، برزخا ورجعة وقيامة كربى، خالف ما » السوأَى«
ام ه� معنيَّان جمعا بينه�، » السوأَى«ـ دون حاجة إىل تقدير ام سببا ل» اساُءوا«قد تكون بيانا لـ » ان كذبوا..«و

ان اساَءتهم هي تكذيبهم واستهزاءهم، وهي هي السبب ان كان عــاقبتهم الســوأَى، وهــي أســوء العواقــب عــىل 
اإلطالق دون مفضل عليه هو السوء يف الدنيا، ام �فضل عليه هو عذاب االستئصال بتكذيبهم، وعلّه� معا معنيّان، 

، يؤمرون ان يس�وا يف األرض، دون انعزالية عن ذلك الس�  لسوَءى للذين اساءوا وكذبوا بآيات هللاّ وملعرفة العاقبة ا
املُبرص املذكور، ساكن� يف امكنتهم كالقوقعة، ام سائرين يف األرض حيوانيا وشهوانيا، وا�ا هو الس� اإلنسا� العاقل 

  ير.الكافل باإلبصار لهؤالء الغافل� عن املساير واملصا
  ١يَبَْدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه ثُمَّ إِلَيِْه تُْرَجُعونَ    هللاّ 

جزاًء حسابا، ثوابــا   منه البداية ومنه اإلعادة والرجوع اليه يف النهاية، إعادة إىل حياة يف األخرى، ثم رجوعا إىل هللاّ 
أم هــ� » ثم إليه ترجعــون«يُعنى منها اإلعادة للحساب ك� تؤيده وعقابا، والبداية هنا هي أعم من اإلعادة ح� 

كــل الخلــق قســ�   سيان، حيث يبدء كل خلق ثم تقوم قيامة اإلماتة والتدم�، الشاملة لكــل خلــق، ثــم يعيــد هللاّ 
� للرجوع إليه حسابا، وقس� بال حساب، بل هو أمكنة السكنى لهم ك� يف الحياة الــدنيا، مهــ� كانــت أوســع كــ

  اآلخرة هي احيى منها.
ائِهِ  ائِِهْم ُشَفَعاُء َوكَانُوا بُِرشَكَ اَعُة يُبْلُِس اْلُ◌مْجرُِموَن  وَلَْم يَُكْن لَهُْم ِمْن ُرشَكَ   ٢ْم كَاِفِرينَ َويَْوَم تَُقوُم السَّ

وهم آيسون يف الربزخ ك� عند الساعة؟ علَّ » يوم تقوم الساعة«اإلبالس هو اإلياس مع ح�ة، وتراه كيف يختص بـ 
الساعة هنا هي ساعة املوت مستمرة إىل ساعة الساعة فهم ككل مبلســون! ام ان إبالســهم يف الــربزخ بــرزخ مــن 

حيث يرون خفيف   اإلبالس وهو اياس مع رجاء، إذ � يجزوا بعُد جزاءهم األوىف، فقد يبقى لهم رجاء إىل رحمة ّهللا 
تقوم الساعة يتم إبالسهم �ا يرون من شديد العذاب ومديده، فاليوم إذا هو يوم اإلبــالس اإلفــالس العذاب، ويوم 

وقد فات رجاء الخالص والت ح� مناص، و� يكن يف الربزخ كامل اإلبالس، و� يكن إياسه ـ إذا ـ إبالسا، إذ كان معه 
وقــد كــانوا يرجــون شــفاعتهم فــانقطع » م شفعاءو� يكن لهم من رشكائه«رجاء! واضافة إىل ذلك اإلبالس اإلياس 

  الرجاء، إياسا بعد إياس.
اتراهم كانوا بهم كــافرين يــوم » وكانوا بشفعائهم كافرين«ومن شفعائهم   كال اإلبالس�، من هللاّ » يبىل«وقد تعني 

يوم الدنيا؟ » عةقبل السا» كانوا«ام »! يكفر بعضهم ببعض«أو » كفروا برشكائهم«الدين؟ وصحيح التعب� وفصحيه 
ب� النشأت� وهــم يف الــربزخ حيــث يكفــرون » كانوا«! قد تعني  وقد كانوا بهم مؤمن� يرونهم شفعاءهم عند هللاّ 

و� يكن لهم «هناك برشكائهم، ولكن كفٌر معه رجاٌء حيث الشفاعة سلبيًة وايجابيًة ال تظهر إالّ يوم القيامة، ففيه 
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  قبله برشكائهم كافرين.» كانوا«والحال أنهم » من رشكائهم شفعاء
تعب� ماض عن مستقبل متحقق الوقوع، عناية إىل كفرهم بهم يوم الدين، ام هي تشمل كفرهم بهم » كانوا«ام ان 

  يف الربزخ واألخرى.
اَعُة يَْوَمِئٍذ يَتََفرَّقُونَ    ١َويَْوَم تَُقوُم السَّ

»وامتازوا اليوم ايها املجرمون«ؤمن�: هؤالء املجرمون يتفرقون عن امل
ام حســب الــذين «خالف ما كانوا يحسبون:  ٢

»اجرتحوا السيآت ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وم�تهم ساء ما يحكمون
٣  

األخالء يومئٍذ «وب� انفسهم، تفرقا عن الحب يوم الدنيا، حيث  ك� هم يتفرقون في� بينهم وب� رشكائهم، وبينهم
»بعضهم لبعض عدو إالّ املتقون

يوم يفر املرء من اخيــه وامــه وابيــه. وصــاحبته «فتفرق الفرار بعضهم عن بعض  ٤
  ٥.»وبنيه

  
  بشارة النرص

  ِحيِم الرَّْحَمِن الرَّ    بِْسِم هللاّ 
ابا أَفَْواجا    َوالَْفتُْح  َوَرأَيَْت النَّاَس يَْدُخلُوَن ِيف ِديِن هللاّ    إِذَا َجاَء نَْرصُ هللاّ  َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفرُْه إِنَُّه كَاَن تَوَّ   ٦فَ

ورأيــت النــاس «ارات عدة، وهنا مزيــد فيــه مــدى الفــتح: آيات ثالث تحمل بشارة النرص والفتح، وقد سبقتها بش
  ».فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توَّابا«وفيه ما يتطلبه الفتح: » أفواجا  يدخلون يف دين هللاّ 

ه و عليه هللا صىلبشارات تتناضافر وتتواصل، يف ح� أن الرسول  � هاجر مكة املكرمة إىل املدينة املنورة، ومالحقات املرشك آـل
دائبة، وأذاهم دا�ة، ورجا الرجوع إىل مكة بعيد، وحتى ألداء فريضة الحج.. وأن فتح مكة وتقاطر الوفرد للدخول 

  من أهم األهداف للرسالة املحمدية، وألنها ام القرى، املركز الرئييس للدعوة اإلسالمية.  يف دين هللاّ 
حدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم (تنتظر) بإسالمها فتح مكة، املراد هنا فتح مكة قوالً وا«قال ابن كث� يف تفس�ه: 

أفواجا، فلم �ض سنتان حتى استوثقت   مكة دخلوا يف دين ّهللا   يقولون: إن ظهر عىل قومه فهو نبٌي، فل� فتح هللاّ 
  ».الحمد واملنة  جزيرة العرب إ�انا، و� يبق يف سائر قبائل العرب إال ُمظهر اإلسالم و�ّ 

إنها بشارة �ستقبل الفتح والنرص ال ».. قد جاء«فلم يقل » إذا جاء..«ه الرواية تتالءم مع ظاهر النص يف السورة هذ
واقعه، فلقد كانت يف هذه البشارات املتالحقة ححة للرسالة املحمدية، إذ تحمل مالحم الغيــب، وتقويــة لقلــوب 

عز واإلنتصار، وفيها تبكيت وتسكيت الكافرين إذ يسمعون املؤمن� بهذه الرسالة السامية، إذ تبرشهم �ستقبل ال
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  ١.آله و عليه هللا صىلالوحي يقرع أس�عهم بقوارع الفتح، وك� تضافرت به الروايات عن الرسول األقدس 
لفتح واقع وملـّـا هذه ـ ومن قبل كانت اآليات تتواصل يف برشى الفتح إعالنا وإرسارا، يقظة ورؤيا، وإىل حيث كأن ا

ماض يعني مستقبالً قاطعا وكأنه أمر مىض،.. تنزل يف السنة السادسة من الهجرة، » إنا فتحنا لك فتحا مبينا..«يقع: 
رسوله الرؤيا بالحق   لقد صدق هللاّ «صدقها:   وأن هللاّ  آله و عليه هللا صىلقبل الفتح بسنت�، ويف نفس السورة ذكرى رؤيا الرسول 

آمن� محلق� رؤوسكم ومقرصين ال تخافون فعلم ما � تعلموا فجعل من دون   سجد الحرام إن شاء ّهللا لتدخلن امل
  ٢،»ذلك فتحا قريبا

حققها وفاًء بعهود ترتى... يــرى رؤيــا هــذه يف   ولقد كانت هامة الفتح من غ� املحتمل وحتى يف الرؤيا، ولكن ّهللا 
هــا يف  ح� كان املرشكون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة، حتى يف األشهر الحرم التي كانــت العــرب تعظمِّ

الجاهلية، وتضع السالح فيها، وتتعظم القتال يف أيامها، والصدَّ عن املسجد الحرام، حتــى أصــحاب الثــارات كــانوا 
وجهه ســيفا، وال يصــده عــن البيــت يتجمعون يف ظالل هذه الحرمة، ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فال يرفع يف 

  واملسلم� طوال سنوات.آله و عليه هللا صىلاملحرم، ولكنهم خافلوا هذه السنة وصدوا الرسول 
  ٣.»هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد الحرام والهدي مكعوفا أن يبلغ محلّه..«

ناك، تثبيتا للمؤمن�، ودفعا لشكوك املرتاب� الذين يف قلوبهم بشارات الفتح قبل وقوعها تتالحق وتتالصق هنا وه
أن يأ� بالفتح أو أمٍر   فرتى الذين يف قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخىش أن تصيبنا دائرة فعىس ّهللا «مرض: 

  ٤.»من عنده فيصبحوا عىل ما أّرسوا يف أنفسهم نادم�
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 وا����� ـ ��� ��� ـ ورأ�� ا���س، ا��..  وأ��ب إ���، ��� رأ����: إذا ��ء ��� ا��ّ�  وأ����� ا��ّ�

��� ���  وا����، ���� ���� ��ل ر��ل ا��ّ�  إ��ا��� ا���� ��ل: ���� ���� �� ��� ا��داع وإذا ��ء ��� ا��ّ� و�� ����� ��� : ���� إ�� ����، آ�� و ���� ا

��� إ�� ا��ءاً ��� ������ و����� �� �� ������، ��ب ���� ��� ��� �����، ورب ����   ���ء إ�� ���� ا���� ���� ا���س �� ��ل: ��� ا��ّ�

وا������ ��ٔ��� ا�������، وا���وم ��������، �ٕ�ن د����� ����� ��   ء ����: إ���ص ا���� ��ّ� �� �� أ��� ���، ���ث �� ��� ����� ��� ا��ى

ٔ�� ا���  ورا���، أ��� ا���س إ�� ��رك ���� �� ان ������ �� �� ����ا و�� ����ا، ���ب ا��ّ� �� ا����� ا���� �� ������ و����� أ�� ����، �ٕ��� �� ���

� ��� ��دا ��� ا���ض �ٕ����� ����� ـ و��� ��� ������� ـ و�� أ��ل ������ ـ و��� ��� ������ وا����� ـ ����� ��ه ��� ��ه ��ر ا�����

 .١٠ح  ٥:٦٩٠

 
 .٤٨:٢٨). ��رة ا���� ٢

 
 .٤٨:٢٥). ��رة ا���� ٣

 
 .٥:٥٢). ��رة ا���ٓ��ة ٤
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وفتح   وأخرى تحبونها نٌرص من ّهللا «ون يرجون هكذا فتح وانتصار، يرددون رجاءه وبرشاه ليل نهار:ولقد كان املؤمن
برده إىل معاده: مولده وموطنه، ألنه فــرض عليــه القــرآن: أم  آلـه و عليه هللا صىل.. ولقد ُخص الرسول ١.»قريب وبرشِّ املؤمن�

  ٢.»إن الذي فرض عليك القرآن لراّدك إىل معاد«أم القرى:  الكتاب الذي يجب أن ينرش من
بشارات يف طيات الهجرة، إىل أن قرب الوعد ونزلت سورة النرص بعد سورة الفتح وآيات الفتح، ثــم تحقــق الفــتح 

د �ن كانوا يعدون أنفسهم الحسنى لو جاء الفتح، وأن  يخرجوا من الشكوك ومــن ونزلت آياته وآيات بعدها تندِّ
رَمى وليُبَيل املؤمن� منه بالًء   قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن هللاّ   فلم تقتلوهم ولكن هللاّ «طالح األع�ل و� يفعلوا: 

موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خ�   سميع عليم. ذلكم وأن ّهللا   حسنا إن ّهللا 
  ٣.»مع املؤمن�  عودوا نَُعد ولن تغنَي عنكم ِفتْنتكم شيئا ولو كُ�ت وأن هللاّ لكم وإن ت

  َوالَْفتُْح:   إِذَا َجاَء نَْرصُ هللاّ 
لقد كانت للنبي األقدس فتوح بعد الهجرة، ليست معنيّة هنا إال أعظمها وأهمها، كأنه الفتح لــيس إال، وإنــه فــتح 

أفواجا إال عنده ال سواه، ولذلك سّمي فــتح الفتــوح، وقــال النبــي   ة املكرمة، إذ � يكن دخول الناس يف دين هللاّ مك
  ٤حينه: ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. آله و عليه هللا صىل

  إن تنرصــوا هللاّ «هو نارصهم يف دينــه مــن قريــب أو مــن بعيــد:   أن هللاّ   دين هللاّ  وهذا وعد دائب للذين ينرصون
  ».ينرصكم ويثبت أقدامكم

 ۳۱۳نرصة يف الطاقات الحربية واإلنتصارات املعنوية معا، وك� نراه يف حرب بدر كيف غلبت جنود املسلم� وهم 
  رشك� عىل ك�ته� لهم.شخصا من امل ۱۰۰۰۰شخصا عىل قلة من الِعدة والُعدة، عىل 

  نرص وفتح:
يريده� دو�ا رشط، وال ألن النبي واملؤمن� يريدونه دو�ا تأييــد إلهــي، إ�ــا هــ�   نٌرص يعقبه الفتح، ليس ألن هللاّ 

  بينه�: استعداد برشي، فإعداد إلهي.
بالرسول األقدس إذ أضاء عليها بأضواء   للقلوب املقلوبة، فتَحها ّهللا   : لربوز حجته وظهور برهانه، وفتح هللاّ  نُرص ّهللا 

أفواجــا ـ مــن   الدعوة بالحكمة واملوعظة الحسنة، ولوال هذا الفتح األول � يكن للثا�: ـ دخول الناس يف ديــن هللاّ 
  معنَى.

إلسالم ثم نرصتان وقتح ثان: أن انترص املسلمون تحت الراية املحمدية عىل الوثني� املحتل� بلد التوحيد، اضطرهم ل
ال «أو االستسالم، إسالم عن حجة مسبَّقة واستسالم عن حجة دامغة بالغة، دون أن يكون هنــاك إكــراه يف الــدين: 

                                                                                                                                                         
 
 .٦١:١٣). ��رة ا��� ١

 
 .٢٨:٨٥). ��رة ا���� ٢

 
 .١٩ـ  ١٨ـ  ٨:١٧). ��رة ا��ٔ���ل ٣

 
� ��دو٦:٤٠٦). ا��ر ا�����ر ٤ � �ـ��� ، أ��ج ا������� وا�� أ�� ���� وأ��� وا����ا�� وا��ـ��� و�ـ��� واـ� ����� �ـ� أـ� � وا�����ـ� �ـ� اـ� ـ�

 ا���ري ��ل:...

�� و ���� ا��� ��������   ��ل: ��� ا��ّ� ا����م ����وا��ٔ��د�� ������� أن ��رة ا���� ���� ��رة ا����، و��� أ��ج ا����� وا�� ����� �� ���  ��� أ��ل  آ

���� ��� �� ��� ��� �� �����ة ����� ���� ا������ ���� ��� ��ر ���  آ�� و ���� ا��� ���  �ّ�وا����، ��� ���ن ��� ����� ر��ل ا�  ����: إذا ��ء ��� ا��ّ�

ا��ٔ�� ����ً أو ���را، ���� ��� ��ر ذ��، ���� ا���� و��د ا���ا��، وأ��� ا���� و���� ����ا �� ا��ٔ��د�� و��ا ���ك و��� ��� ��دع 

 ����)٤٠٧.( 
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وإ�ا اإلكراه يف االستسالم: قبول اإلسالم ظاهريا ملن يقبله، رغــم براهينــه » إكراه يف الدين قد تب� الرشد من الغي
  »ظل� وعلواوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم «الساطعة: 

..فهذه تهمة ووقاحة من أعداء اإلسالم: أنه دين السيف والقوة، وليس دين الحجة، ال ليشء إال أن رســول اإلســالم 
دافع عن نفسه وأنفس املؤمن� بالقوة، ابتداًء من الهجرة، بعد أن ذاق وذاق املســلمون املهــاجرون ألــوان األذى 

  مة.والبالد طوال ثالث عرشة سنة يف مكة املكر 
إنه دافع ك� يجب إنسانيا ويف الرشائع اإللهية، وك� النبيون أجمع أمروا بالجهاد، فمنهم من وجد أنصارا كموىس 

ومنهم من � يجد أنصارا رغم استعداده  ١وأرضابهم، إذ حاربوا حروبا دامية، السالم عليهوداود وسلي�ن وشعيب ويوشع 
  ٢.السالم عليهللحرب كالسيد املسيح 

  أَفَْواجا:   َوَرأَيَْت النَّاَس يَْدُخلُوَن ِيف ِديِن هللاّ 
فهل إنهم كل الناس؟ هذا خالف الواقع امللموس، وإن كان يوافق عموم اللفظ! أم إنهم الذين عرفوا الدعوة فحقَّ 

  »!الناس«لهم أن يصدقوها؟ فكذلك األمر، أم إنهم املؤمنون فحسب؟ وهذا ال يالئم عموم اللفظ 
أقول: رباط الدخول يف اإلسالم بالفتح يوحي أنهم الذين عرفوا اإلسالم ثم كملت معرفتهم بالفتح، �ا أنه كان مــن 

والذين � يؤمنوا وحجدوا بهــا واســتيقنتها  ، ثم الذين آمنوا منهم هم الناس، مالحم الغيب، وقد صدق به وعد ّهللا 
َمن الناس؟ فقال: نحــن النــاس، وأشــياعنا أشــباه النــاس،  السالم عليهسئل الحسن بن عيل «أنفسهم فهم النسناس، فقد 

  »:أعلم حيث يجعل رسالته  ب� عينيه وقال: ّهللا  السالم عليهوأعداؤنا النسناس، فقبَّله عيل 
؟ فكيف يُعترب دخول غ� املسلم يف اإلسالم دخوالً يف دين  ئر األديان اإللهية ليست دين هللاّ هل إن سا»  يف دين هللاّ «

  ؟. ، أو دين غ� هللاّ  ، املوحي أنه خروح عن غ� دين هللاّ  هللاّ 
، إذ إن  هللاّ ، وب� كتا� � يكن يلتزم بدين  الجواب: أن الداخل� يف اإلسالم حينذاك كانوا ب� مرشك � يكن يف دين هللاّ 

إن الدين «، فـ  ، واالعتناق باالحق �ا أمر هللاّ  والتسليم له يقتيض رفض السابق وإن كانت من رشيعة هللاّ   اإلسالم �ّ 
رفــض مــا ســواه، مهــ� «وال معنى لإلسالم وال معنى لإلسالم بعد نزول رشيعة القرآن إال اعتناقه و» اإلسالم  عند ّهللا 

  ابقة.كانت من الرشائع الس
وإضافة إىل كل ذلك فإن الرشيعة األخ�ة الخالدة كانت هي الهدف الرئييس من الرسالت قبلها، فلم تكن السابقة 

  ٣عليها إال كتهيئة لها، فحق لها أن تعترب كأنها هي الدين ال سواه، وأن رسوله هو الرسول ال سواه.
ج�عات كث�ة ترتى متسابق�، فقد كانت القبيلة تدخل بأرسها، بعد ما كــانوا يــدخلون واحــدا واحــدا »: أفواجا«

                                                        
.. وأ��� ا����ل �� ١٦ـ  ١٧:٨و��� ا���وج  ٢١:٢٤و ١٤ـ  ١٠، ٨، ٥، ٢، ٢٠:١و ٣٤ـ  ٢:٢٤وا������  ١٧ـ  ٣١:٧). ��� �� ��� ا����اد ١

 .١٥:١٨وا������  ���٢٧ب ���� وأول ��ار�� ا��ٔ��م ا���� 

 
 ). ا���� ا����� وا���ب:٢

 ».����� ��� ا��ٔرض. �� ��� ��ٔ��� ����� �� ������ ����ا أ�� ��� ��ٔ��� : «٣٤، ا��ٓ��: ���١٠ إ���� ��� ا���� 

��� ��ٔ��� ��را ��� ا��ٔرض. ���ذا أر�� �� ا�����. و�� ���� أ������ و��� أ���� ��� ����. أ����ن أ�� ): «٥٠ـ  ١٢:٤٩و�� ���� (

 ».��� ��ٔ��� ����� ��� ا��ٔرض؟ ���! أ��ل ���: �� ا������

 ».��ٓن �� �� ��� ����ٔ��ه و��ود ����، و�� ��� �� ����� ���� و����ي �������ل ���: ��� ا): «٢٢:٣٦و�� ���� (

���� رأى ا���� ���� �� ���ن ����ا: ��رب! أ���ب ������؟ و��ب «��ٔ�� �����ب:  ���٤٩ و���ك ��ٔ�� ا����� �����ب وا����ع، �� �� ا��ٓ�� 

 ».وا�� ���� ��� ر��� ا����� ���� أذ�� ا�����..

 ��� ا����� ��� ا���� ����ب ا�������، و�� ��� إذ ��� أ���ره، �����ا ��ل أن �����ا ������!.و���ا ��ى ا�

 
 ».ا����ر��ت«�� ������ » و��ة ا���� وا����ف ا���ا��«). را�� ��ا��� ٣
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يقول:  آله و عليه هللا صىل  أنه ب� ذات يوم فقيل له: ما يبكيك؟ فقال سمعت رسول هللاّ «  واثن� اثن�.. وعن جابر بن عبد ّهللا 
  ».أفواجا وسيخرجون منه أفواجا  دخل الناس يف دين هللاّ 

هكذا دخوٍل يف اإلسالم دليٌل قاطع ال مرّد له، عــىل مــدى وضــوح الرباهــ� اإلســالمية لحــدٍّ تتســابق أفــواج النــاس 
لتصديقه، ثم ليس خروج من يخرج إال للمغريات التي تغرّهم، واملُِضالت التي تضلهم، أو خروجا عامدا للتضــليل 

  ال والتدجيل.وك� كان دخوله لالدغ
ابا: َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفرُْه إِنَُّه كَاَن تَوَّ   فَ

لهم، وإكرامهم بتحقيق نرصه عىل أيديهم: أن   ومن معه، بإزاء تكريم هللاّ  آلـه و عليه هللا صىلهنا يتحدد شأن الرسول األقدس 
  ويستغفروه يف لحظة اإلنتصار.بحمده   ، أن سيبحوا هللاّ  شأنه ومن معه هو اإلتجاه إىل ّهللا 

التسبيح بالحمد عىل ما أوالهم من منِّه: أن جعلهم أمناء عىل دعوته، حراسا لدينه، وعىل ما أوىل البرشية كلها من 
رحمة بنرصه لدينه، وفتحه عىل رسوله، ودخول الناس أفواجا يف هذا الخ� الفائض العميم، بعــد العمــى والضــالل 

  والخرسان القديم.
بيح بالحمد، ال التسبيح والحمد، كلٌّ عىل ِحَدة، وال كلٌّ دون سواه، ألن التسبيح يعنــي الناحيــة الســلبية مــن التس

  تعاىل، والحمد: الناحية اإليجابية: (الصفات السلبية والثبوتية).  صفات هللاّ 
نها: أن الحمد يحمل فلو حمدناه دون تسبيح وتنزيه ع� هو منزه عنه، لكنا خاطئب� يف حمده من جهات عدة، م

اإلثبات، والثابتات من الذوات ومن الصفان حسب ادراكنا ليست إال حسب مقدرتنا من اإلدراك، وهي محدودة من 
فإنهم ال يصفونه  ١.»املخلص�  ع� يصفون. إال عباد هللاّ   فسبحان هللاّ «ناحية، وهي مشبهة له تعاىل بخلقه من أخرى 

   ك� وصف به نفسه.إال
ولو سبّحناه دون تحميد لُخيِّل إلينا أنه املنفي الذات والصفات ألنفسنا الدائب بالذوات والصفات التي نعيشها، فإذ 

  نسلبها عن ذاته تعاىل فكأننا سلبنا عنه كل كيان موجود.
  علينا أن نسبحه بحمده:» خارج عن الحدين: حد االبطال وحّد التشبيه«فب� أنه 

ـ  نسبّحه وننزِّه عنه تعاىل ذوات الكائنات وصفاتهم، بحمدنا له يف ذاته ويف صفاته، وهنا تصبح كافة الكائنــات  ۱
  من صفاته السلبية.

ـ ونسبحه عن تفس� أس�ئه الحسنى وصفاته العليا باملعا� التي نعرفها ونأنسها ونتصف نحن بها، فال نعني من  ۲
عينه من مفاهيم ومعا� فينا، بل تسبيحا بحمده: أنه ال يجهل وال يعجز وال �وت، ما ن» عليم قدير حي«أنه تعاىل: 

  عليم ال كعلمنا، وقدير ال كقدرتنا، وحٌي ال كحياتنا.
فنحن ومعنا كافة الخالئق، حين� نحمد ربنا ونصفه، ال ندرك جهة ثبوبية له تعاىل، وإ�ا ســلبيات نأنســها، ولكــن 

ال مركب وال جسم وال مــر� وال لــه «يعني واقع السلب، ك� يف الصفات السلبية: السلب قد يكون بلغة السلب و
  ».زمان وال له مكان وال له حد وال له أول وال له آخر وال..

ويعني واقع اإلثبات (تسبيح بالحمد) دون أن ندرك منــه إال » عليم قدير حي..«وقد يكون السلب بلغة اإلثبات: 
يف ح� أننا نسلب عنه صفاتنا هذه أيضا: ليس له علمنا وال » علم والالقدة والالحياةالال «سلب ما يحق سلبه عنه: 

  إذ إنها صفات ال تتناسب وذاته القدسية.» قدرتنا وال حياتنا
التسبيح بالحمد واالستغفار ه� تقديسه واالعرتاف بربوبيته ك� يحق، ثم الت�س ».. فسبح بحمد ربك واستغفره«

  الغفر ان منه.
معصوم من العصيان، مطهَّر من األرجاس كلها ك� طهَّره ربه!  آلـه و عليه هللا صىلفهل هو من العصيان والنبي »: تغفرهاس«و
كال ال عصيان يف ساحة النبوة القدسية حتــى »... ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطه�ا  إ�ا يريد ّهللا «

لة العصيان ل� نضطر إىل التأويل، فإ�ا اإلستغفار من الَغفــر وهــو يكون اإلستغفار عنه، وال يختص اإلستغفار بحا
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السرت، فهو الت�س الغفر والسرت، إما عن عاِر وعورِة العصيان، والنبي معصوم عن العصيان! وامــا عــ� ســواه مــن 
  مالبسات ال يخلو عنها أي إنسان:

دا�ــة الفــيض   كــان ـ ضــعيف محــدود، وآالء هللاّ  وشكره، فجهد اإلنســان ـ  ـ من التقص� أو القصور يف حمد ّهللا  ۱
فمن هذا التقص� يكون االستغفار، وإن كان من القصور الذا�، دون ».. ال تحصوها  وإن تعدوا نعمة هللاّ «والهمالن: 

  ».ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك«ك� يقول:  آله و عليه هللا صىلعصيان الرسول األقدس 
غفار من الخلط بالناس الذي يلزمه الغبار عىل القلب، وإن كان واجبا رساليا من حيث التوجيــه، ولكنــه ـ واالست ۲

يالزمه غفلة ّما عن ساحة الربوبية، ولذلك نراه ليلة املعراج حين� عرج عن الكائنات واستغفل عنها، أصبح من قرب 
  ».قاب قوس� أو أد� فأوحى إىل عبده ما أوحى«ربه معنويا 

لنبيه كــذلك �ــا فــتح لــه   ـ واالستغفار طلب الغفر والسرت من بأس األعداء: شياط� الجن واإلنس، وقد غفر هللاّ  ۳
ما تقدم   إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك هللاّ «مدينة التوحيد مكة املكرمة، ك� وعده وجعله من أهداف الفتح 

  ند املرشك�، إذ كانوا يرتبصون بك الدوائر ليقضوا عليك، فسرت هللاّ من ذنبك ع  ليسرت لك هللاّ »: من ذنبك وما تأخر..
  وغفر بأسهم �ا فتح له أم القرى.

ـ واإلستغفار ملالبسات نفسية كث�ة دقيقة لطيفة املدخل: من الزهو الذي قد يساور القلب، أو يتدسس اليه من  ۴
وهو مدخل يصعب توقيّة يف القلب البرشي... وقد سكرة النرص بعد طول الكفاح، وفرحة الظفر بعد طول العناء، 

له ح� القتح هذا الزهو وسرته عليه.. فرتاه إذ يدخل مكة فاتحا منترصا، مكة التي آذته وأخرجته وحاربته   غفر ّهللا 
 شاكرا عىل ظهر دابته، ناســيا فرحــة النرصــ  ووقفت يف طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة.. تراه يدخلها منحنيا �ّ 

وزهوته، عفّوا رحي� ال ينتقم.. فاملغفرة هنا تضمن عدم الظغيان عىل املقهورين املغلوب�، ل�قــب املنترصــ فــيهم 
ه و عليه هللا صىلربهم، فهو الذي سلطه عليهم، تحقيقا ألمر يريده، عىل عجزه  ، فالنرص نرصه تعاىل، والفتح فتحه، والــدين آـل

  تص� األمور.  دينه، وإىل هللاّ 
يتوب ويرجع عىل عباده بالرحمة واملغفرة، ال يكل عباده املتوكل� عليــه إىل أنفســهم، »: ستغفره إنه كان تواباوا«

  ».ربنا ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة ع� أبدا« آله و عليه هللا صىلوك� يف دعاء الرسول 
ثــا يحــاول االنطــالق والتحــرر وهــو أجل، وإن اإلنسان ـ أيا كان ـ ال يستغني عن توبة ربه عليه وتأييده لــه.. فعب

مشدود إىل ذاته، مقيَّد برغباته، مثَقل بشهواته.. عبثا يحاول ما � يتحرر عن نفسه ويتجرد يف لحظة النرص والُغنم 
  وحده.  من حّظ نفسه ليذكر ّهللا 

  طلع إىل هذه اآلفاق دا�ا.أن ترتفع البرشية إىل آفاقه، أو تت  وهذا هو األدب الذي اتسمت به النبوة دا�ا، يريد هللاّ 
:  راجعا إىل عبده بالرحمة بعد ما يرجع إليه العبد باملعذرة، فتوبة العبد محفوفة بتوبت� مــن هللاّ »: انه كان توابا«

هي قبول توبة العبــد:   وتوبة ثانية من ّهللا » ثم تاب عليهم ليتوبوا«للتوبة ل� يتوب   توبة أوىل هي أن يوفقه هللاّ 
  ١.»الذين يعملون السوَء بجهالة ثم يتوبون من قريب  وبة عىل هللاّ إ�ا الت«
ـ واإلستغفار �عنى الدفع عن حملة العصيان، ال رفعه بعد وقوعه، ك� املغفر يف الحرب ألجل الــدفع عــ� ر�ــا  ۵

منه عىل اإلنتقام، وهو مسموح له اعتداًء يوجه إىل الجندي من األخطار، كذلك الرسول الفاتح علّه يحمله ما فقموا 
باملثل، إال أن موقف الرسالة يجب أن يكون موقف الرحمة للعامل�، فليستغفر الرسول ربه حالة الفتح ل� يسدده 

  عن حملة اإلنتقام ويغفر له ما يحمله عىل ذلك.
  ».ره لذنبكاستغف«ال » واستغفره«ـ واإلستغفار عله هنا للمؤمن� الفاتح�، إذ النص  ۶
له عن ذنبه ك� يف آية الفتح، ال يعني إال الحفاظ عليه من بأس املرشك�، فإن   ـ واستغفاره عن ذنبه وغفران ّهللا  ۷

الذنب لغويا هو الذي يستفظع عقباه، فإن كانت عقبى الدنيا فالذنب من أفضل الطاعات، وإن كانت عقبى اآلخرة 
تعاىل ذنب الرسول: عقبى الدنيا الهاجمة عليه من قبل املرشك�، غفره له   فالذنب من أرش املعايص، ولقد غفر ّهللا 
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  بفتح مكة، إذ
  � يجرِء املرشكون بعد ذلك أن يؤذوه أو يقاتلوه.-
  

  القتال املكتوب عىل املؤمن�
   لَكُْم َوَعَىس أَْن تُِحبُّوا َشــيْئا َوُهــَو َرشٌّ لَُكــْم َوهللاّ كُتَِب َعلَيُْكْم الِْقتَاُل َوُهَو كُرٌْه لَُكْم َوَعىس أَْن تَْكرَُهوا َشيْئا َوُهَو َخْ�ٌ 

  ١يَْعلَُم َوأَنْتُْم الَ تَْعلَُمونَ 
عىل نرصــهم   أُِذن للذين يقاتَلون بأنهم ظلموا وان هللاّ «إنها أوىل اآليات يف فرض القتال بعد اإلذن فيه يف آية الحج:

الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع   ولوال دفع ّهللا   جوا من ديارهم بغ� حق االأن يقولوا ربنا هللاّ لقدير. الذين اخر 
  ٢.»لقوي عزيز  من ينرصه ان ّهللا   كث�ا ولينرصن هللاّ   وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللاّ 

هم كل املؤمن�، فهل هم الحضور ـ فقط ـ » عليكم«يف » كم«هنا وكل� كُتب هي فرض قاطع ال مردَّله، و» كتب«
وقت الخطاب لرضورة وقتية قضيَة هج�ت املرشك� واليهود، واملسلمون قلة قليلة، فلتكن القتال ـ إذا ـ فرضا عىل 

  األعيان دون إبقاء اللهم إالّ القارصين؟.
ىل كافة املؤمن� يف كل زمان ومكان، وك� اإل�ان ال والخطابات القرآنية اإل�انية هي من القضايا الحقيقة تحلّق ع

مكان له خاصا وال زمان، فالفرائض ـ وهي كلها من قضايا اإل�ان ـ ليست لتختص �ؤمن� خصوص دون آخرين إالّ 
  حسب النصوص.

عىل األعيان، فالقتال ك� الصالة وما أشبه هي فرض عىل كتلة اإل�ان مه� اختلف فرض عن فرض يف كونه كفائيا ام 
وطبيعة القتال هي أنها أمر ثانو� وليس اوليا كالصالة، فال قتال إالّ ضد املهاجم� عىل املؤمن� دفعــا لكيــدهم ام 
صدا مليدهم، وليكن املنضلون منهم قدر الحاجة يف دفعهم وصدهم، فالِعدة والُعدة الكافية هي املفروضة عليهم 

نفر من كل فرقة منهم طائفة... يا ايها الذين ۵۳۵املؤمنون لينفروا كافة فلوال وما كان «يف معارك الرشف والكرامة، 
  ٣.»آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجد وافيكم غلظة..

 نرى الجمع ب� إيجاب الفرض عىل املجموعة وسلبه عن الكل كاألعيان، مــ� يــدل عــىل تكليــف هــذه املجموعــة
تهم. تهم ك� يف ُعدَّ   بتطبيق الفرض قدَر الكفاية من ِعدَّ

والُكره هو ما يناله اإلنسان من ذاته وهو يَعافه فطريا او عقليا او رشعيا، ك� الَكرة مشقة تناله مــن خــارج فــي� 
ال إكراه يف الدين فال يحمل عليه بإكراه، وهو ايضا راجع اىل الُكرة، إذ ما � يكره امرا ليس ليُحمل عليه بإكراه، وألنه 

كَره فيه اللهم إال امرا ترشيعا، بل قد يَكره املفروض عليه كُرها ملشقة اماهيه تجعلــه يكرهــه يف نفــس ذاتهمهــ� 
  طبَّقه ألمر ربه.

هنا هي » وهو كره لكم«وترى كيف يكره املؤمنون امر ربهم وحبَّه، ام وألقل تقدير عدم كُرِهه هو قضية اإل�ان؟ 
رغم   وظرفه ك� هو قضية الحال يف مشاق التكاليف كلها، ولذلك سميت تكاليف حيث يؤ� بها بأمر هللاّ  حال األمر

يل لو خيل وطبعه هي أمر إمر ال يالئم الفطرة والعقلية  الكفلة فيها لعبئها يف نفس الذات، والقتال هي بالطبع األوَّ
  الذي يحمل كل خ�.  مر أهم من الحياة وهو أمر هللاّ اإلنسانية، ألن فيها هدر األنفس واألموال، اللهم إال أل 

واإلسالم يحسب حساب الفطرة اإلنسانية، فال ينكر كُره هذه الفريضة وأمثالها، وال �اري يف الفطــرة أو يصــادمها، 
عنهــا، ولكنه يعالج األمر اإلمر من ناحية أخرى تالئم الفطرة، أن يسلط عليها نورا خفية عنها، وهي الخ� املخبوء 
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املجهول لديها، فعندئٍذ يفتح للفطرة نافذة جديدة حادة تطل منها عىل ذلك األمر، نافذة تهــب منهــا ريــح رخيَّــة 
  وروح نديَّة، تهون عندها كل كُره ومسقة، وينقلب أمرها إىل حبيبة مرضية تتهافت إليها جموع املؤمن�.

ووعده فطرة ثانية تنيس األوىل،    فيصبح أمرها بامر هللاّ ومن ذلك القتال حيث يغلِّب خ�ها الخفي عىل كرهها الجيل
  فرتاه يتفا� متسابقا يف جبهات القتال ضد األعداء األلداء.

فل� تُعرَّف القتال بإحدى الحسني�، حسنى قَتِْل العدو أو الشهادة، وأنه� أحسن من القعود عن النضال، فالفطرة 
ن املؤمنون درجات يف ذلك املجال، ول� تنضبط الفطرة اإلنسانية بضــباط املؤمنة تعشقها بطبيعة الحال، مه� كا

اإل�ان ورباطه تأ� هذه الضابطة نرباسا ين� عليها دروب الفضائل، ومرتاسا يكــرس بــه طاقاتــه للنضــال يف خضــمِّ 
  املعارك بكل ألوآنهاوقضاياها ورزاياها:

وليست هذه » يعلم وانتم ال تعلمون  ئا وهو رش لكم وهللاّ وعىس أن تكرهوا شيئا وهو خ� لكم وعىس أن تحبوا شي«
ة  ، بل هي تجهيل بالنسبة ملصاديق ِعدَّ الضابطة تجهيالً للفطرة يف اصل اإلنجذاب اىل كل خ� واالبتعاد عن كل رشٍّ

رى فردية للخ� والرش، حيث اإلنسان أيا كان ال يحيط عل� بكل خ� وكل رش، ال بفطرته وال عقليته وال طاقات أخ
  وج�عية، فالبد إذا من نرباس من وحي الس�ء يب� خطإ األرض يف مصاديَق من الخ� والرش.

فهذه اللمسة الحنوتة الربانية للفطرة والعقلية والحسية اإلنسانية تفتح امامها عاملا آخر وراء املحسوس امللموس، 
ا أنها ال تحيط عل� بكل خ� وكل رش، يف ح� يراد منها فرتتِّب الحارض والغائب عىل غ�ها تظنه وتتمناه، تبيينا له

ألنه   الدخول يف السلم كافة من بابه الواسعة، دون الضيقة الخاطئة يف تستيقن أن الخ�ة إ�ا هي في� يختارها ّهللا 
عىل مىض، العليم الحكيم الرحيم، فيستسلم ألمره واثقا بوعوده دون خوف ع� يستقبله من مخاوف وال حزن   هللاّ 

  إال رجاًء واثقا أن يحقق له ربه ما أمىض.
�ا قدر وإن كان   إرَض عن ّهللا «ترديد يف جوِّه ملن عساه يجهل ك� هنا، ف   هنا ك� يف غ�ها، هي من ّهللا » عىس«و

هــات هــي يف الحــق خــ�ات، وخــ�ات هــي يف الحــق وكل إنسان يجــد يف تجاربــه الخاصــة مكرو  ١،»خالف هواك
مكروهات، ما يُطٌَمِئنة أن ليس كل ما يراه خ�ا خ�ا، وال كل ما يراه رشا رشا، فالبد ـ إذا ـ من التسليم املطلق ألمر 

  فإنه خ� عىل أية حال.  هللاّ 
من يستحب الحياة أن يدق  ولقد وردت يف القتال آيات وعىل ضوءها روايات تجعلها أحيا من كل حياة، يجب عىل

دروبها حفاظا عىل بيضة اإلسالم، وحيادا وحائطه عىل صالح املسلم� يف كافة الحقول الحيويــة التــي هــي قضــية 
  . اإل�ان والتسليم �ّ 

دخل : علمني عمالً يعدل الجهاد، يقول: ال أجده حتى تستطيع إذا خرج املجاهد أن تآله و عليه هللا صىلفح� يُسأل الرسول 
  ٢مسجدا فتقوم وال تفرت وتصوم وال تفطر، قال: ال استطيع ذاك.
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  ��ا ���� إ�� ��ل: أ�� ���� وا�� ا����� ������ ا������ ��� ا������� ا��� �� ��� وا�� ا����� ا����� ������د �� ���� ا��ّ�ا������� ��� ���ٔل أ 

 �� ������ ا�� ا�����.
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 والقتال تعم الدفاعية، والهجومية ١،»ودخان جهنم..  يف جوف رجل غبارا يف سبيل ّهللا   ال يجمع ّهللا : «آله و عليه هللا صىلوقال 
التي تعني الدفاع عن املستضعف�، فللدفاع مرحلتان، اوىل هي دفع املهاجم� عىل املسلم� فعليهم أن يــدافعوا 

  عن أنفسهم، وثانية هي دفعهم عن غ�نا من املستضعف�.
يِل  ْهِر الَْحرَاِم قِتَاٍل ِفيِه قُْل قِتَاٌل ِفيِه كَِبٌ� َوَصدٌّ َعْن َسبِ َوكُْفٌر بِِه َوالَْمْسِجِد الَْحرَاِم َوإِْخرَاُج أَْهِلِه    هللاّ يَْسأَلُونََك َعْن الشَّ

َقتِْل َوالَ يَزَالُوَن يَُقاتِلُونَكُْم َحتَّى يَرُدُّوكُْم َعْن ِديــِنُكْم إِْن اْســتَطَاُعوا    ِمنُْه أَكَْربُ ِعنَْد هللاّ  َوَمــْن يَرْتـَـِدْد َوالِْفتْنَُة أَكَْربُ ِمْن الْ
نْيَا َواالِْخرَِة َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِمنُْكْم َعْن  ِر ُهْم ِفيَها َخالـِـُدوَن ِدينِِه فَيَُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُوْلَِئَك َحِبطَْت أَْعَ�لُُهْم ِيف الدُّ

  ٢َغُفوٌر رَِحيمٌ    َوهللاّ    َة هللاّ أُْولَِئَك يَْرُجوَن َرْحمَ    إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل ّهللا 
يوم خلق   اثنى عرش شهرا يف كتاب هللاّ   إن عدة الشهور عند ّهللا «»: أربعة ُحرُم«هو جنسه الشامل ل » الشهر الحرام«

 يقاتلونكم كافة واعلموا أن الس�وات واألرض منها اربعة حرم فال تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا املرشك� كافة ك�
هو املسؤل عنــه الشــهر » قتاٍل فيه«والُحرُم األربعة هي: رجب ـ شوال ـ ذو القعدة وذو الحجة،  ٣.»مع املتق�  هللاّ 

ه كــ� يف الحرام، وتنك�ه يعني الشمول لكل قتاٍل من كل مقاتٍل فيه، بادئا وسواه، مدافعا وسواه، ولكن الدفاع في
الحرم وعند املسجد الحرام مسموح فيه، رضورَة الحفاظ عىل الحرمات اإلسالمية وال سي� يف الحرم والشهر الحرام: 

غفــور   وال تقاتلوهم عند املسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم كذلك جزاء الكافرين. فان انتهوا فان هللاّ «
ام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم فاعتدوا عليه �ثل ما الشهر الحرام بالشهر الحر «. »رحيم..

                                                                                                                                                         
�� و ���� ا��� ���و��� ا��ج ���� وا�� داود وا������ وا����� وا������ �� ا�� ����ة �� ا����  و�� ���ث ���� �����و و��ت ��� ��ل: �� ��ت و�� ���  آ

 ���� �� ا����ق.

إ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� ��ٔ��� ا��ؤة ����� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا��ج ا��� وا����ا�� وا����� و���� �� ���ذ �� أ�� ان ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���ا���� ����د�� ����� ��� ��� ا��� �� ����؟ ��ل ���� ��ه ا����� وان زو�� ��ج ���� و�� ��� ا��م ������ و : ����� ��� ������ آ

�� ذ�� وا��ي ���ه �� ���� ا����� �� ����. و������ ��� ������ و������ ��� ������، ����: وا���� ذ�� �� ر��ل ا��ّ�  ؟ ��ل: و�� ���

�� و ���� ا��� ���  ا��ّ� و��� ا��ج ا����ا�� �� ا�� ����ة ��ل ���� ر��ل ���� ذ���� ���ا ��� ��ب ���� ��ذا   ���ل: اذا ��ج ا���زي �� ���� ا��ّ� آ

�� ��ر�� ��ن ����� ���� ���� �� ا�� و��ل وأي ���� ��ت ��� اد��� ا���� ��ن   ��� ��� ذ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���ح ����� و���� ا��ّ�

 �� ا�� او ����� و�� ���ب ��� إ�� ���� ������رّد رّده ����� ��� �َ� 

ءٌ �� ��ءٍ ���ث ���� ��ن ���� ��  �� ���� �� ��ا��ه ��� ر�� ���ر ��� ��� آ�� و ���� ا��� ���  و��� ا��ج ا��� �� ا�� ا���� ��ل: ����� �� ر��ل ا��ّ�

��� ���� �� ا����� ���� ����� ذ�� ا���ء �����ت ��� ��ن ��� �� ��ء و���� ��� ���� �� ا���� و���� �� و ���� ا ���ل: إ�� �� أ��� ������د�� و��  آ

��� �� ا����� و�� ���� و����م أ���� �� ا���   ������ا��� و���� ���� ��������� ا����� وا��ي ��� ���� ���ه ���وة او رو�� �� ���� ا��ّ�

.��� ���� ����� �� ��� 

 
��� ���  ). ا����ر ا��ج ا��� �� ا�� ا��رداء ��ل ��ل ر��ل ا��١�ّ �� و ���� ا  ���� ���ه ��� ا���ر...  ��م ا��ّ�  ... و�� ا���ت ����ه �� ���� ا��ّ�آ

��� ������ و��� ا��ج ا�� داود وا�� ���� �� ا�� ا���� ان ا� ���ر�� ��� ��م ا������، و��   ��ل: �� �� ��� و�� ���� ��ز�� �� ا��� ���� ا���� ا��ّ� آ�� و ���� ا

 ا��ى: ��� ا���ت.

��� ���  و��� ا��ج ا���ار �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ���� ��� ��� ��� �� أر���� ��وة و��وة ��� �� ار���� ���، ���ل: اذا �� ا آ

ا���� ا��  ا�����م ���وة ��� �� �� ار���� ��� و��� ا�����م ��� �� ار���� ��وة ا��ل: ��� ا�����م ا����و�� ���� ��� �� ار���� ��وة ������،

 ��وة �� ����� ���� ��� ا���ز�� �����م ـ اذا ـ ��� ��� ا�����م ����ً �� ��ا��.

 
 .٢١٨ـ  ٢:٢١٧). ��رة ا����ة ٢

 
 .٩:٣٦). ��رة ا����� ٣
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  ١.»اعتدى عليكم..
 ٢.»وال الشهر الحرام..  يا أيها الذين آمنوا ال تُحلوا شعائر ّهللا «ومنها الَحرَم، وال الشهر الحرام   فال يحل إحالل شعائر ّهللا 

وكل من الحرم والشهر الحرام له حرمته فضالً عن اجت�عه�، وهذه الحرمة كانت هي السنة املستمرة املحلِّقة عىل 
  املرشك� ك� املوحدين، فقد يُلزم هؤآلء �ا التزموه مه� � يكونوا مسلم� او موحدين.

، يعمهم، فسواٌء أكان القتــال »عن الشهر الحرام«فالقتال محرم يف الحرم ويف الشهر الحرام عىل القبيل�، والسؤال 
اللّهم اال اعتــداًء باملثــل » قتال فيه«هجوميا، أم دفاعيا إعتداًء باملثل والعدو يف الحال غ� مقاتل، ال يحل للمسلم 

لشــهر الحــرام إالّ ان يغزو يف ا آله و عليه هللا صىل  � يكن رسول ّهللا «و» فاعتدوا عليه �ثل ما اعتدى عليكم«حال قتالهم فيه 
» كب� وصٌد ـ وكفر. وال يزالون يقــاتلونكم«ُ�َحور قتاَل املرشك� فيه بادئ�، ك� ؤن » قل قتال فيه«وهنا  ٣،»يغزى

ا شابه من دون الدف اع، ولكنه� ال تعد عــن الفســق هي شهود أربعة عليه، مه� تضمنت القتال الهجومية منا أمَّ
  مه� كان كب�ا، دون كفر وصدٍّ أما شابه.

وردوه عن املسجد الحرام يف آله و عليه هللا صىل  ان املرشك� صدوا رسول هللاّ «املرشك� مع املسلم� ف » يسألونك«وقد يعني 
ه هللا صـىل  كون عىل رسول هللاّ عىل نبيه يف شهر حرام من العام املقبل فعاب املرش   الشهر الحرام ففتح هللاّ  ه و علـي القتــال يف  آـل

»  وكفر به واملسجد الحرام وإخراج أهله منه أكرب عند ّهللا   : قل قتال فيه كب� وصٌد عن سبيل ّهللا  شهر حرام فقال ّهللا 
تعريضا بهم حيث قاتلوه وصدوه وأخرجوا عنه، ولكن� االعتداء باملثل وال سي� حالة القتــال ال  ٤»من القتال فيه«

                                                        
 .١٩٤و ٢:١٩٢). ��رة ا����ة ١

 
 .٥:٢). ��رة ا���ٓ��ة ٢

 
 روى ���� ��ل: �� ���... ٦:٣١). ����� ا���� ا��ازي ٣

 
��� ������... وان ����ا ـ ا��ج ا�� ���� وا�� ���� �� ا�� ���س ��ل: ان ا���� ١:٢٥٠). ا��ر ا�����ر ٤ �� و ���� ا ��� ���� ����ا ���و ��  آ

�� و ���� ا��� ���ا������ و�� ���� �� ا����� آ�� ���� �� ���دى وأّول ���� �� ر�� وان ا���ب ����  ����ا ����ن ان ��� ا����� �� ���دى  آ

: ���ٔ���� �� ا���� ا���ام...  ا������� ار���ا ����و�� ���� ���ل ا��ّ�و���� اّول ر�� و�� ����وا ����� ر�� ���� وا��وا �� ��ن ��� وان 

��� ���وا��اج ا�� ا����� ا���ام ��� ا��� �� ا��ي ا��ب ا���ب ����  �� و ���� ا  وا���ك ا�� ���. آ

��� ���  و��� ا��ج ا�� ���� �� ���� ا���ى ان ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� ��� ا��ٔ��ي و���� ���ر �� ����   ����� ��� ا��ّ���� ���� و����ا ���� ���  آ

�� �� ��� وا�� ���� وا�� ����� �� ���� �� ر���� و��� �� ا�� و��ص و���� �� ��وان ا����� ���� ���� ���� و���� �� ����ء و���� �� ����ة ووا

��أه ��� ���ل ��� ���� ��ل ���� ��� ��� ا����ب �ٕ�ذا ��� أن �ْ�� ا������� ���� ���� �� ا����ب و��� �� ا�� ��� ����� وا��ه ان �� �  ا��ّ�

��� ���  ��� ���ل ��� ���� ���ل ��ٔ����� �� ��ن ���� ا���ت ����� و���ص �ٕ��� ��ص و��ض ���� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ���ر و���� ��� ��� ��  آ

�� ا�����ة و���و ا������   �� ���� �ٕ�ذا �� ������ �� ����ن و��� ا��ّ�ا�� و��ص و���� �� ��وان أ��� را��� ���� و��ر ا�� ��� إ�� �

����� اّول ����� ����� أ���ب   ا�����ة وا���� ا�����ة و��� ���و ا������ ���� وا�� �� ��� ا��ّ�  �������ا ��ٔ��وا ا���� �� ����ن و��� ا��ّ�

و�� اّول �� ا���� ا����   ��ٔ����� و�� ����ا �� ا��ٔ��ال ��ل ا������ن: ���� ���� ا�� ���� ���� ا��ّ����� ر���ا ا�� ا������ �� آ�� و ���� ا��� ������� 

و��د�� ��� ����ا وا�����   : ���ٔ����... و�� ����� ا��� �� ���� ا������� ا��� �� ا���� �� ا���� ا���ام ��� ����� ����ّ� ا���ام ����ل ا��ّ�

 و��� ��.  �� ا���� �� ا���� ا���ام ���� ����: و�� �� ���� ا��ّ�  �ّ�و�� ا���ك ا��� ��� ا�

�� و ���� ا��� ���  ا��ل: و�� ا���� ���رة أ��ى ا��ج ا������ �� ا������ �� ���� ا����ي �� ��وة ان ر��ل ا��ّ� ��� ���� �� ا������� ـ ا�� ان ��ل  آ

�� و ���� ا��� ��� ـ: ���� و�� �� ���ر ���� ��� ����ا ��� ا���� �� و��: ���ٔ����... ������ ان ا����   �����ا: أ��� ا����ل �� ا���� ا���ام ��ٔ��ل ا��ّ� آ

��� ��� �� و ���� ا  ور����.  �� و��: ��اءَة �� ا��ّ�  ��� ا�� ا������ و��م ا���� ا���ام ��� ��ن ����� ��� ا��ل ا��ّ�آ

وا���� �� ����ن و��ب   ا������ ���و �� ا������ ���� ����� وا���ٔ�� ����ن �� ��� ا��ّ�  �� ��� ا��ّ�و��� �� ��وة �� ا����... ���� وا�� 

��� ���  ا�����ة ��ٔ����� وا�����ا ا���� �����ا ��� ��� ر��ل ا��ّ�   �� أ����� ����ل �� ا���� ا���ام ��ٔو�� ر��ل ا��ّ�  ���ل ���: وا��ّ� آ�� و ���� ا

��� ��� �� و ���� ا ��� ���  ا��ٔ����� وا���� ��� ��ٔ�� ���� ���� ���� ��ل ��� ر��ل ا��ّ�آ �� ��ل ��� �� ا����� و���ا ان �� ����ا و����� ا��ا��� ��  آ�� و ���� ا
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  يحمل ِحمل هذه العتابات فانه حق مرشوع.
القتال املعتمد  جوابُه، فللمسلم تحذيرا عن» قل قتال فيه كب�..«وأيا كان السائل عن الشهر الحرام قتال فيه، ف 

وال عن عمد للمقاتل� حيث اخطأوا يف الشهر  آله و عليه هللا صىلفيه هجوميا دون دفاع، والذي حصل ما كان عن امر الرسول 
  ».غفور رحيم  وّهللا   أولئك يرجون رحمة هللاّ «ف  آله و عليه هللا صىل  الحرام وهم ماضون يف امر رسول هللاّ 

واملســجد الحــرام   وكفــرا بــاّ�   ا فعلوا وافتعلوا يف الشهر الحرام صــدا عــن ســبيل ّهللا وللمرشك� تعريض وتنديد �
وقد فعلوا كل ذلك فكيف يعرتضــون عــىل قتلــة خاطئــة مــن » والفتنة أكرب من القتل  وإخراج أهله أكرب عند هللاّ «

  مسلٍم ويعربدون يف ابواق دعاياتهم ضد رسول اإلسالم واملسلم�.
أن الثا� يختلف عن األول، وإالّ كان معرفا �ا ذكر قبــل، إذا ف » القتال فيه«بديالً عن » تال فيهقل ق«وقد تلمح 

سؤاالً من املرشك� » قتاٍل فيه«يعني قتال املرشك� ضد املسلم� الذي تصدق فيه املواصفات، واما » قل قتاٌل فيه«
، فاآلية التالية تكفل الجواب عنه:  فان قتالهم »  ان الذين آمنوا.. أولئك يرجون رحمة هللاّ «عمن قتله املسلمون خطأً

مه� اخطأوا يف وقته املصادف ألول يوم من رجب وهم ظــانون أنــه  آلـه و عليه هللا صىل  بامٍر من رسول هللاّ   كان يف سبيل هللاّ 
  أخر يوم من الربيع الثا�.

عظمون قتلًة من املسلم� خطأً ويخلفون جوا ضــد فأين قتال من قتال مه� كانا يف الشهر الحرام، واملرشكون يست
الرسالة اإلسالمية أنها تخالف حرمة الشهر الحرام، وهم انفسهم يستحلونه كأبشع تحليــل بكــل إدغــال وتــدجيل 

  وتضليل.
اهيه من املسلم�، ثم يتجاهلون ع�  وهذه هي الشيمة الشنيعة للكافرين، تفتيشا عن أية مزرءة صغ�ة خاطئة أمَّ

دة ضدهم دون رعاية لهم إالَّ وال ذمة.هم ف   اعلون من الجرائم البشعة املتواصلة املتعمَّ
وهكذا انطلقت أبواق الدعاية املرشكة ضد هذه الرسالة السامية بشتى األســاليب املــاكرة التــي راجــت يف البيئــة 

وهي حرمة الشهر الحــرام، العربية، مظهرًة رسول الرحمة وأصحابه �ظهر املعتدي الذي يدوس القدسية املشرتكة 
ما أمرتكم بالقتال يف الشهر   األس�ين والغنيمة قائالً: وّهللا  آله و عليه هللا صىلفنزلت اآلية قاطعة كل قالة غائلة، فقبض الرسول 

لقد كانت قالة املرشك� كلمة حق يراد بها الباطل، وكم لها من نظ� يواجهها اإلسالم بكل حجة صارمة، » الحرام...
اتهم » قل قتال فيه كب�..«منها هنا و  تعريضا عريضا عىل املتسائل� من املرشك�، عرضا لدركات ســبع مــن معارضــ

  وعرقالتهم ضد اإلسالم واملسلم�:
  بدًء فيه بهجمة َهِمجة عىل أهل الحرم.» قل قتال فيه كب�«ـ  ۱
  من.سبيل الحج والعمرة وكل تعبد يف الحرم اآل »  وصد عن سبيل هللاّ «ـ  ۲
  . ، ألنه قتال يف سبيل الرشك نقمة عىل املؤمن� با�ّ  وبسبيل هللاّ   باّ� » وكفر به«ـ  ۳
  وكفٌر باملسجد الذي يحرتمه املرشك واملوحد.» واملسجد الحرام«ـ  ۴
حيث  من قتل الخطأِ الذي حصل من املسلم�، ومن قتالهم يف الشهر الحرام،»  وإخراج أهله منه أكرب عند هللاّ «ـ  ۵

  القصد من قتالهم ضد اهله اخراجهم عنه بكل إحراج، تخلية له عن املوحدين، إخالًء ـ فقط ـ ألنفسهم املرشك�.
  فتنة اإلحراج اإلخراج عن الحرم، وعن الدين.» والفتنة اكرب من القتل«ـ  ۶
  ».وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا..«ـ  ۷

السبع الجهنمية ضد اإلسالم واملسلم� يف الحرم والشهر الحرام ينتقــدون املســلم� أن قتلــوا وهم بهذه الدركات 
واحدا منهم يف رسيَّة حيث اخطأوا الشهر الحرام، واين قتال من قتال، لقد فتنوا املسلم� طوال العهد امل� فتكــا 

تعالة وفعلة ضدهم، فسقطت بذلك حجتهم ، وافتعلوا كل اف بهم وهتكا للحرم والشهر الحرام وصدا عن سبيل ّهللا 

                                                                                                                                                         
�� ذ�� ا��ٓ�� ����   �ا������� و���� ���� ��� ����� أ��ه: �� ��� ���� ا��م ا���ام وا�� ا���ل وأ�� ا����ل وا���� ا���� ا���ام ��ٔ��ل ا��ّ 

�� و ���� ا��� ���  ��ل ذ�� ا�� ر��ل ا��ّ� ��� ���  ا���� و��ى ا��ٔ����� ���ل ا������ن �� ر��ل ا��ّ� آ : ان ا���� آ���ا  أ���� ان ���ن ��� ��وة ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا

 ���.  ������ وأ����� ا����� ��� ا��ّ�، و����ا  او��� ����ن ر��� ا��ّ�  وا���� ����وا و����وا �� ���� ا��ّ�
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يف التحرز بحرمة البيت الحرام والشهر الحرام، واتضح موقف املسلم� ـ املرشِّف ـ يف دفع هؤآلء املتهتك� املعتدين 
عىل الحرمات، الذين يتخذون منها ستارا لفضائحهم ح� يريدون، وينتهكون قداســتها حــ� يريــدون، وكــان عــىل 

لوهم مه� ثقفوا ألنهم باغون معتدون، ال يرقبون يف مؤمن إالَّ وال ذمة، وال يتحرجون أمام قداية، املسلم� أن يقات
  ولكنهم امة مرحومة رحيمة.

اجل ـ لقد كانت منهم قالة غيلة قالة ـ كلمة حق يراد بها الباطل فكسحتها اآليــة املجيبــة، ومســحت عــن جبــ� 
هم ـ أوالء األنكاد ـ الذي كانوا به متسرتين، حيث كانوا يحتمون خلفه املسلم� غبار التهمة الوقحة، وأزالت ستار 

اتشويه موقف الج�عة املسلمة واظهار �ظهر املعتدي وهم املعتدى عليهم! رغم أنهم هم املعتدون عــىل طــول 
  »!وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا..«الخط اإلسالمي السامي 

  حول دركاتهم السبع مسائل عدة:ويف رجعة اخرى 
ك� قيل؟ وليس هذا إّال » فاقتلوا املرشك� حيث وجد�وهم«ـ هل ان حرمة القتال يف الشهر الحرام منسوخة ب  ۱

فاذا انسلخ األشهر الحرام فاقتلوا املـرشـك� حيــث وجــد�وهم وخــذوهم «قيل الكليل، حيث اآلية نفسها تطارده: 
ثــم  ١!،»غفور رحــيم  صد فان تابوا واقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان هللاّ واحرصوهم واقعدوا لهم كل مر 

القتال فيه دفاعا واعتداًء باملثل هي قضيُة الدفاع عن حرمات إسالمية متوقة عىل حرمة الحــرم واملســجد الحــرام، 
  وقضية آيات الدفاع واإلعتداء باملثل.

يسألونك عن القتال «حان هنا يف بدل اإلشت�ل، حيث الشهر الحرام يشمل زمنا عىل قتال فيه، دون ـ ما هو الرج ۲
  ؟»ـ او ـ قتال يف الشهر الحرام

فشــاكلة الســؤال هــذه مــ� » قتال فيــه«علّه تقديم الكل لتنجيز الجزء، فالشهر الحرام محرم يف أمور عدة ومنها 
م أمر  ه أك� م» قتال فيه«يضخِّ   ن إفراده بالذكر.ويكربِّ

إ�ــا هــو يف قتــال » كب� وصــٌد وكفــر وقتنــة«وقد قدمنا وجه التنك� فيه ك� األول، وأن » قل قتال فيه كب�..«ـ  ۳
  ٍء من بعض املسلم� واحدا من املرشك�. املرشك� فيه ضد املسلم�، دون قتال خاطى

  ك للشهر الحرام، املحرم ب� الفريق�.كعصيان ملسلم، وكب� ككفر لكافر، فانه تهتُّ » كب�«ـ وذلك  ۴
حيث الشهر الحرام هو زمن الحج والعمرة، فرجب لعمرة فُضىل، وشوال وذو القعدة وذو »  وصٌد عن سبيل ّهللا «ـ  ۵

  الهامة ك� بينت يف آيات الحج.  الحجة بعمرة التمتع، وه� من سبل هللاّ 
، دون قتال املسلم� ذودا عن  ، وذلك خاص باملرشك� با�ّ  عنادا ألهل هللاّ   صدا عن سبيل هللاّ   كفر با�ّ » وكفٌربه«ـ  ۶

وهو الرسول، وهو الحج، وهو كل   مه� اخطأوا احيانا حيث يخطئون الشهر الحرام، ثم كفر بسبيل ّهللا   حرمات هللاّ 
  ما يصدُّ يف الشهر الحرام.

رمته كمت الشهر الحرام، وحذف الجار هنا يف العطف دليل وكفر باملسجد الحرام، نكرانا لح» واملسجد الحرام«ـ  ۷
  الس�ح فيه فال يصغى اىل قالة اهل األدب حيث يناجر ادب القرآن واألدب مع ُمنزِل القرآن وَمنزِله.

، وتراه مم هو اكرب؟ علّه يعني اكرب من قتال املسلم فيه خطأً يف الشهر الحرام»  وإخراج اهله منه اكرب عند هللاّ «ـ  ۸
أم ومن قتال املرشك� ضدهم حيث يعني إخراجهم أهله منه، ألنه إخراج للموحدين اآلهل� للمقام عنــده إحيــاًء 

فيه، ففي إحراجهم بالقتال فاخراجهم إخراٌج لشعائر التوحيد يف مثابة املوحدين، وذلك اكرب من قتالهم   لشعائر هللاّ 
  فيه ألنه فتنة.

نها قتل لألرواح املؤمنة ارتدادا عن اإل�ان، وهو أكرب وأشد من قتل األجساد، فكــل أل » والفتنة اكرب من القتل«ـ  ۹
فتنة ـ عقائدية ام سياسية او اقتصادية او حربية ـ تعني إحراج املسلم� فاخراجهم عن الدين، إنها ـ ككل ـ اكــرب 

  من القتل.
ة تهدف ارتدادكم عن ديــنكم، وهــذه هــي مقاتلة متواصل» وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم..«ـ  ۱۰

                                                        
 .٩:٥). ��رة ا����� ١

 



 298

  الفتنة الكربى التي تفوق كل كب�ة، وهذه العارشة من خلقيات قتال فيه هي اكرب من أصل القتال وفصله.
ذلك هو الكفر املاقت بهدفه الرشير البائت، يرتبص دوما باملؤمن� كل دوائر السوء بُغيــَة ارتــدادهم عــن ديــنهم 

  حسب النستطاع.
طر الهاجم عىل الكتلة املؤمنة عىل طول الخط، بكل أحابيلــة وأباطيلــة: فتنــة املــؤمن� عــن ديــنهم وذلك هو الخ

بوصفها الهدف الثابت البائت لهؤآلء األنكاد، هدف ال يتغ� كأصل ألعداء الج�عة املسلمة مهــ� اختلــف الوانــه 
  اقتصادية أماهيه.ووسائله، يف حرب شعواء عشواء، علمية ـ عقائدية ـ اخالقية ـ سياسية ـ 

اْألَرُْض ِ�َــا  ِيف َمَواِطَن كَِث�ٍَة َويَْوَم ُحنَْ�ٍ إِذْ أَْعَجبَتُْكْم كَْ�َتُكُْم فَلَْم تُْغِن َعــنُْكْم َشــيْئا َوَضــاقَْت َعلَــيُْكمْ    لََقْد نََرصَكُْم هللاّ 
  ١رَُحبَْت ثُمَّ َولَّيْتُْم ُمْدبِِرينَ 

ويــوم «،  من جبهات القتال وسواها: حيث عشــتم نرصــ هللاّ »: يف مواطن كث�ة  نرصكم هللاّ «تأكيدين اثن�  يف» لقد«
ورجاء   فل� ك�تم فأعجبتكم ك�تكم إنكرستم، حيث انفلت عنكم صالح التوكل عىل هللاّ » حن� إذ أعجبتكم ك�تكم

أرض املعركــة »: وضاقت عليكم األرض«  كم من نرص هللاّ ح� تركتم ما يغني» فلم تغن عنكم ك�تكم شيئا«  نرص ّهللا 
رحبة كأرض الرصاع والوقاع ملكان ك�تكم أم ككــل األرض، وضــيقة �ــا ضــيقكم إعجــابكم » �ا رحبت«أم وسواها 

  هذه هي �انون موطنا.» مواطن كث�ة«فرارا عن عدوكم، ويف األثر أن » ثم وليتم مدبرين«وثقتكم بأنفسكم 
هنا دليل عناية �ان� في� تطلق عىل أية حال؟ واملطلِق إذا عنى أك� منها أو أقل ال يعني من ك�ته  »كث�ة«وترى 

إالَّ ما عنى، وإذا � يعِن حدا معينا فعرفية الك�ات تختلف حسب الحاالت واملالبسات واإلمكانيات، فمن ُمِقّل كث�ة 
ملن �لك ماالً يعد الث�نون له » كث�ة«ه بكث�، طاملا اتفق، صدق أقل من �ان� بكث�، ومن مك� ثرّي كث�ة أك� من

  ٢هنا أنها معنية ألقل تقدير في� تطلق بحقل اإلنفاق أم سواه؟.» كث�ة«كث�ا، إذا فكيف يستبدل بـ 
يف مواطن القتال هي أك� كث�ة، ومن ثمَّ هي يف مواطن أخرى ب� كث�ة وقليلة، والثالثة هــي األخــرى » كث�ة«ثم 

ا ال تعدو ك�ته أربعا وما زاد، والذي �لك مليارات ح� ينذر أن يدفع كثــ�ا ال قلة قليلة، فمن ينذر أن يتزوج كث� 
  يعد �انون منه إالّ أقل قليل!.

إذا فالك�ة يف حقل وحالة ومالبسة لها حّدها ك� تعرفها أعرافها، دون أن يحد لها حد خاص هو قليل أو أقل قليل 
  عوان.يف بعض، أم كث� أو أك� كث� يف آخر وبينه� 

  وهو واد ب� مكة والطائف وقعت فيه غزوة حن� حيث تنارص فيها هوزان وثقيف عــىل رســول هللاّ » ويوم حن�«
بالــذكر بــ� كــل » يوم حنــ�«يف النهاية، واختصاص   والذين معه، فانهزموا يف البداية ثم هزموا بنرص هللاّ  آلـه و عليه هللا صىل

ى من فتح مكة، فإن تغلُّب زهاء �ان� مــن املــؤمن� عــىل أربعــة آالف هــو املواطن دليل أنه أهم م� سواه، وحت
مكة وقد بقيت من رمضان أيام خرج متجها إىل  آله و عليه هللا صىل  منقطع النظ� يف كل تاريخ الحروب!: فل� فتح رسول ّهللا 

املعركــة، وكــانوا أربعــة آالف  حن� لقتال هوازن وثقيف بعد ما بلغه انهم جمعوا له ليقــاتلوه، فســبقهم إىل أرض
وجيش اإلسالم ب� عرشة آالف واثنى عرش أو ستة عرش ألفا، ألفان منهم من الطلقاء املكي�، فقد كانوا ألقل تقدير 
ثالثة أضعاف العدو معاكسة ألصحاب بدر وهم ثلث العدو، ولكنهم هزمــوا العــدو يف بــدر وانهزمــوا يف حنــ� يف 

                                                        
 .٩:٢٥). ��رة ا����� ١
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 �� ��ا�� ����ة، و���� ا���ا�� ������ �����.  ��� ����� ا��ّ�«

 



 299

عالية الغالية يف بدر، وبخالفها اإلعجاب بك�تهم واإلعت�د بأنفسهم يف حن�، وال سي� أن البداية، ملكان الروحية ال
هذه الهز�ة العظيمة كانت بعد فتح مكة الذي هو فتح الفتوح، حيث أخذتهم ِغرة الفتح وعزّته ونزوته وحظوته 

ر ومكة، فانهزموا يف البداية ليعلمــوا من ناحية، وك�تهم من أخرى ـ �ن معهم من طلقاء مكة ـ فتخلَّوا به يوم بد
املؤمن� بكّل من الهز�ة، والغلبة العز�ة العظيمــة، ولــ�   العزيز الحكيم، وهكذا يبتيل هللاّ   أ�ا النرص من عند هللاّ 

  يحافظوا عىل حالة اإل�ان وهالته عىل أية حال، دون إعجاب وإدغال.
ـ إىل زلزلة الهز�ة العظيمــة آلـه و عليه هللا صىلكن لها مثيل طول حروب الرسول فهنا من إنفعال اإلعجاب بالك�ة ـ التي � ي

الروحية، إىل إنفعال الضيق والحرج حتى لكأن األرض الرحبة ضاقت عليهم، وإىل حركــة الهز�ــة الحســية وتوليــة 
  األدبار والنكوص عىل األعقاب.

قريبا ـ هي �جردها ليست بيشٍء للج�عة املؤمنة، وك�  ذلك، ول� يعرفوا أن الك�ة العديدة ـ بسابق فتح الفتوح
مه� كانت قلة، �ا يف الكــ�ة   ويف سبيل ّهللا   املتجرة ّ�   درسوا من بدر الكربى وأحد، إ�ا هي العارفة املطمئنة با�ّ 

يارها، فتتزلزل أقدامهم أحيانا دخالء غ� مؤمن�، تائه� يف غ�رها، غ� مدرك� حقيقة العقيدة التي ينساقون يف ت
وقد قامت كــل ثــورة صــالحة عقيديــة »  كم من فئة قليلة غلبت فئة كث�ة بإذن هللاّ «وترتجف يف ساعة الشدة، فـ 

  بالصفوة املختارة، ال بالك�ة املختارة والزبد الرغو الذي يذهب جفاء، وال النسيم الذي تذروه الرياح.
ون من فالحرب السجال بهز�ة الك�ة وغَلَب ا لقلة أم سواها، هي للمؤمن� درس يوقظهم، أن عليهم بجنب ما يُِعدُّ

  قوة جسدانية لجسد الحرب، أن يعدوا ألنفسهم قوة روحية هي أريح وأرواح للقلب لهم وللَغلَب عىل عدوهم.
ه هللا صىلثم القلة الباقية مع الرسول  ١إعجابهم بك�تهم، وفرارهم عىل ك�تهم آله و عليه هللا صىل  ولقد كره رسول ّهللا  ه و علـي الواقيــة  آـل

قتــل بيــده يــوم حنــ� «حيــث  السـالم عليـهبعد ذلك الكرس الذي كان لغ�هم، ومنهم اإلمام عيل   استحقوا نرصا من هللاّ 
  ».اربع�

  
  فتح الفتوح

  الرَّْحَمِن الرَِّحيِم    ِم هللاّ بِسْ 
ْحنَا لََك فَتْحا ُمِبينا  لِيَْغِفَر لََك هللاّ  ــَك َويَْهــِديََك ِرصَاطــا ُمْســتَِقي�     إِنَّا فَتَ َر َويُتِمَّ نِْعَمتَُه َعلَيْ َم ِمْن ذَنِْبَك َوَما تَأَخَّ َما تََقدَّ

  ٢نَْرصا َعِزيزا   َويَنُْرصََك هللاّ 

                                                        
�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� ��وة أن ا����  �٣:٢٢٤ر ). ا��ر ا����١ أ��م ��م ا���� ��� ��� و�� ��د ��� ذ�� ��� ��ء�� ��ازن و����  آ

�� ����� �  وأ��ج ا�� ا����ر �� ا���� ��ل: ��� ا���� أ�� ��� وأ�� ا������ ����ا: ا��ٓن وا��ّ�» �����ا ����� و�� واد إ�� ��� ذي ا����ز

��� ���  ا������ ���ه ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا   ��� �� ���م ���� أ�� ��� أ�� ��� ��� ر��ل ا��ّ�  �� ����ا و�� أ����� �� ������ ������ا ������ ا��ّ� آ

��� ��� �� و ���� ا ر���� إ�� ���د   ���� ���دا�� �� أ���ر ا��ّ��� ���ج إ��� أ�� ��� أ��ى ����� ������ إ�� ا��ٔ���ر و�� �  ���دي أ���ء ا���ب ٕا�� ��ا��ّ� آ

��� ���  �����ا رؤو��� ����ن و����ا أ������ �����ن ��� ��ي ر��ل ا��ّ�  ورب ا����� إ��� وا��ّ�  ، �����ا و����ا �� ر��ل ا��ّ� أ�� ر��ل ا��ّ�  ا��ّ� �� و ���� ا  آ

 �����.  ��� ��� ا��ّ�

�� ���� و����� �� ��ن أ��ب إ��� ��� أ�� أ�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ���ق ا����� ��� �����: ������ ر��ل ا��ّ�و��� �� أ�� ��� ا����� ا����ي �

����ه و��� �� �� ��اب ������ �� و��ه ا���م و��ل: ���� ا����ه، ��ل ���� �� ���ء ��ٔ����� أ���ء�� �� آ���ِ�� ����ا: �� ��� ��� أ�� إ�� ا����ٔت 

 . و����� ����� ا����� ��� ا���� ا����� ������ ا��ّ� ا���اب

��م ���� ���ً� ا���س ��� و���� ��� �� ������ ر���ً �� ا�������� وا��ٔ���ر ����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ����د ��ل: ��� �� ر��ل ا��ّ�  و��� �� ��� ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ����� ا������ ور��ل ا��ّ�  ��� أ��ل ا��ّ���� أ����� ���ا �� ������ ���� و�� ����� ا���� و�� ا� ��� ����� ���� ���� ���ل: ��و��� ���  آ

�� و ���� ا��� ���  �� ��اب ���و��� ���ب و����� ������ٔت أ����� ��ا�� وو�� ا������ن أد��ر��، و��� �� ���� �� ���� ا���ا�� ��ل: أ�� ر��ل ا��ّ�  آ

� و�� ���� ��ى �� ����� و���� �����.ار���ا ���� ا�  ���ه ��� أ�� ����ء أ��ه إ��

 
 .٣ـ  ٢ـ  ٤٨:١). ��رة ا���� ٢
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إنها سورة الفتح أّوالً بفتح مكة وأخ�ا بفتح دائب ال قبل له لو ظلوُّا مسلم�، تحمــل بشــارة الفــتح املبــ�، تنــزل 
بعد ما يرجع الرســول  ١سادسة الهجرة ـ عقيب صلح الحديبية وبيعة الرضوان ـ يف كراع الغميم ب� مكة واملدينة،

  واملؤمنون عن الحديبية.
يف ح� كانت هج�ت املرشك� ترتى عليهم يف كل عام مرة او مرت�. فاملؤمنون صامدون يف وقبل فتح مكة بعام�، 

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة «حربهم، والذين يف قلوبهم مرض حائدون: 
ادته هذه إ�انا فأما الذين آمنوا فــزادتهم مع املتق�. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم ز   واعلموا أن ّهللا 

إ�انا وهم يستبرشون. وأما الذين يف قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون. أوال يرون أنهم 
  ٢.»يفتنون يف كا عام مرة او مرت� ثم ال يتوبون وال هم يذَّكرون

ات الفتح ترتى هنا وهناك تلو بعض، فاملؤمنون يستبرشون واملنافقون يسارعون بغية وبطيّات هذه املناوشات بشار 
أن يأ� بالفتح أو   فرتى الذين يف قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخىش أن تصيبنا دائرة فعىس هللاّ «ما يبغون: 

  ٣.»أمر من عنده فيصبحوا عىل ما أرسوا نادم�
إن الذي فــرض عليــك « أن فرض القرآن نرشا وتطبيقا لزامه فتٌح مب�، أن يرجع الداعية إىل معاد الدعوة: ويف ح�

وك� يرى رؤياه املبرشة �ا وعد آمن�  ٤.»القرآن لرادك إىل معاد قل ر� أعلم من جاء بالهدى ومن هو يف ضالل مب�
  ».افون فعلم ما � فعلم ما � تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبامحلّق� رؤوسكم ومقرصين ال تخ

»وفــتح قريــب وبرشــ املــؤمن�  واخــرى تحبونهــا نرصــ مــن هللاّ «وإن هذا الفتح املب� هو املجبَّب للمؤمن�: 
كــ�  ٥

مكة قائل�: (إن ظهر محمد عىل قومه وانهامنتظرَة لبعض الكافرين، فلقد كانت أحياء العرب تنتظر بإسالمها فتح 
أفواجا، فلم �ض من فتح مكة سنتان حتى استوثقت الجزيرة إ�انا   مكة دخلوا يف دين هللاّ   فهو نبي) فل� فتح ّهللا 

  . و� يبق يف سائر العرب إال مظهر لإلسالم والحمد �ّ 
رات وإشارات تتالحق منذ الهجرة يف طياتهــا، ولقد نزلت سورة قبل سورة النرص، وبعد بشارات الفتح والنرص، بشا

  وإىل صلح الحديبية وإىل أن فتحت مكة فكان ما كان.
  ترى أن سورة الفتح ـ إذا ـ تحمل بشارة فتح خيرب؟ وما هو بجنب فتح الفتوح إالّ قطرة 
الباقبة من كفار الجزيرة، يف يم، أو حلقة يف فالة يفّ!؟ وإن كان له موقعه يف الجزيرة، فإن اليهود هناك كانت البقية 

  سوى مرش� مكة.
أم إنه صلح الحديبية، رغم أنه صلح وليس حربا، خالف ما زعمه الخليفة عمر، إذ يواجه رسول الهدى يف حمية بعد 

ه و عليه هللا صىلفيجيبه الرسول » فلَِم تعطي الدنية يف ديننا؟!«الصلح، بقوله:  خالف أمــره ورسوله لن أُ   أنا عبد هللاّ «قائالً:  آـل
ـ ومن معه مــن » ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وُصدَّ هدينا  وهللاّ «ويجابه مرة اخرى بقولته: » ولن يضيعني

                                                                                                                                                         
 
�� ا������� ا�� ا������ ��� اذا ��ن ��� ا������ و���  آ�� و ���� ا��� ���  �ل: ا���ف ر��ل ا��ّ�أ��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���س � ٦:٧٤). ا��ر ا�����ر ١

 ».و���� �� ا���� ا�� ��دو�� وا������ �� ا������ �� ��وان وا����ر �� �����«���� ���� ��رة ا���� 

 
 .٩:١٢٦). ��رة ا����� ٢

 
 .٥:٥٢). ��رة ا���ٓ��ة ٣

 
 .٢٨:٨٥). ��رة ا���� ٤

 
 .٦١:١٣). ��رة ا��� ٥
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بئس الكالم هذا اعظم الفتح، لقد ريض املرشكون أن يدفعوكم بالراح عن بالدكم : «آله و عليه هللا صىل  أرضابه ـ فقال رسول هللاّ 
علــيهم وردكــم ســامل�   ون إليكم يف اإلياب وقد كرهوا منكم ما كرهوا وقــد اظفــركم هللاّ ويسألونكم القضية ويرغب

غا�� مأجورين، فهذا اعظم الفتح، أنسيتم يوم أُحد إذ تُصعدون وال تلوون عــىل أحــد وأنــا أدعــوكم يف أُخــراكم؟ 
القلوب الحناجر وتظنون  أنسيتم يوم األحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت

فكرنا في� فكرت فيه وألنت أعلم   يا نبي ّهللا   ورسوله هو أعظم الفتوح، وهللاّ   الظونا؟ قال املسلمون: صدق هللاّ   با�ّ 
  ١سورة الفتح.  وباالمور منا، فأنزل ّهللا   با�ّ 

  ويف الحق إذ ننظر إىل جوِّ الحديبية نرى االنتصار ظاهرا يف صلحها، حيث املرشك�
وهم أك� بكث� ـ هم املقدمون عىل ذلك الصلح، الواعدون الرسول ـ ضمن ما وعده يف وثيقة الصــلح ـ أن يــزوروا 
البيت يف العام القابل ثالثة أيام، و� يخطر بَخلدهم أنهم عىل قلَّة َعددهم وُعددهم يرجعون عــن هــذه الســفرة 

  وقد رجعوا منترصين.» بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم ابدا«سامل�: 
آمن� «ملرشك�، التي تبرش بفتح مكة لهم وإنها ملوقف القوة والشوكة اإلسالمية، الشائكة كالنيازك النارية يف عيون ا

إذا اعرتفت حينه قــريش بــالنبي واإلســالم، والقــوة الهائلــة لنبــي اإلســالم، » محلق� رؤوسهم ومقرصين ال يخافون
والت�سك املت� بينه وب� املؤمن�، فاعتربت املسلم� أندادا لهم، فدفعتهم بالتي هي أحسن، يف حــ� أنهــا غــزت 

  يف سنت� مرت�.. فهذا فتح مب� للمؤمن�، مه� خفي عىل سواهم. املدينة قبلها
وفتح آخر هو أقوى: تفتُّح قلوب كث� من املرشك� بقبول اإلسالم، فتحا للدعوة والداعية، حيــث أمــن املتحــاربون 

يف  آلـه و عليـه هللا صـىلبعضهم بعضا، فالتقوا وتفاوضوا، فأسلم يف هذه الفرتة القص�ة طوعا، أضــعاف مــا كــان مــع الرســول 
الحديبية، إذ كانوا الفا وأربع�ئة، ثم خرجوا عام الفتح وهم عرشة آالف، إسالم خالل عام� يربو إســالمهم خــالل 

ه و عليـه هللا صـىل  ـ وعىل حد+ِ تعب� رسول هللاّ   تسعة عرش سنة، يف عدد املحارب�، فقد وهللاّ  ـ كــان أعظــم فــتح او أعظــم  آـل
  ٢الفتوح!

                                                        
 ..��� ا��� ر��ـ ا���� ا������ �� ��وة  ٦:٦٨). ا��ر ا�����ر١

ا�� أ�� ���� وأ��� وأ�� داود وا�� ا����ر وا����� و���� وا�� ��دو�� وا������ �� ���� �� ��ر�� ا��ٔ���ري (وذ�� ��� ��ول  و��� أ��ج

��� ���  ا���رة �� ��ل) ���ل ر�� �� ر��ل ا��ّ�  أو ��� ��؟ ��ل: وا��ي ��� ���� ���ه ا�� ����. آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���� وا���� �� ��� ��� ��ول ا���رة أ��� ��� ���ض ا����ل و�� ���� ��� ���ار ��ا ا���ال ��� �� ��ا�� �� ��� �� ��ٔل و�� �����  آ

 ��� ������� ��� �� و ���� ا  .آ

�� ��� ���ٔ���  آ�� و ���� ���ا ���  ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ���� ا��� ر����� أ��ج ا��� وا����ري وا�����ي وا������ وا�� ���ن وا�� ��دو�� �� ��� �� ا����ب 

��� ���  �� �� ا����ب ��رت ر��ل ا��ّ� ء ���ث ��ات ��� ��د ��� ���� �� ���� ����� ا�� �� ��� �� و ���� ا ���ث ��ات ��� ��د ���� �����  آ

��� ���ا�� ��ل ��ء ���ل ا���� ����ي �� ����� أ��م ا���س و���� ان ���ل �� ��آن ��� ���� أن ���� ��ر�� ���خ �� ����� وا�� أ��  �� و ���� ا  آ

 ».ا�� ����� �� ���� �����...«��� أ���� ��� ا���� ��رة أ�� ا�� �� ا����� و�� ���� 

� �� ا����� و�� ����، ���ف ا������� ���رة ������� ��ر، أ�� آ������� ��  أ��ل و��ٔن ا���رة ���� ��� ��� ا������� و�� ا�� ا�� ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ������ ���� ��� أ�� ���� ��� ����� ��� ا����ل   �� ����. آ

��� ���و��� ان ا����ل  ا��ب ��� ��� ���� ���ث ��ات ـ ا���� ���� ا���رة ـ ���ٔ�� ��ا ا��ٔ��، وان ��� ��ن ��� ��ه ا��ٔ���� �����  آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���ا����ل   �� ���� و����. آ

��ل:  ��� ا��� ر��أ��ج ا�� أ�� ���� وا����ري �� ��ر��� وا�� داود وا������ وا�� ���� وا����ا�� وا�� ��دو�� وا������ �� ا������ �� ا�� ����د و�� 

�� و ���� ا��� ���  ا����� �� ا������� �� ر��ل ا��ّ� ��ٔ����� ا��   �� �� ا���ور �� ��ء ا��ّ������ ��� ���� اذ ا��ه ا���� و��ن اذا ا��ه ا��� ���� ���ى ��� ر آ

 ».ا�� ����� �� ���� �����«أ��ل ���� 

 
 �� ا���� ا������ �� ��وة.. ���٦:٦٨ �� ا���� ـ �� ا��ر ا�����ر ). ��� ٢
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ولكنه مع كل هذه املواصفات ال يبلغ مدى فتح الفتوح: فتح مكة املكرمة، وإ�ا له نصيبه من معنى الفتح قدر ما 
  ١قال فتح مكة. »إنا فتحنا لك فتحا مبينا«آله و عليه هللا صىلفتح السبيل اىل فتح مكة، وك� يروى عن الرسول 

فصلح الحديبية فتٌح إذ فتح مجاالً واسعا موقفا محبورا لفتح مكة، حيث أمنوا به بأس قريش فاتجهوا إىل تخليص 
  غن�ئه ب� من حرض الحديبية. آله و عليه هللا صىلوتطه� سائر الجزيرة عن سائر الكفار بفتح خيرب، فقسم الرسول 

  وال وعده برده إىل معاد، وال دخول النــاس يف ديــن هللاّ » لتدخلن املسجد الحرام« آلـه و عليه هللا صىلفال تصدق رؤيا الرسول 
 أفواجا، وال ظهور اإلسالم عىل الكفر ظاهرا باهرا، وال فتح مب�، إالّ يف فتح مكة املكرمة: عاصمة الرسالة اإلســالمية

  ومنطلق الدعوة ومولدها.
ويف الحق إنه فتح الفتوح، كأنه الفتح ال سواه، وألنه غاية الفتوح وبُغية املسلم� ال سواه، إالّ كذرائع إليــه، ولحــدٍّ 

  من الدنيا وما فيها. آله و عليه هللا صىلتراه أحب إىل قلب الرسول 
  ؟»فتحا مبينا«يروى، مع آنهاتحمل بشارة بَفتحٍ واحد وهل هنا وجه للجمع ب� الفتح� ان تحملها سورة الفتح ك� 

أقول: نعم، انه صلح الحديبية كذريعة، وهو فتح مكة كأصل، فيها واحد كيانا رغم أنه� اثنان كونا، فصيغة املايض 
هنا نبأ �ضيِّها لفتح مىض، وبشارة بتحقيقها بفتح يستقبل، فتحقق الوقوع يف بشارة يجعلهــا كــأمر مىضــ أو آكــد 
وأقوى، ك� أن وقوعه أيضا أمر مىض، وهنا أمران ماضيان: فتح مىض زمنا وكذريعة، وفتح مىضــ كيانــا وإمضــاًء يف 

يش� إىل اثن�، ثانيه� رغم استقباله أعىل وأوىل من أواله� زغم مضيه فإنه » فتحنا«وعده تعاىل، ف�ض واحد هنا 
  كذريعة له أد�.

لتالحم الوطيد ب� الفتح� فتجعل فتح مكة ـ املستقبلة ـ إثابة للمبايعة تحت وآيات من السورة نفسها تب� هذا ا
عن املؤمن� إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما يف قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثــابهم   لقد ريض هللاّ «الشجرة: 

الحق لتــدخلن املســجد مــا � رسوله الرؤيا ب  لقد صدق هللاّ «كذلك وصدقا لرؤياه وجعالً لفتح قريب: » فتحا قريبا
  ».تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا

يف املايض وممًىض اثابًة ملبايعة مرضية مضت، مجعول ممىض لحد يعــرب   فالفتح القريب املستقبل مجعول عند ّهللا 
كــذلك ـ يف كأنه أمر مىض، ألنه ماض يف الجعل والتقــدير، مهــ� كــان مســتقبالً، وألنــه مــاض ـ » إنا فتحنا«عنه بـ 

  التحض�، حيث الصلح فتح لهذا الفتح مجاالً واسعا ما له من نظ�.
لهذا يحق أن يكون صلح الحديبية فتحا إذ فتح سبيالً إىل فتح مكة، ومبينا، حيث أبان كونه فتحا عند ما فتح مكة، 

  ومن ثم الفتح املب� واملبان هو فتح مكة فتح الفتوح!.
سورة أنها نزلت بعد فتح مكة: (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن وقد ترصح أو تلمح آيات من ال

�ا تعملون بص�ا) ك� األخرى تش� إىل جو الحديبية: (هم الذين كفروا   مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان هللاّ 
نذ الحديبية حتى فتح وصدوكم عن املسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله..) م� يدل ان السورة امتدت م

  مكة، ول� تشمل بشارة الفتح� كونا وكيانا، داللة وزمانا!.
ْحنَا لََك فَتْحا ُمِبينا:   إِنَّا فَتَ

(إنا) ـ هنا ـ تلمح إىل جمعية الصفات رح�نية ورحيمية، دون الذات املقدسة اإللهية، وإ�ا هي الصفات الفائضة 
توحات، وقد برزت هنا (فتحا مبينا): أبانت وبينت شوكة اإلسالم، شائكة يف بها الخ�ات، املمكن افاضتها (لك) يف ف

عيون املناوئ� املحتل� عاصمة الرسالة ومركز الدعوة األصلية، وأبانت وشيكة ومهانة للمرشك�، (فتحا) هــو فــتح 
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كم� يف الرسالة، وإن الفتوح، فإنه بوحدته كل الفتوح، حيث ترجع به العاصمة إىل زعيم الدولة فهذا الفتح (لك) 
املتــ� لرســوله األمــ�:   كان لكافة املسلم� كهوامش فيها. (مبينا) يب� ما خفي من حــق أو باطــل، يبــ� وعــد ّهللا 

آمن�) و(مبينا): يفصل ويب� ب� الدوائر املرتبصة بالرســول وبــاملؤمن�، حيــث   (لتدخلن املسجد الحرام انشاء هللاّ 
ه، (فتحا) فيه كل خ� انخمدت به ن�ان الهج� ت والهج�ت عليه، وانجمدت كافة الحركات الثورات والعرقالت ضدَّ

فائض لحدٍّ يعتربوه الرسول خ�ا من الدنيا وما فيها وم� طلعت عليه الشمس وغربت، وليس تنوين التنكــ� هنــا 
  عرِّفه فاتحة ك� عرف يف مواصفات أربع:توهينا وتنك�ا ملحتد الفتح، وإ�ا تعظي� له بحيث ال يُعرف موقفه إالَّ أن ي

  قوائم أربع لعرش الدعوة والدعاية: (فتحا) يدعم لصاحب هذه الرسالية الساميه
َر َويُتِمَّ نِْعَمتَُه َعلَيَْك َويَْهِديََك ِرصَاطا ُمْستَِقي�  َويَنُْرصََك هللاّ    لِيَْغِفَر لََك هللاّ  َم ِمْن ذَنِْبَك َوَما تَأَخَّ   ١نَْرصا َعِزيزا   َما تََقدَّ

وهنا يربز ذنب الرسالة كأول دعامة من هذه الدعائم، نتيجة الفتح املب�، أتراه عصيانا منه لربه يستحق به فــتح 
لــه مكــة؟ إن هــي إالّ مثــل مــا يزعمــه   الفتوح، ف� هي الصلة القريبة أو البعيدة ب� عصــيانه هــو وان يفــتح هللاّ 

لصليبون بحق املسيح أنه ُصلب وبَصلبه لُعن وبلعنه تحّمل جميع لعنات الناموس، فإن أباه اإلله � يجــد بــدا يف ا
  سبيل غفران ذنوب أمته إالّ تفدية الصلب!.

فهالّ يقدر اإلله القدير أن يغفر ما تقدم من ذنب رسوله وما تأخر إال بفتح مكة؟ ال نجد أية صلة ب� غفر الذنب 
  وفتح الفتوح!العصيان 

  ذنبا هكذا عظي� من عبده �ا يفعل ّهللا   ترى وما هو هذا العصيان الذي ال يُغفر له إالّ بفتح مكة؟ وكيف يغفر ّهللا 
 آله و عليه هللا صىلمل حياة الرسول شا ٢ودون استغفار؟ ودون أن يقف لحد الغفر ع� تقدم، بل وما تأخر؟ وهو ذنب واحد

  ما تقدم وما تأخر، ذنب عاش حياته وعاشته حياتُه ف� أعظمه!
أسئلة ال جواب عنها ما دام الذنب عصيانا، اللّهم إالّ أن يتحول إىل أعظم الطاعة واإل�ان، وأنعــم الــنعم يف تقــدم 

  اإلسالم نتيجة الفتح املب�!.
هنا بالعصيان أخطئوا يف تفس�هم لغويا وتفس�يا معا فابتلوا بفرية العصيان عىل  يف الحق إن الذين فرسوا الذنب

أو صمد األجهلون منهم عىل فريتهم قائل� إنه  ٣رسول الهدى وهو أوَّل العابدين ثم تفرقوا يف الذود عنه أيادي سبا
  � يخل عن أخطاء! أم ماذا؟. آله و عليه هللا صىل

عىل ضوء القرآن نفسه، وآية الذنب نفسها، ولغة الذنب وبيئته، ل� يعرفوا  آله و عليه هللا صىلوليتهم فكروا يف محّمد الرسول 
  ظأنه ذروة الطاعة هنا لحدٍّ يحققها كُمرامها الفتُح املب�.

قل إ� أُمرت أن أكون أوَّل مــن أســلم.. قــل إ� أخــاف «ة يف االسالم: فإنه أمر أن يكون أوَّل من أسلم، أوَّلية األولوي
قل ان كان للرح�ن ولــد فأنــا أوَّل «فهل خالف و� يخف؟ كالَّ فإنه أوَّل العابدين:  ٤.»عصيت ر� عذاب يوم عظيم
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  ٢.»وعىص آدم ربه فغوى«العابدين؟ وكل عصيان غواية:  وهل ينسب هكذا عصيان إىل أول ١.»العابدين
إن عبادي ليس لك عليهم «وكل عصيان من سلطان الشيطان:  ٣.»ماضل صاحبكم وما غوى«وقد نفيت عنه الغواية: 

ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا «هو شهيد الشهداء يوم الدنيا ويوم الدين: ..ثم و  ٤.»سلطان إالَّ من اتبعك من الغاوين
»عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عىل هؤالء

وهو إلــه العظمــة يف الخلــق، هــل   وترى الخلق العظيم عند ّهللا  ٥
العصيان ـ لو كان ـ عصيان بوحدته يناسبه العصيان العظيم؟! ووحدة الذنب: (ذنبك) تلميحة أو ترصيحة بوحدة 

(ما تقدم من ذنبك وما تأخر) كائن معه عائش إياه قبل الفتح  آله و عليه هللا صىليشمل زمن الحياة الرسالية أو حياة الرسول 
ويعده، وحتى بعد غفره له، ف� هذا العصيان العظيم الذي عاشه الرسول دون استغفار، ما أعظمه وأطوله أعضله، 

  يغفر إال بفتح مكة دو�ا أية صلة بينه وبينه؟!لحد ال 
ثم وال تجد أَي عاص يف العامل� يعيش عصيانا وال أي خطأ وال تركا لألوىل، فهو لغويا يف األصل األخذ بَذنَب اليشء، 
ويستعمل يف كل ما يستوخم عقباه، فإن كانت هي عقبى اآلخرة فرش عصيان وأعضله، أو كانت هي عقبى الدنيا 

طاعة وأفضله، إذا كانت عقبى يستوخمها أهل الدنيا، ممن يحاربون دعاة الحق، فالرسالة اإللهية هي أخطر فخ� 
ذنب، إذ تستوخم عقبى الدنيا، وتجند الطاقات الشيطانية ضد صاحب الرسالة، يرصــدون لخفــق صــوتها ومحــق 

  صيتها.
وعقابها يف الدنيا، أشكل وأعضل، ك� والحفاظ  فكل� كانت الرسالة أشمل، وصاحبه أصمد وأنبل، كان ذنبها: تبعتها

  عليها، وصّد العراقيل عنها، وغْفر ذنبها ـ طبعا ـ أصعب وأفضل.
والرسالة اإلسالمية هي أشمل الرساالت يف الطــول التــاريخي والعــرض الججغــرايف، وحاملهــا أســمى وأنبــل حملــة 

يبعث العصاة والطغاة ان يجندوا كافة الطاقــات  الرساالت، وآنهاتشكل خطرا حاس� لجذور الكفر والظغيان، م�
إلماتتها يف نطقها، وإماطتها وحطِّها عن درجتها وفاعليتها، وقد فعلوا فعلوا، وافتعلوا ما افتعلــوا، فرمــوه بالســحر 

ه والشعر والكهانة والجنون، وسخروا منه وممن به، وآذوه ما � يؤذَ أحٌد من البن�: رضبوه وأدموه وكرسوا رباعيت
وحارصوه وأهليه واملؤمن�، ثم اضطروه للهجرة من عاصمة الرسالة اىل ما هاجره، وإن كان أسس فيها دولة اإلسالم 

  فأصبحت مبدأ التاريخ ومنطلق الدولة.
فهل من غفٍر لهذا الذنب، وصٍد لهذا الطغيان، وحدٍّ لذلك البأس الدائب إال فتح العاصمة، إذ فتحــت بــه حصــون 

ق بعد يف الجزيرة أية قا�ة من قوائم الرشك واإللحاد، ومن ثم انترشت وتوسعت دولة اإلسالم من الضاللة، فلم تب
  عاصمتها أم القرى، اىل كل القرى.

ه و عليه هللا صىلفقد كان للرسول  كرسول ذنب واحد، ومن ثم غفر واحد، فذنبه الوحيد رسالته العامليــة الخالــدة، األكيــد  آـل
عــن فــتح مكــة، لكنهــا كانــت محظــورة » وما تأخر«عىل فتح مكة » ما تقدم«ا وعاشته الوطيدة، وهي التي عاشه

مخطورة قبله، فأصبحت مغفورة مستورة بعده، غفر اإلزالة للتبعات ممن آمن، وغفر السرت لها ملن أسلم منافقا أال 
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ويستهينه وجــاه الفــتح تظهر رغم كامنه، وغفر الجربان ع� سلف من كل ما أصابه قبل الفتح ان يتناساه الرسول 
  املب�.

فأصبحت هذه الرسالة محفوظة عن كيد الكائدين بذلك الفتح املب�، ذنب واحد فتحه فتح واحد، ذنب بوحدته 
يشمل كل ذنب: فرسالته ودعوته ودعايته وهو بجملته، كان ذنبا كله بحساب الكافرين، فأصبح الفتح املب� غفرا 

  ».ليغفر.. ويتم.. ويهديك.. وينرصك..«لقوائم اإلسالم األربع:  فتحا»: ما تقدم وما تأخر«له كله 
فاصــرب كــ� صــرب أولــوا العــزم مــن الرســل وال «ومن قبل كانت تنزل عليه آيات ترتى بهذا الشأن، آمرة له بالصــرب: 

»تستعجل لهم
»فاصرب لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت« ١

»واصرب عــىل مــا يقولــون واهجــرهم هجــرا جمــيالً« ٢
٣ 

»واصرب لحكم ربك إنك بأعيننا«وواعدة له الحكم: 
أو آمرة له باالستغفار لذنبه وللمؤمن�: لرسالته الخط�ة وإ�انهم  ٤

»يعلم متقلَّبكم ومثواكم  وللمؤمن� واملؤمنات وهللاّ واستغفر لذنبك   فاعلم أنه ال إله إال هللاّ «الخط�: 
فاصرب إن وعد « ٥

»حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعيش واالبكار.  هللاّ 
٦  

، وقد أمــر الرســول حيث النبي واملؤمنون معه كانوا يف خطر املرشك� طيلة العهد �كة، وبعد الهجرة اىل فتح مكة
ان يطلب هنا وهناك الفرج العظيم والغفر العميم، ان يذاد عنهم كوامن الرش، غفرا لهم وسرتا ع� كــان  آله و عليه هللا صىل

يتهددهم باالنهيار، وقد استجاب له ربه فأنجز له وعده ونرص عبده وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده يف فتح مكة، 
  ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك رصاطا مستقي�.  (ليغفر لك ّهللا ليشيد له أركان الدعوة: 

ومن ثم: (ليدخل املؤمن� واملؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار.. ويعــذب املنــافق� » نرصا عزيزا  وينرصك هللاّ 
  واملنافقات واملرشك� واملرشكات...)!

ولهم عيل ذنب فأخاف ان «هنا إالّ كذبت الرسول موىس: ذنب الرسالة وتطبيقها:  آله و عليه هللا صىلوما ذنب الرسول محمد 
»يقتلون

، وإ�ا يف دين الطاغية  فإن قتل القبطي املرشك، املقاتل للبسطي املوحد، � يكن ذنب العصيان يف دين هللاّ  ٧
ب الرسالة  املوسوية اىل امد بعيد، إال ان ذنب الرسالة االسالمية عجل يف تقدمها فرعون، ومن عقباه يف الدنيا ان عقَّ

  وشمولها بالفتح املب�.
فالذنب إذا له مصداقان: أعىل الطاعة وأطغى العصيان، وإ�ا فاعله وقرائنه ومواصفاته، هــي التــي تقــرر موقــف 

األملعي، ووحــدة الــذنب هنــا طيلــة  الطاعة او العصيان، وموقف الرسول الرسايل، ومواصفات اآليات لهذا الرسول
الرسالة او الحياة، ولزوم رباط وطيد ب� فتح مكة وغفر ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، آنهاعساكر اقوياء أمناء تذود 

  عن ساحة الرسول وصمة العصيان، وتختصه بأفضل مراحل الرسالة واال�ان!
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ـ من أذنب الخلق، ذنب العصيان عن ميول الطغاة �ا جاء يف دعوته  ـ كان بهذا املعنى آله و عليه هللا صىلإن الرسول محمد 
الباهظة ألهوائهم، الجاهزة الجتثات جذورهم، الدافعة عن حوزة اإلسالم، التي ارغمتهم وحطلتهم عــن جــربوتهم 

  وطاغوتهم.
بالذي يحوله دوما إىل العصيان، كــ� االنســان لــو اســتعمل كثــ�ا يف  ١وما استع�ل الذنب كث�ا يف موارد العصيان

يف معا� هذه األلفاظ  األرشار، ال يُحول ذلك دون استع�لة يف األخيار، وا�ا يتبيع القرائن يف مواردها، فيُعطى الحق
  ك� تعنى.

ف� كانوا يكمنون له من قبل ومن بعد صار مبتورا بالفتح، وما أصابوه من قبل أو » ما تقدم من ذنبك وما تأخر«.. 
  أرادوه من بعد صار مجبورا بالفتح، فأصبح الفتح له مفتاحا محبورا لكل فتح.

أخذ بعد الفتح يف تعبده لربه أك� م� مىض، فلو كان هو ذنب  آلـه و هعلي هللا صىلورغم ما فرس به الجاهلون ذنَب الرسول 
أفال أكون عبدا «العصيان لعكس أمر الطاعة وتساهل عنها إذ غفر له ما تأخر ك� تقدم، لكنه كان يجيب السائل�: 

ية والالمباالت، كال ؟ تفس�ا لذنبه خالف ما فرسوه واستغلوه، وتبكيتا ملن يستغل سوء التفس� ذريعة لإلباح»شكورا
صــام وصــىل حتــى انتفخــت قــدماه «استفاض بعد ذلك من مع� الرحمة أمعن م� مىض وأمــ�، إذ آله و عليه هللا صىلفإنه 

لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفال   وتعبد حتى صار كالشن البايل فقيل له أتفعل هذا بنفسك وقد غفر هللاّ 
لعبد يف عبادته بالتي تجعله كالشن البايل ومتورم القدم�، لو كــان غفــر مــا وليست شاكرية ا ٢»أكون عبدا شكورا

تأخر من ذنبه، عفوا عن مطلق عصيانه، كض�ن له فينا يأ� ك� ضمن ما مىض، إال عند من غرب عقله وعزب لبّه!.. 
  وإ�ا زاد يف شكره لربه لنعمة الفتح املب�.

فإن النعمة ابتداأت باإلســالم » إ�ام النعمة«دعامة الثانية لعرش الدولة اإلسالمية: َويُتِمُّ نِْعَمتَُه َعلَيَْك وهذه هي ال
منذ بزوغه، ولكنها كانت سجاالً: خليطة بالُغمة لألمة والنقمة لرسول األمة، إذ كانت الغوائل من هنا وهناك ترتى 

  عليه وعليهم تباعا تلو بعض، وإن كانت يف املدينة أقل.
  واذكروا نعمة هللاّ «يف والواحدة فأكملت بفتح مكة الذي وحد الجزيرة عن آخرهم ثم إىل غ�ها: إنه كان نعمة التأل

  ٣.»عليكم إذ كنتم أعداًء فألف ب� قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

                                                        
���� و�� ا���ول، ��� ا����ت �� ��� ���� ����� ا��ى ��� ��ل ا���� و����� ا���������ت، ). ا��� أن ���� ���ت ا���آن ��� ���� �ُ��� ١

��ة وا���� ����� و��ا �� ا�� ا���� ��� �� ا��ا�� �� ���� ا���آن، وا��ول �� ���� ���  ٣٧و�� ذ�� ا���� �� ا���آن ������ ا���� 

��ا��، و�� ا������� �� ا�����ن ��� ا��� �� ���ه ���� ���� ا������� ا������ ���� ا����� او ا������ و�� ������، و�� ��� ا���ا�� ا

 ا�����ن �� ��� ا���آن.

 
» ا�� �����..«��� ����  آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ��دو�� وا������ �� ا��ٔ���ء وا����ت وا�� ����� �� أ�� ����ة ان ا����  �����٦:٧١ر ). ا��ر ا٢

 ��م و..

� �� ���� ان ا��ٔ����ء ������ن؟ ��ل: ! أ��آ�� و ���� ا��� ���  �� ��ا�� ����ٔ��ن إذ ��ٔ��: ���� ر��ل ا��ّ� ا����م ����و�� ���� ا�� ا���� �� ا�ٕ���م ا���� 

�� ���  ا����م ����؟ ��ل ا����: »�� ���م �� ذ��� و�� ��ٔ��  ����� �� ا��ّ�«�����:   ـ ا�� ان ��ل ـ ��ٔ����� �� ��ل ا��ّ�  ��� ـ ���ل: ��� ���� ��ل ا��ّ�
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درك �� أ�� ا����   و�� ��� ���� �� ���ر ��� ا���ر ا������ اذا د�� ا���س ا��، ���ر ذ��� ����� �� ذ�� ����را ����ره ����� ���ل ا�����ن: ��ّ�
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عليكم إذ هم   اذكر نعمة هللاّ «وكان نعمة الغلبة أحيانا وسجاالً فأصبحت اآلن تامة ال تفسح ألحد كجاالً يف حربهم: 
»قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم

وأما اآلن فال ايدي معادية تبسط او تهم، إذ قطعت بفتح مكة،  ١
تكم عليكم إذ جاء  اذكروا نعمة هللاّ «ومن قبل كانت تهم وتبسط، وان كانت تكف بجنود آلهية غ� مرئية أم ماذا: 

�ا تعملون بص�ا. إذ جاءُكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ   جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا � تروها وكان هللاّ 
»الظنونا  زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باّ� 

  ك� كان يوم األحزاب. ٢
سالمية بتأييد زعامة سليمة تقطع طموح من كانوا يتحينون فرصة االنقالب وأخ�ا اك�ل أحكاميا، وتخليدا للدولة اإل 

.. اليوم يئس الذين كفروا من «�وت الرسول، تخليدها بذلك اإلنتصاب الكب� يوم الغدير، راجعا عن حجة الوداع: 
»دينا...دينكم فال تخشونهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأ�مت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم 

اك�ال  ٣
يف جانبي الرشيعة وزعامتها الخالدة، فيأسا للذين كفروا من إفنائها أو اغتصاب واحتالل زعامتها، اللهم إال تــدخال 
جانبيا ال يجتَثها من جذورها، إال أن يخرجوا عن الدين، ولكنه مدعهم بهات� الدعامت� مه� تركته حملته، فبناية 

، ثــم تتهــدم يف نفــوس  ، ولكنها ال تضمن إال ملن تضمنها ك� أراد ّهللا  دعوة مدعمة �ا يضمن بقاءها ك� فعل هللاّ ال
صغار ال يتضمنونها، وهي باقية يف كتاب الدعوة، يف ضم� الكون وعمقه! مجاالً واسعا ملن يتحملون ويتضــمنون: 

  ذير، وك� تخلدت يوم الغدير.تطبيقا لها بزعامتها السلمية ك� بدأت بالبش� الن
اطا ُمْستَِقي� كدعامة ثالثة لعرش الرسالة، وترى أن صاحب الرسالة � يكن عــىل رصاط مســتقيم منــذ  َويَْهِديََك ِرصَ

ومن «  الدعوة إىل ثامنة الهجرة التي فيها فتحت مكة، ومن ثم اهتدى إىل رصاط مستقيم؟!، وهو أول معتصم باّ� 
»هدي إىل رصاط مستقيم فقد  يعتصم با�ّ 

قل إنني هدا� ر� «وهو أفضل مهدي إىل رصاط مستقيم طول الرسالة:  ٤
»إىل رصاط مستقيم دينا قي� ملة إبراهيم..

والقرآن الحكيم إنك «بل وهو عىل رصاط مستقيم محيطا عليه لزاما به:  ٥
»ىل رصاط مستقيمملن املرسل� ع

  ٧.»إنك لتهدي إىل رصاط مستقيم«كيف ال  ٦
يف الحق إن الرصاط املستقيم له درجات وجنبات، فأوىل الدجات هداية الداللة له وقد هدي صاحب هذه الرسالة 

لعامل�، ثم الهداية الثانيــة هــي اإلســتمرار عليــه منذ البدء، وقبل الرسالة كان مهديا إليه خاصا لنفسه حتى تهيأ ل
مستزيدا فيه بعصمة إلهية، بعد محاوالت برشية ورسولية، وهو دوما دون انقطاع بحاجة ماسة إىل هذه العصمة،: 

»ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليالً«
منــون ـ عــىل درجتــه وهذه الدرجة هي التي يطلبهــا هــو واملؤ  ٨
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لــذهب بالــذي   ثبتنا وأدم لنا توفيقك، فلــو شــاء هللاّ » اهدنا الرصاط املستقيم«ودرجاتهم ـ يف صلواتهم ليل نهار: 
ولنئ شئنا لنذه� بالذي أوحينا إليك ثم ال تجد لك «أوحى إليه فإنه ليس لزاما للرب إال �ا كتب عىل نفسه الرحمة: 

  ١.»من ربك إن فضله كان عليك كب�ابه علينا وكيالً. إال رحمة 
هذا ـ ولكن� الدرجة هذه ال تختص �ا بعد الفتح، فإنه مهدي بها عىل طول الخط، فإ�ا اإلختالف قبــل الفــتح يف 
ا الجنبات ال الدرجات: رصاطا مستقي� للداعية يف الدعوة، حيث أزيلت الشبكات واألشواك والعقبــات عــن ريقهــ

بفتح مكة، ورصاطا مستقي� لتقبل الدعوة اإلسالمية، حيث الفتح سبيالً واسعا ملن كانوا يف شك من صاحب الدعوة، 
ورصاطا مستقي� يف تكميل الدين وإ�ام النعمة وك� حصــل بفــتح مكــة، ورصاطــا مســتقي� يف العبــادة وتطبيــق 

أسلم كث� منهم، مه� نافق آخرون عائش� تحت الرقابة الرشيعة إذ زالت عنهم التقية، وانقلبت عىل املرشك�، إذ 
  اإلسالمية ورايتها ورعايتها.

نَْرصا َعِزيزا كدعامة رابعة لهــذه الدولــة الســامية، نرصــا يف كافــة امليــادين، وإال فإنــه والنبيــون معــه    َويَنُْرصََك هللاّ 
»ن. وان جندنا لهم الغالبونولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسل� إنهم لهم املنصورو «منصورون: 

ال هم فحسب، بل  ٢
إنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقوم «واملؤمنون أيضا، وال يف اآلخرة فحسب بل يف األوىل أيضا: 

»األشهاد
٣  

سواه له ولسواه سجاالً قبل الفتح: قد يَغلبــون وقــد يُغلبــون هنــا يف هذا ـ ولكن� النرص املوعود عزيز، مه� كان 
األوىل، مه� كانوا غالب� معنى ويف اآلخرة، فكل نرص لكل منصور قبل الفتح املب� كان عضاالً وسجاالً فيه مجال قل 

رة وحولها زمن الرسول، أو ك� ألطراف النضال، وأما بعد الفتح فنرص عزيز يتغلب كافَة الحركاِت املضادة يف الجزي
والزمن التي كانت الدولة اإلسالمية ـ أو تكون ـ ناحية منحى الرسول، اللهم إال يف في� شذت عنه فتشذ عن النرص 

ينـرصـكم ويثبــت   العزيز ولحد قد يتغلب العدو الكافر املستعمر فال نرصــ فضــالً عــن العزيــز فـــ (إن تنرصــوا ّهللا 
  أقدامكم).
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