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آية اهلل العظمى اإلمام
السيد علي الحسيني الخامنئي{





مقّدمة الترجمة العربية

يؤم�ن بع�ض األس�اتذة يف احل�وزة العلمية بأّن التفس�ري ه�و املي�دان أو العلم 
الوحي�د ال�ذي يمكن أن يقّدم رؤية ش�املة عن اإلس�ام، فس�ائر العل�وم كالفقه 
وال�كام والفلس�فة وغريه�ا، تعط�ي ص�ورة مقطعي�ة متخصصة عن اإلس�ام، 
وتكشف عن ُبعٍد من أبعاده. أما التفسري فإّنه يعطي صورة بانورامية عن اإلسام 
ككّل. والسبب واضح، وهو أّن آيات القرآن الكريم تتنّوع موضوعاهتا بني عقيدة 

وترشيع وأخاق وتاريخ...
والاف�ت يف كت�اب اهلل تع�اىل أّن ه�ذه اخلاصي�ة ال ت�زول وال تفتق�د حتى مع 
انخفاظ الوحدة املوضوعية للسور، وكون كل سورة هلا هدف أو جمموعة أهداف 
مرتابط�ة يق�رتب بعضها من بع�ض. فإّن املقارب�ة القرآنية لله�دف الواحد تتنّوع، 
وتتعّدد الزوايا التي يعالج القرآن الكريم فيها هذا اهلدف الواحد. وبعبارة أخرى: 
ع�ى الرغم من دوران آيات الس�ورة حول موضوع بعينه ف�إن زوايا املقاربة تتنّوع 

وختتلف فيبقى اهلدف واحًدا واملوضوع واحًدا لكن زوايا النظرة متعّددة.
وثم�ة س�ور تتمّي�ز بأه�داف تغلب عليه�ا؛ فبعض الس�ور يغل�ب عليها طابع 
الترشي�ع، وبعضها يغلب عليها التاريخ، وأخرى يغلب عليها البعد األخاقي... 
واملف�ّ�ون بدوره�م تتن�ّوع أغراضه�م واجتاهاهتم التفس�ريية، ألس�باب ش�ّتى، 
فبع�ض املف�ين يصدر يف تفس�ريه عن اهل�م االجتامعي، ومف�ّ� آخر ينطلق من 
خلفي�ة فقهية، وثالث ينطلق من خلفية كامية، فيويل االهتامم األكرب لآليات التي 

تنسجم مع غايته واالجّتاه الذي اختاره ليكون ميداًنا جييل النظر فيه.
ومفّ�نا الكبري سامحة آية اهلل العظمى اإلمام اخلامنئي{، عى األقل يف تفسريه 
سورة التوبة، يمكن تصنيفه بني املف�ين ذوي االجّتاه االجتامعّي النهضوي. وكان 
اختياره هلذه الس�ورة يف الوقت الذي كان يشتغل عى تفسريها، فالفرتة فرتة حراك 
ومتهيد للنهضة الثورية اإلسامية، والظروف أشبه ما تكون بظروف املدينة يف عرص 
رس�ول اهلل؛ حي�ث كانت املدينة تعاين االنقس�ام بني جمموعة م�ن الفئات التي 
تسكنها، وأخطر هذه الفئات فئة املنافقني الذين أخذوا قسًطا وافًرا من اهتامم سورة 
التوبة. والتخّلف عن ركب اجلهاد وحماولة تثبيط العزائم من أخطر املؤامرات التي 
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كانوا يتولون كربها يف ذلك العرص.
وعرص الثورة اإلس�امية كان ش�بيًها من بعض اجلهات بذلك العرص، فبعض 
املس�لمني كان�وا يكيدون للث�ّوار أو حياول�ون عزل أنفس�هم عنهم بذرائع ش�ّتى، 
ومجاعات كثرية من الناس كانت مرتددة تعاين احلرية بني الوقوف مع الثّوار ودعم 

حماولة التغيري أو احلياد ودعم الطرف املّيال إىل الدعة والراحة.
فكان�ت هذه املحاولة التفس�ريية ذريعة لتقدي�م الرؤية اإلس�امية االجتامعية 
م�ن وجهة نظ�ر واحدة من الثّوار األوائ�ل. ومن هنا نج�د أّن الطابع الغالب عى 
هذه املحاولة هو استجاء مفاهيم القرآن والكشف عن تعاليمه االجتامعية هبدف 
ربطه�ا بالراهن وتطبيقها عى األوضاع االجتامعية التي كانت ُتلقى يف أثنائها هذه 

الدروس. والافت يف هذا التفسري هو ُحسن التطبيق من دون تكّلف. 
وقد كان لنا رشف تويّل الرتمجة العربية، وسعينا جاهدين إىل احلفاظ عى الطابع 
األصيل للنص، حت�ى يف األمثلة التي يرضهبا وتقتضيها طبيعة املخاطب اإليراين. 
ومل نت�رّصف فيه إال يف حدود ما يقتضي�ه االختاف بني النص العريب والنص غري 
العريب، كام يف حالة حذف ترمجة اآليات ورشحها باللغة الفارسية، وحتى يف هذه 
املوارد س�عينا حيث أمكن إىل التعامل مع الرتمجة عى أهنا رشح مبس�ط لآلية قبل 

الدخول يف تفسريها، فرتمجنا الرتمجة عى أهنا رشٌح. 
ويف اخلت�ام نس�أل اهلل التوفيق لنرش ما بقي من تراث تفس�ريي ملف�نا اجلليل، 
ونس�أل اهلل ل�ه ط�ول العمر واملزيد م�ن العّز يف الدني�ا واآلخرة. إنه أعّز مس�ؤول 

وأكرم جميب.
ال يسعنا أيًضا إال أن نشكر كل من ساهم يف إعداد وترمجة النسخة العربية؛ ال 
س�يام املرتجم س�امحة الش�يخ حممد زراقط. يف التدقيق اللغوي احلاج عدنان محود 
واألخت س�كينة مصطفى؛ يف التصميم الفني األخ عيل عليق؛ وال ننس�ى مكتب 
حفظ ونرش آثار اإلمام اخلامنئي نارش النس�خة األصلية، ودار املعارف اإلسامية 

الثقافية نارشة النسخة العربية.
مركز المعارف للترجمة

20 حمرم احلرام 1442ه�



مقدمة1 

ي�س��من الإميان بالقراآن الكرمي والعمل بتعاليمه �س��عادة النا�س اأفراًدا وجماعات، 

وتتعار�س هذه التعاليم مع م�سالح احلّكام الظاملني؛ ولأجل هذا �سعى هوؤلء الظاملون 

عرب التاريخ اإىل اإيجاد القطيعة بني اأع�ساء الأّمة الإ�سالمية والقراآن، ومفاهيمه العميقة 

ال�س��امنة لنجاة الب�رشية واملوؤّمنة ل�س��عادتها. ومل تكن ال�س��اللة البهلوية التي حكمت 

اإيران قبل الثورة الإ�سالمية مبناأًى عن هذه ال�سيا�سة.

ومن هنا، يمكن القول إّن أهّم األنش�طة الثورية التي كان يؤّدهيا اإلمام الس�يد 
عيل اخلامنئي { إّبان الثورة اإلسامية، هو اجللسات واللقاءات التفسريية التي 
كان�ت تعقد يف أماكن عّدة وتس�تضيف الطاب من احل�وزة واجلامعة، مضاًفا إىل 
عاّم�ة الن�اس. وذلك عى الرغم من الفضاء الس�يايس الضاغ�ط واملعيق ملثل هذه 
األنش�طة. وقد تعّرضت هذه اللقاءات للمنع حتت ضغط التهديد مّرات عّدة من 
قبل اجلهاز األمني امللكّي؛ ولكّن إرصار سامحته وعزيمته ورغبة املخاطبني كانت 
تضغط يف اجلهة املقابلة، ما كان يفيض إىل اس�تئناف النش�اط بعد فرتة من التعطيل 
الق�ي. وقاسى سامحته يف سبيل هذه اللقاءات وغريها من األنشطة الثورية آالم 

السجن ومعاناته مرات عّدة.

رشع س�امحته يف درس التفس�ري لطّاب احلوزة العلمية  يف خريف عام 1350 
ه���.ش. )1971م.( يف مدرس�ة مريزا جعفر2. وقد كانت هذه الدروس مصدر 
قل�ٍق وتوّت�ر للجهاز األمني امللكي منذ انطاقتها، إىل حّد أّن وثائق الس�افاك التي 

1 � ترمجة مقدمة نارش النسخة الفارسية.
2 �   هذه املدرسة تستخدم حاليًّا كمقّر للجامعة الرضوية للعلوم اإلسامية.
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ُكِشفت الحًقا بعد الثورة تصف سامحته بأّنه: »شخٌص مزعٌج ال يمكن إصاحه«، 
وتويص »بوجوب إخراجه من احلوزة العلمية«1.

وق�د فّ� س�امحته يف هذه اللقاءات س�ور املائ�دة واألنفال وبراءة وقس�اًم من 
س�ورة يونس. وتاريخ تفسري س�ورة براءة شتاء عام 1351 ه�.ش. املوافق ملحرم 
احل�رام من عام 1393 ه�.ق ]1973م[. وقد كان درس التفس�ري هذا واحًدا من 
درس�ني يف التفس�ري يف احل�وزة العلمية يف مش�هد. وكان ُيعقد ه�ذا الدرس يومي 
اخلمي�س واجلمع�ة حيث ُتعّطل الدروس الرس�مية يف احل�وزة العلمية، وذلك يف 
مدرس�ة مريزا جعفر بداية، ثم انتقل إىل مس�جد يف الشارع املعروف يف هذه األيام 

بشارع الشهيد نّواب صفوي، وأخرًيا انتقل إىل مسجد القبلة.

وع�ى الرغم م�ن الفضاء األمن�ي الضاغط يف تل�ك األّيام ف�إّن املضامني التي 
قّدم�ت يف ه�ذا الدرس التفس�ريي ه�ي مضام�ني تربوّي�ة واجتامعية، تس�تجيب 
لعطش املخاطبني وش�وقهم إىل تلّقي املعارف من زالل القرآن وتراث أهل البيت 
ا هيتّم بمعاجلة القضاي�ا العلمية واللغوية  R، ومل يك�ن هذا الدرس درًس�ا نظريًّ
والنكات األدبية التي تستعرض عادًة يف دروس التفسري؛ بل كانت قضايا املجتمع 
هي القضايا واملس�ائل األس�اس التي يتوّقف عندها، من قبي�ل: حاكمية الدين يف 
املجتم�ع، ومواجه�ة الطاغ�وت وغري ذل�ك ممّا كان يتع�ارض مع اجلّو الس�يايس 
الذي كان يريد الش�اه وجهازه األمني نرشه يف املجتمع اإليراين. ولقد تركت هذه 
املضام�ني أثره�ا يف نفوس املخاطب�ني وعّمقت قناعتهم وإيامهن�م بوجوب العمل 

عى هدم أركان سلطة الطاغوت وإحال نظام ُتبنى قواعده عى الدين حمّلها.

وورد يف تقرير ألحد عماء جهاز السافاك يصف فيه الطاب الذي حيرضون 
درس التفسري يف مسجد اإلمام احلسن Q، بقوله: »وهذه اجلامعة تتلّقى بشكٍل 
مستمرٍّ دروًسا ترتك عظيم األثر يف نفوس أعضائها، حّتى يكاد أحدهم يتحّول إىل 
شعلة مّتقدة ال ختشى شيًئا. ويتحّول هؤالء األشخاص إىل مبّلغني ودعاة يرّوجون 
لفكرة أّن الدولة احلالية أس�وأ من دولة يزي�د، وُيقال هلم إّنكم اليوم بمنزلة اإلمام 

1 �  رشح اسم، ص 458.
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احلس�نQ وعيل األكرب واحلس�ني Q، وُيلقن�ون أّن االعتقال بل واملوت هو 
فخٌر لكم، وإّن أعضاء هذه اجلامعة تقبل كل هذه الدعاوى بإيامٍن راسٍخ«1. ولعّل 
اختيار هذه الس�ور بالتحديد لتفس�ريها يف هذه اللق�اءات كان مقصوًدا؛ ألّن هذه 

السور وخاصة سورة براءة حتتوي عى الكثري من املضامني االجتامعية.

وتترّشف »مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی )مكتب حفظ ونرش آثار 
حرضت آيت اهلل العظمی خامنه ای(« )مؤسسة الثورة اإلسامية البحثية الثقافية: 
مكتب حفظ ونرش مؤّلفات حرضة آية اهلل العظمى اخلامنئي(، بنرش هذه الدروس 

وتقديمها إىل القّراء الكرام، هبدف تعميم الفائدة ونرش آرائه ورؤاه القرآنية.

وما ننرشه يف هذا الكتاب هو ما وصلنا من دروس سامحته عن طريقني:

أحدمه�ا: املدّون�ات الت�ي تفّض�ل هبا حجة اإلس�ام واملس�لمني حس�ن رّباين 
ف�ردويس الذي كان يتوىل التس�جيل الصويت للدروس ث�م يعمل عى تفريغها عى 

الورق وحتويلها إىل نص مكتوب. 

والث�اين: املدّونات واملاحظات التي كان يس�ّطرها يف الدرس حجة اإلس�ام 
واملسلمني حممد باقر داودي. فلهام مًعا نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير.

أرشف ع�ى مس�ار إع�داد هذا الكت�اب حجة اإلس�ام واملس�لمني حممد باقر 
فرزانه )رئيس اجلامعة الرضوية للعلوم اإلس�امية(، وحجة اإلس�ام واملسلمني 
الس�يد مصب�اح العاميل )مدير احلوزة العلمية يف مش�هد(، بالتع�اون من اثنني من 
الفضاء الذين كانوا يش�اركون يف دروس التفس�ري هذه. وبعد مجع هذه الدروس 
وحتويلها إىل مدونات عى الورق وضعت بني أيدي ثاثة من أعضاء اهليئة العلمية 
يف اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسامية هم: الدكتور جواد إيرواين، والدكتور عيل 
خّي�اط، والدكت�ور رضا حق پناه، وق�د عملت هذه اللجن�ة الكريمة عى إصاح 
النص�وص وختري�ج األحاديث واألقوال م�ن مصادرها، وتقطي�ع النص وعنونة 
؛ مع احلرص عى بق�اء روح النّص أقرب  فق�ره، وحتري�ر النصوص بش�كٍل جزئيٍّ

1 �  رشح اسم، ص 511.
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م�ا يمك�ن إىل أس�لوب صاحبها. وكان اهلدف م�ن التحرير اجلزئ�ي حتويل النّص 
الشفهي إىل نصٍّ مكتوب يتناسب مع طبيعة الكتابة التفسريية. وطلًبا للتخصصية 
فقد سّلمنا النص النهائي إىل جلنة متخصصة يف مركز الدراسات اإلسامية التابع 
للجامعة الرضوية ووضع يف عهدة السيد مهدي أنواري ليعمل حتت إرشاف جلنة 
مؤلفة من عدد من أعضاء اهليئة العلمية يف اجلامعة الرضوية وهم: الدكتور خّياط 
والدكت�ور رض�ا حق پناه والدكتور جائي�ان. وتقديرا للجه�ود التي بذهلا هؤالء 

الكرام مجيعا فإّن املؤسسة تتقّدم إليهم بالشكر والتعبري عن االمتنان.

ويف ع�ام 1393 ه��.ش]2014م[. ُنرش كتاب يعالج مس�ألة قواعد التفس�ري 
عن�د آية اهلل العظمى اخلامنئي { ويس�تند الكاتب يف اس�تخراج منهج س�امحته 
والقواع�د الت�ي يس�تند إليها يف التفس�ري إىل هذه ال�دروس، وقد أع�ّد هذا العمل 
يف مؤسس�ة »نس�يم انقاب« )نس�يم الثورة( ونرش يف مؤسسة »انتشارات انقاب 
اس�امي« حتت عنوان: »م�رورى بر مباين، روش، وقواعد تفس�ري حرضت آيت 
اهلل العظمى خامنه اى { يف تفس�ري س�ورة التوبة«، وهبدف تعميم الفائدة ونرش 
الفكر القرآين لسامحة السيد حفظه اهلل، عملنا عى ضم هذا الكتاب إىل كتابنا هذا 

وجعلناه بمنزلة التمهيد قبل تفسري سورة براءة. 

إّن هذا الكتاب موّجه إىل املجامع العلمية واملهتمني بتفسري القرآن الكريم، كام هو 
موّجه إىل س�ائر الناس، ويمكن أن يكون كتاًبا مس�اعًدا يف التفسري ومناهجه. نسأل 

اهلل تعاىل أن يقبل منّا هذا اجلهد، وأن جيعله خطوة يف مسار نرش املعارف القرآنية.

ومن الله التوفيق



 31 التفسري عند آية اهلل اخلامنئي: املنهج واملباين والقواعد  
   31 أ- املنهج التفسريي  
35 اه التفسريي   ب( االتجّ
37 1 ـ تظهري املباحث االجتامعّية القرآنية  
37 2  ـ حتليل األمراض االجتامعّية وحلوهلا القرآنية  
38 3  ـ فكرة تشكيل احلكومة اإلسامية  
38 4 ا ـ لرّد عى الشبهات املثارة حول القرآن  
40 5  ـ بيان السنن اإلهلّية  
41 6  ـ االهتامم بالتفسري العلمّي  
42 7  ـ التقريب بني املذاهب اإلسامية  
43 8  ـ جتنّب املباحث القليلة اجلدوى  
43 9  ـ هدفية القرآن وهدائّيته  
44 ج( مباين التفسري وقواعده  
45 أواّل( املباين التفسريّية:  
45 1  ـ إمكان تفسري القرآن وجوازه   

 45 2  ـ حجية ظواهر القرآن واالهتامم هبا  
46 3  ـ ترتيب اآليات: توقيف وحكمة  
47 4  ـ االلتفات إىل غرض السورة وترتيب املوضوعات  
47 5  ـ اكتشاف الغرض من الكلامت املفتاحية  
48 6  ـ استعامل اللفظ يف أكثر من معنى 
50 7  ـ مسألة الوجوه والنظائر 

فهرس المحتويات
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50 8ـ مسألة املّكي واملدين 
9ـ االلتفات إىل الفضاء االجتامعي )السيايس، والثقايف( لزمن نزول السورة  51
10ـ االلتفات إىل أسباب النزول ودورها يف الفهم الصحيح لآلية   52
52 أّواًل� بيان الصّحة واالعتبار  

 53 ثانًيا� الفائدة  
54 ثالًثا� استخدام أسباب النزول لتأييد تفسري أو احتامل تفسريّي 

        54 رابًعا� عدم تقييد اآلية بسبب نزوهلا  
55 11ـ مسألة النسخ وحتليلها الصحيح  
56 12ـ االهتامم باملبادئ األدبية واللغوية  

 56 أ � املباحث اللغوية  
 56 ب � املباحث الرصفيجّة  
57 13  ـ االلتفات إىل لوازم الكام يف االستفادة من اآلية  
57 14  ـ التعليل املستفاد من ذيول اآليات  
58 15  ـ دور األخبار يف التفسري  
59 16  ـ عدم حجّية أقوال الصحابة والتابعني يف التفسري  
17  ـ معرفة الرواة والوّضاعني ودورها يف املوقف ممّا ُنقل عنهم من التفسري  59
60 18  ـ حجية القراءات ودورها يف التفسري  
60 19  ـ استخدام التاريخ والسرية يف التفسري   
61 20  ـ تعميم بعض املفاهيم القرآنية  

     61 21 تفاوت املستويات املعرفية بحسب املخاطبني  
 61 22  ـ إمكان تطّور املعارف الدينية   
 62 23  ـ جتنّب التفسري الذوقي وفصل الذوقّيات عن التفسري   
62 24 نفي اجلزمية يف تفسري املتشاهبات  
63 25  ـ عرض اآلراء واالحتامالت املتنّوعة وتقويمها  
63 أ � عرض األقوال املختلفة واختيار أحدها:  
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64 ب � طرح االحتامالت دون اختيار أحدها  
65 26  ـ عدم حرص اآلية بمصداٍق واحدٍ  
65 ثانًيا: القواعد التفسريية  
65 1  ـ قاعدة املنع من التفسري بالرأي  
66 2  ـ قاعدة »التأويل«   
67 3  ـ قاعدة »اجلري والتطبيق«  

      68 3  ـ قاعدة السياق    
69 5  ـ قاعدة »التأسيس أوىل من التأكيد«  
70 6  ـ قاعدة »أصالة عدم التقدير«  
70 7 ـ قاعدة »التعريض«  

     71 8  ـ االلتفات إىل التناسب املضموين لآليات   
71 9  ـ االلتفات إىل الرتكيب اإلعرايب ودوره يف املعنى  

 72 10  ـ االستفادة من مبادئ الدين وحمكامته  
72 11  ـ تقديم ظهور اآلية عى مفاد الروايات  
72 12  ـ عدم حّجية فتوى الفقهاء يف تفسري اآلية  
13  ـ االستفادة من »االّطراد« وكثرة االستعامل يف فهم مفردات القرآن  73
73 14  ـ منهج القرآن يف وصف عقائد األشخاص  
73 د( اخلصائص واملميجّزات  
73 1  ـ استنباط املبادئ الكّلية واملعايري   
75 2  ـ طرح موضوعات مستقّلة  
76 3  ـ االستفادة من التمثيل لرشح اآلية  
77 4  ـ طرح املباحث االجتامعّية  
78 5  ـ حتليل الروايات املرتبطة بفضائل السور  
78 6  ـ حتليل فلسفة األحكام القرآنية  
79 7  ـ بيان أهداف األخبار التارخيية يف القرآن  
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 79 ين بالرأي الذين حيملون آراءهم عى القرآن     8  ـ انتقاد املف�رِّ
 81 9  ـ اإلبداعات التفسريّية  
81 10  ـ بيان مصاديق اآلية  
 82 11  ـ التدقيق يف الكلامت واكتشاف دالالهتا   
83 12  ـ ترتيب وتصنيف مطالب اآليات  
83 13  ـ االلتفات إىل القواعد واألحكام الفقهّية  
84 14  ـ البحث يف االصطاح القرآيّن   
86 15  ـ املسائل العقدية- الكامّية   
87 16  ـ األبحاث النفسية  
87 17  ـ بيان الدروس القرآنية  
88 18  ـ االلتفات إىل قواعد أصول الفقه  
88 19  ـ نقد األخبار املوضوعة  
89 مباين النقد  
91 20  ـ نقد الرتمجات  

 91 21  ـ تربية الطّاب وتنمية قدراهتم الفكرّية    
91 22  ـ املصادر التفسريية  
93 حول سورة براءة  
93 زمان النزول ومكانه  
93 بنية السورة  
94 أسامء السورة   
96 فضل سورة التوبة   
96 اخلطوط العاّمة للسورة  
97 حمتوى السورة  
98 أقسام املرشكني  
99 أجواء نزول السورة:    
101 االختاف يف األحكام بني هذه السورة وغريها:  
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105 اآليات من: 1 ـ  6  

107 تناسب اآليات   
109 رسالة األشهر األربعة  
110 بداية املهلة وهنايتها  

117 اآلية:7 ـ  9  

119 تناسب اآليات  
120 املحور األساس لاعتقاد باهلل  

123 اآلية:  12  

125 مواجهة أئّمة الكفر  
129 حديث:  

131 اآليات من 13 ـ  16  

133 تناسب اآليات  
  134 خطاب االستفهام أو باغة اآلية  
135 متهيد اإلسام إلباغ األحكام  
135 التذكري بجرائم الكّفار لتشجيع املسلمني عى اجلهاد  
136 إيذاء املسلمني أقبح من الكفر  
137 مواجهة اخلوف، بااللتفات إىل التوحيد  
139 التعاليم اإلسامّية للوقاية من االنحطاط  
140 حتّقق اإلرادة اإلهلّية بمجازاة الكافرين بجهاد املؤمنني  
141 بحٌث روائيٌّ  
142 آثار القتال مع الكّفار  
142 ويف هذه اآلية نقطتان تستحّقان التوّقف:  
145 اختاف القراءات  
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145 سنّة االمتحان واالختبار  
146 االمتحانات اإلهلية وأهدافها  
148 رشوط كامل اإليامن  

149 اآليتان: 17 ـ  18  

  151 تناسب اآليات  
152 املعاين املحتملة لآلية  
154 رشوط عامرة املساجد  
155 معيار إهلية العمل  
156 دور القيم يف مصري املجتمع  

159 اآليات من 19 ـ  24  

161 تناسب اآليات  
161 سبب النزول  
162 تفّوق القيم اإلهلّية عى القيم املوهومة عند الناس  
166 معنى الوالية  

169 اآليات من 25 ـ  27  

 171 تناسب اآليات  
172 إشارة إىل معركة حنني  
175 أسلوب اإلسام يف تطبيق األحكام  
179 الثابتون يف معركة حنني  

181 اآلية:  28  

183 نجاسة املرشكني    
183 املعارضون خلروج املرشكني من مّكة  
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185 اآلية:  29  
187 تناسب اآليات  
188 مرّبر مقاتلة أهل الكتاب  
189 فلسفة اجلزية  
190 مقدار اجلزية  
192 بحث روائيٌّ يف اجلزية  

197 اآليتان: 30 ـ  31  
199 فلسفة مواجهة أهل الكتاب  
199 تاريخ عقيدة أبّوة اهلل عند اليهود  
201 االختاف يف معنى أبّوة اهلل بني اليهود والنصارى  
201 العقائد الباطلة عند أهل الكتاب   
203 التازم بني الربوبية واأللوهية  
204 العبودية املذمومة يف القرآن  
205 بحٌث روائيٌّ  

207 اآليتان:  32 ـ  33  
209 موقف أعداء الدين وبرناجمهم  
210 حتقري الكّفار  
210 فشل مؤامرات األعداء يف إطفاء شعلة الدين  
211 عّلة معارضة الدين عرب التاريخ  
212 التشجيع زمان غربة اإلسام  

217 اآليتان: 34 ـ  35  
219 منهج اإلسام يف بيان األحكام  
220 اآلية وعدم تعميم األحكام السلبية  
221 حتريم التكّسب بالطرق غري املرشوعة  
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221 طريقة األحبار والرهبان يف »أكل املال بالباطل«  
224 الصّد عن سبيل اهلل عند بعض علامء أهل الكتاب  
225 الرتابط بني »األكل بالباطل« وبني »الصّد عن سبيل اهلل«  
225 معنى »الكنز«  
226 املراد من »الذهب والفّضة«  
227    فضيلة الزهد بني املسلمني يف عرص النبّي
227    حتّول تكديس الذهب إىل فضيلة بعد النبّي
 228 نظرة اإلسام إىل الثروة  
229 أساليب اإلسام للحّد من تكديس الثروة   
230 بحث روائيٌّ  
231 النهي عن تكديس الثروة يف اإلسام  
232 الثروة وسيلة للكامل جلميع الناس  
235 مثّلُث السلطة يف مواجهة الدين  
241 التفاوت الطبقي منشأ كثري من اجلرائم  
242 اقتضاء الرتف للفساد والفحشاء   
242   معارضة أكثر األحبار والرهبان لألنبياء
244 ملحق بحٌث روائيٌّ  

247 اآليات من 38 ـ  40  
 249 تناسب اآليات  
249 تقوية روحية الطاعة واالّتباع  
250 سبب النزول   

  251 وضعّية اإلسام والروم إّبان معركة تبوك      
253 ظروف معركة تبوك  
254 تأنيب املتقاعسني عن اجلهاد  
257 منهج القرآن يف الرتبية والتعليم  
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257 تأنيب املؤمنني هبدف تربيتهم روحيًّا  
 258 قّلة فوائد الدنيا بالقياس إىل ثواب اآلخرة  
260 أحد مبادئ الفكر اإلسامي  
263 عذاب التخيّل عن نرصة الدين  
266 ترّقي املعارف اإلهلّية  

 266 بقاء التكليف باجلهاد مع مجيع الصعوبات    
269 وحاصل ما ُيستفاد من هذه اآلية:   
271 نقد فهم أهل السنّة هلذه اآلية  
278 رس انتصار احلّق عى الباطل  

279 اآليتان:  41 ـ  42  
 281 تناسب اآليات   
284 دائرة اجلهاد ومصاديقه  
284 اجلهاد باملال  
285 اجلهاد بالنفس  
286 معنى اإلخاص يف العمل  
290 ظاهرة النفاق وأسباهبا  
291 معيار النفاق ومصاديقه  
293 سياسة النبّي يف احلروب  

 293 عموم مفاد اآلية    
294 تربير املنافقني فرارهم من اجلهاد       

                  295 عاقبة ترك اجلهاد   
295 سعة معنى اهلاك   

297 اآليات من 43 ـ  45   
299 تناسب اآليات      
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299 رضورة االقرتان بني التعليم والرتبية   
300 احتامالن يف تفسري »َعَفا اهللُ َعنَك«  
301 أجواء نزول اآلية  
302 منافع ختّلف املنافقني   
303 ين لآلية    نقد فهم بعض املف�رِّ
304 االستئذان يف ترك اجلهاد من عامات عدم اإليامن  
305 التازم احلتمّي بني اجلهاد واإليامن  

307 اآلية:  46   
309 تناسب اآليات  
310 سبب كراهة اهلل خروج املنافقني  
311 نسبة أعامل اإلنسان إىل اهلل  
 316 ا   كل خطوة مقدمة للتي تليها خرًيا أو رشًّ

319 اآليات من 47 ـ  49  
321 تناسب اآليات   
324 سعة معنى الظلم  
326 دسائس املنافقني يف مسار تشكيل املجتمع النبوّي  
327 تذّرع املنافقني باألعذار الرشعّية  
329 احلّل يف قاعدة التزاحم  
330 سقوط املنافقني يف الفتنة  

333 اآليتان: 50 ـ  51   
 335 تناسب اآليات  
335 ال مباالة املنافقني بمصري املسلمني  
338 أوهام املنافقني  
338 - توّهم الفوز بالفرار من التكليف   
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339 - الغفلة عن سنن العاملَ  
340 اعتقاد املؤمنني بالقضاء والقدر  
342 التوّكل من عامات اإليامن   
343 معنى التوّكل عى اهلل  
344 ركنا التوّكل  
348 فوائد التوّكل   
348 الفائدة األوىل للتوّكل  
349   توّكل نوح
350   توّكل هوٍد
351 الفائدة الثانية: رفع املعنوّيات  
352 الفائدة الثالثة: التسهيل وتذليل الصعوبات  

355 اآليتان:  52 ـ  53   

357 تناسب اآليات  
  357 االختاف البنّي بني املجاهدين املؤمنني واملنافقني      
 361 فضل الشهادة عى احلياة     
363 معنى قبول األعامل  
365 العمل الصالح من غري املسلمني  

367 اآليات من 54 ـ  57  

369 تناسب اآليات  
369 علل عدم قبول األعامل من املنافقني  
370 الكفر من أهّم موانع قبول اإلنفاق  
374    وصف املنافق عى لسان اإلمام الصادق
378 اجلبن من عامات النفاق    
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381 اآليات من  58 ـ  60  

383 االهّتام باحليف االقتصادّي من عامات النفاق  
384 وجوب تقديم املصلحة االجتامعّية عى الفردّية  
387 ميدان الصدقات    
388 احلكمة يف ترتيب املستحّقني  
389 معنى الصدقة  
394 تعريف الفقري  
396 تعريف املسكني  
397 املؤّلفة قلوهبم   
397 حترير العبيد  

403 اآلية:  61  

405 تناسب اآليات  
405 مؤذو النبّي من املنافقني  
405 شأن النزول  
406  .أدب االستامع إىل الناس عند النبّي
408 وجوب احرتام عاّمة الشعب    
412 تصديق املؤمن ورّد كام الفاسق   

 415 اآليتان: 62 ـ  63  

417 تناسب اآليات   
417 سبب النزول  
420 السعي إلصاح اخلطأ بخطأ آخر  
420 سعي املنافقني إلرضاء الناس بدل إرضاء اهلل  
425 الفضيحة الكربى: عاقبة حماربة اهلل ورسوله  
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427 اآليات من 64 ـ  66  
429 تناسب اآليات    
 430 خطط املنافقني ملواجهة املجتمع اإلسامّي 
438 اعتذار املنافقني الواهي 
439 حكمة املجتمع اإلسامّي يف مواجهة املنافقني 
440 سبب النزول 

441 اآلية:  67 
443 وحدة املنافقني 
443 العامة األوىل للنفاق: األمر باملنكر 
447 العامة الثانية للنفاق: النهي عن املعروف 
448 العامة الثالثة للنفاق: البخل 
450 العامة الرابعة للنفاق: نسيان اهلل 
450 الرّد اإلهلّي عى أعامل املنافقني 
451 معايري النفاق يف كّل عرص 

453 اآليتان: 68 ـ  69 
455 تناسب اآليات 
462 التشابه والتكرار يف التاريخ 
464 البحث الروائّي 

465 اآلية:  71 
467 تناسب اآليات 
467 صفات جبهة املؤمنني 
468 مفهوم الوالية 
469 معنى الوالية بني املؤمنني 
472 عامات املؤمنني 
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473 العامة األوىل: األمر باملعروف 
473 العامة الثانية: النهي عن املنكر 
473 عموم وجوب األمر والنهي 
477 موقع األمر والنهي بني أحكام اإلسام 
480 األمر والنهي وحفظ الروح الثورّية للمجتمع اإلسامّي 
483 البحث الروائّي 
488 األخبار الداّلة عى عدم العموم 
490 ثالثة عامات املؤمنني: إقامة الصاة 
491 رابعة العامات: إيتاء الزكاة 
491 فضل الصاة عى سائر الواجبات 
494 أمهّية الزكاة يف اإلسام 
494   خامس عامات املؤمنني: طاعة اهلل ورسوله
495 الطاعة وأداء الواجبات 
497 طاعة الرسول  من رشوط قبول طاعة اهلل 
500 شمول الرمحة اإلهلّية املؤمنني 
501 البحث الروائّي 

505 اآلية:  72 
507 ثواب املؤمنني يف اآلخرة 
507 الوعد األول للمؤمنني: اجلنّات 
510 وعد اهلل باجلنّة األعى 
512 البحث الروائّي 
512 نقاط مستفادة من الرواية 
513 الوعد الثالث للمؤمنني: رضوان اهلل 
514 رّس تكرار الوعد باجلنّة يف القرآن 
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515 اآلية:  73 
517 جهاد املنافقني 
517 املراد من اجلهاد يف القرآن 
521 القراءة غري املشهورة 
522 البحث الروائّي 
524 رشط حتقق اجلهاد؛ قتال العدو 

527 اآليتان: 74 ـ  75 
529 قسم املنافقني كذًبا 
529 كفر املنافقني 
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G
التفسير عند آية الله الخامنئي: المنهج والمباني والقواعد

أ- المنهج التفسيري1

يكشف التأمل يف املادة التفسريية التي بني أيدينا عن أّن املنهج املعتمد فيها هو 
املنهج االجتهادي، مع االستفادة امللحوظة من منهج تفسري القرآن بالقرآن، كام 

يلحظ املراقب هلذه املادة حضوًرا معتنًى به للرواية أيًضا. 

ومرادنا من املنهج االجتهادي اعتامد املف�رِّ عى جهده العقيّل والفكري لتحليل 
اآليات وفهمها والوصول إىل مراد اهلل تعاىل ومقاصده من القرآن الكريم.  وهكذا 
الروائي  املنهج  خاف  عى  التدّبر،  هو  االجتهادي  املنهج  يف  األساس  أّن  يتبنّي 
الذي ُيعتمد فيه بالدرجة األوىل عى الرواية واألحاديث الواردة يف تفسري اآلية.2 
واملوارد التي يمكن عّدها أمثلة عى اعتامد هذا املنهج كثريٌة سوف نوردها الحًقا، 

وخاّصة عند معاجلتنا قضّية التجديد يف التفسري عند اإلمام  اخلامنئي.

وال يعني اعتامد املنهج االجتهادي هجَر املنهج األثري عند عدد من املف�ين 
تفسري  يف  احلضور  واضح  املنهج  أّن  وذلك  بالقرآن؛  القرآن  تفسري  منهج  وهو 

1� نقصد باملنهج يف هذه الدراسة األدوات أو املصادر التي يستخدمها املف� للوصول إىل نتائج 
حمّددة يف جمال الكشف عن معنى آيات القرآن الكريم. ومن أهّم مناهج التفسري املعروفة بني 
املشتغلني عى التفسري وعلوم القرآن: تفسري القرآن بالقرآن، التفسري الروائي أو األثري، التفسري 
العلمي، والتفسري العقيل االجتهادي، والتفسري اإلشاري، واملنهج املتكامل يف التفسري. للمزيد 
لتفسري  العاّمة  املبادئ  107-182؛  ص  وقواعده،  التفسري  أصول  انظر:  التفسري،  مناهج  عن 

القرآن بني النظرية والتطبيق، ص 89-129؛ ومبانى وروشهاى تفسري قرآن، ص 216-215.
2� انظر: التفسري واملف�ون يف ثوبه القشيب، ج2، ص 349؛ أصول التفسري وقواعده، ص 176.
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اإلمام اخلامنئي؛ حيث يستعني بآيات من القرآن لتفسري آية أخرى. ويف ما يأيت 
نورد بعض النامذج:

بيانه ملعيار  أَيَْمانَُهْم﴾1 ويف سياق  نََّكثُواْ  قَْوًما  تَُقاتِلُوَن  1- عند تفسريه آلية: ﴿أاَلَ 
قوله  وذلك  املمتحنة،  سورة  من  و9   8 اآليتني  إىل  يستند  الكافرين  مواجهة 
يِن إِنََّما يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن  تعاىل: ﴿اَل يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِفي الدِّ

يِن َوأَْخَرُجوكُم﴾. قَاتَلُوكُْم ِفي الدِّ

املستمَع  يرجع  اجلهاد،  آيات  ذيل  »الحامدون«2 الواردة يف  لكلمة  تفسريه  2- يف 
والقارَئ إىل آيات سورة النرص.

3- عند تفسريه لقوله تعاىل: ﴿فَأَنَزَل اللُه َسِكيَنتَُه َعلَيِْه﴾3 يبنّي أّن مرجع الضمري 
يف كلمة سكينة هو النبّي  وليس أبا بكر، وذلك باالستناد إىل آيات عّدة منها، 
قوله تعاىل: ﴿فَأَنَزَل اللَُّه َسِكيَنتَُه َعلَى َرُسولِهِ﴾4، وقوله عّز وجل: ﴿َولََقْد نَْعلَُم 
ِبِه َصْدُرَك أَن يَُقولُواْ﴾)6(، و﴿َما  ِبَما يَُقولُوَن﴾5، و﴿َوَضآئٌِق  أَنََّك يَِضيُق َصْدُرَك 

أَنَزلَْنا َعلَيَْك الُْقْرآَن لِتَْشَقى﴾7، و﴿َولَْوالَ أَن ثَبَّتَْناَك﴾8 وهذه اآليات مجيًعا تفيد أّن 

تثبيت النبّي  أمٌر ال إشكال فيه بل الزٌم. 

﴿أَْم  تعاىل:  قوله  إىل  تُتَْركُواْ﴾9،  أَن  َحِسبْتُْم  ﴿أَْم  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  يشري   -4

1 �  سورة التوبة: اآلية 13.
2 �  سورة التوبة: اآلية 112.

3 �  سورة التوبة: اآلية 40.

4 �  سورة التوبة: اآلية 26.
5 �  سورة احلجر: اآلية 97.

6 �  سورة هود: اآلية 12.
7 �  سورة طه: اآلية 2.

8 �  سورة اإلرساء: اآلية 74.
9 ـ  سورة التوبة: اآلية 16.
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َحِسبْتُْم أَن تَْدُخلُواْ الَْجنََّة﴾1، وقوله: ﴿أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْركُوا﴾2.

لَُه  واْ  ألََعدُّ الُْخُروَج  أََراُدواْ  ﴿َولَْو  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  ناحظه  عينه  واألمر   -5
ن  مِّ اْستَطَْعتُم  ا  مَّ لَُهم  واْ  ﴿َوأَِعدُّ تعاىل:  بقوله  اآلية  هذه  يربط  حيث  ًة﴾3؛  ُعدَّ

ٍة﴾4. قُوَّ

اللِّه  تعاىل: ﴿َوَعلَى  التوّكل، يف قوله  الصحيح ملفهوم  املعنى  بيان  6- ومن أجل 
فَلْيَتََوكَِّل الُْمْؤِمُنوَن﴾5، يربط بني املفهوم الوارد يف هذه اآلية وبني آيات أخرى 

مثل: اآلية 59 من سورة العنكبوت، واآلية 81 من سورة النساء، واآلية 71 
من سورة يونس، واآليات 53 إىل 56 من سورة هود، واآلية 12 من سورة 

إبراهيم، واآلية 10 من سورة املجادلة.

7- ُربِط بني قوله تعاىل: ﴿يؤمن للمؤمنين﴾6، وبني آية: ﴿إن جاءكم فاسٌق بنبإٍ﴾7 
. لتأصيل مبدأ عامٍّ

8- ُطِرح قوله تعاىل: ﴿هم الذين يقولون ال تنفقوا عى من عند رسول اهلل﴾8، إىل 
جانب قوله: ﴿ويقبضون أيديهم﴾9.

آيات من سور:  ّما ُأشري إىل  التوبة، وبمناسبٍة  38 من سورة  اآلية  9- يف تفسري 
وكذلك  املوضوعي.  التفسري  بطريقة  اآليات  هذه  وُحلرِّلت  والفتح،  املائدة 
أحال  ورسوله﴾  الله  تعاىل: ﴿يطيعون  قوله  معنى  ولبيان   71 اآلية  تفسري  يف 

1 �  سورة البقرة: اآلية 214.
2 �  سورة العنكبوت: اآلية 2.

3 �  سورة التوبة: اآلية 46.
4 �  سورة األنفال: اآلية 60.

5 �  سورة التوبة: اآلية 51.

6 �  سورة التوبة: اآلية 61.
7 �  سورة احلجرات: اآلية 6.
8 �  سورة املنافقون: اآلية 7.
9 ـ  سورة  التوبة: اآلية 67.
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سامحته إىل آيات أخرى ذات صلة باملوضوع.

10- ويف تفسري اآلية 73 فتح بحًثا موضوعيًّا يف مفهوم اجلهاد يف القرآن، وبنّي 
أّن استعراض اآليات املرتبطة باجلهاد هي السبيل األساس لفهم هذا املصطلح 
القرآيّن. وفعل ذلك باستعراض عدٍد من اآليات ذات الصلة. ويف اآلية نفسها 

أيًضا وبمناسبة تفسري عبارة ﴿واغلظ عليهم﴾ أشار إىل عدٍد من اآليات.

إسالمهم﴾،  بعد  ﴿كفروا  بعبارة:  املنافقني  تصف  التي   74 اآلية  تفسري  يف   -11
توّقف عند كلمة اإلسام واستعامهلا وعدم استعامل كلمة اإليامن، وربط بني 
هذه اآلية وبني اآلية 14 من سورة احلجرات، لورود الكلمة نفسها يف وصف 

املنافقني.

12- ويف تفسري اآلية 79 أشار سامحته إىل اآليات األوىل من سورة اهلمزة، ويف 
تفسري مجلة ﴿بأنّهم كفروا بالله﴾ يف اآلية 80 الواردة يف وصف املنافقني، بنّي 
أّن املراد من »الكافر« الذي يأمر القرآن بمواجهته وقتاله، هو الكافر يف مقام 
املعنى  هذا  ولتأييد  هبم،  اإلرضار  هبدف  املسلمني  بني  يندّس  والذي  العمل 

يستند إىل اآليتني 8 و 9 من سورة املمتحنة.

13- يف تفسري اآلية 97، يستند إىل آية من سورة احلجرات، ويستعني لتفسري اآلية 
114 بآيات من سورة املمتحنة أيًضا.

المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾1  الله اشترى من  14- عند تفسري قوله تعاىل: ﴿إن 
يستشهد بآية: ﴿وكأيٍّ من نبّي قاتل معه ربّيّون﴾2.

مضاًفا إىل النامذج التي ذكرناها ُياِحظ القارئ هلذا العمل التفسريي يف موارد 
، ويف هذه األبحاث تظهر بوضوح أمهّية  عّدة، حتليَل موضوعات بشكٍل مستقلٍّ
املنهج  هو  التفسري  هذا  عى  الغالب  املنهج  أّن  يؤّكد  وذلك  تفسريه  يف  اآليات 

القرآيّن، أو منهج تفسري القرآن بالقرآن. وسوف يأيت املزيد حول هذه السمة.

1 �  سورة التوبة: اآلية 111.
2 �  سورة آل عمران: اآلية 146.
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وجتدر اإلشارة إىل أّن األخبار والروايات هلا حضور ملحوظ يف هذا التفسري، 
وقد رّصح يف تفسري اآلية 60 من سورة التوبة بأّن فهم اآلية بشكٍل صحيح ينبغي 
أن يمّر بمراحَل أّوهلا التأّمل يف ظاهر اآلية بحسب الفهم العريّف، واملرحلة الثانية 
هي ماحظة األخبار والروايات الواردة عن أهل البيت، وهذه األخبار إّما أن 
تقّيد اآلية أو ختّصصها. ومن  تبنّيَ معنى اآلية وتزيده جاًء ووضوًحا، وإّما أن 
املوارد التي يمكن اإلشارة إليها كأمثلة عى االستناد إىل الروايات، تفسري اآليات 

اآلتية: 1، 3، 38، 44، 51، 53، 54، 63، 111، 112.

ويزداد االستناد إىل الروايات وضوًحا يف تفسري اآليات ذات الطابع الفقهّي. 
وسوف نتوّقف الحًقا من أجل بيان الضوابط العاّمة للتفسري الروائّي املعتمدة يف 

هذا التفسري.

ب( االتّجاه التفسيري1

االجّتاه األساس املعتمد يف هذا التفسري هو االجّتاه االجتامعّي – السيايّس، مع 
بعٍد تربوّي هدائيٍّ واضٍح. ومن هنا، ياحظ املتأّمل يف أنحاء هذا اجلهد التفسريّي 
االجّتاه  خصائص  أهّم  ومن  والكامّية.  والفقهية  األدبية  بالقضايا  االهتامم  قّلة 

االجتامعي، ما يأيت:

األكثر  اآليات  هي  االجتامعّية،  املسائل  إىل  إشارات  تتضّمن  التي  اآليات   -
حظوة باالهتامم.

اهتاممات  إىل  مستندة  تكون  عادة  والتي  التفسري  الغالبة عى  السمة  االجّتاه  املقصود من    � 1
عى  العلمّي  وختّصصه  والثقافية  والعلمية  املذهبية  وتوّجهاته  اهتاممه  ينعكس  حيث  املف�رِّ 
تفسريه. ومن أهّم االجّتاهات التي ُبحث عنها عند املشتغلني عى منهجّيات التفسري: االجّتاه 
والكامّي،  والعلمّي،  والتارخيّي،  واألخاقّي،  واالجتامعّي،  والفلسفّي،  والفقهّي،  األديّب، 
االجتاهات،  هذه  حول  )للمزيد  والسيايّس.  والتقريبّي،  واجلهادّي،  الرتبوّي،   – واملعنوّي 
ومباين وروشهاي  150-153؛  14-20، وج1، ص  ون، ج2، ص  واملف�رِّ التفسري  انظر: 

تفسري قرآن، ص 214(.
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- ُتعرض املشكات االجتامعّية عى آيات كتاب اهلل هبدف البحث عن حلول 
قرآنّية هلا.

كثرًيا عند  املف�رِّ  يتوّقف  والفقهّية، وال  األدبّية،  باملسائل  االهتامم  فيه  يقّل   -
األبعاد اللغوّية واألدبّية يف تفسريه.

- هيتّم املف�رِّ بالقضايا املعارصة. ومن القضايا املعارصة التي حظيت باهتامم 
هذا التفسري: معرفة العدّو، ومواجهة االستعامر وخططه التي يدبرِّرها للمجتمعات 

اإلسامّية، وقضية التقريب والعاقات البينية بني املسلمني.

ها. - يربز املف�رِّ التعاليم الرتبوّية واإلرشادّية يف اآليات التي يف�رِّ

العلوم  جمال  يف  البرشّي  العقل  منجزات  بأحدث  احلاجة  بمقدار  يستعني   -
التجريبية والعلوم اإلنسانّية.

- يتجنّب صاحب هذا االجّتاه اخلوض يف اإلرسائيلّيات أو االستناد إليها يف 
تفسريه.

- لغة هذا االجّتاه متيل عادًة إىل البعد عن التعقيد؛ حيث يفرتض أّن املخاطب 
هو رشائح متنّوعة من املجتمع، وهلذا يتجنّب هذا التفسري اعتامد اللغة التخّصصية 

التي يستعيص فهمها عى غري املتخّصصني، أو النخب االجتامعّية.

- يعمل املف�رِّ االجتامعي عى بيان السنن اإلهلّية يف املجتمع ويظهرها، ويطبرِّق 
اآليات عليها.1

بصدد  نحن  الذي  التفسريّي  العمل  هذا  يف  موجودة  كّلها  اخلصائص  وهذه 
التقديم له، وسوف نفّصل القول يف هذا األمر الحًقا.

واآلن وبناًء عى هذا التمهيد، سوف نحاول إبراز أهّم اخلصائص التي تسمح 
بتصنيف هذا التفسري يف دائرة االجّتاه االجتامعّي:

ون، ج 2، ص 451-453؛ املبادئ  1 �  للمزيد عن االجّتاه االجتامعّي، انظر: التفسري واملف�رِّ
العاّمة لتفسري القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق، ص 129-128.
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1- تظهير المباحث االجتماعّية القرآنية

مصاديق هذه اخلصوصية ومواردها كثرية يف هذا التفسري. ومن باب املثال نشري 
إىل ما يأيت: يف تفسري اآلية 67، رّكز هذا التفسري عى  األبحاث االجتامعية املرتبطة 
بالنفاق، والتّيارات املنافقة يف املجتمع. ويف تفسري اآلية 103 ويف سياق احلديث 
رهم« تعّرض بالتفصيل للبحث يف اآلثار االجتامعّية ألداء الزكاة.  عن الفعل »تطهرِّ
كانت  الزكاة  مصارف  من  كمرصٍف  اهلل«  »سبيل  إىل  القرآنية  اإلشارة  وبمناسبة 
هلذا التفسري وقفٌة عند املذهب االقتصادّي يف اإلسام لبيان أّنه مذهٌب يوازن بني 

الفرد واملجتمع يف وقٍت واحٍد. وسوف نعرض نامذج أخرى يف املباحث اآلتية.

2- تحليل األمراض االجتماعّية وحلولها القرآنية

ال شّك يف أّن من أهّم الشواخص يف التفسري االجتامعّي التوّقف عند املشكات 
الكريم، هبدف  القرآن  املجتمع، وعرضها عى  ابتاء يف  التي هي حمّل  واآلفات 

البحث عن التوجيهات القرآنّية يف شأهنا.

ويف هذا التفسري نامذج عّدة منها، أّنه عند تفسري اآلية 113 من سورة التوبة، 
تعّرض للبحث يف الغرور والُعجب الناجم عن التوّفر عى السلطة نتيجة احلظوة 
باألكثرّية، وعّد هذه املشكلة من أخطر اآلفات التي يمكن أن ُتبتى هبا مجاعة من 
والتوايص  باملعروف  األمر  يويل  الكريم  القرآن  أّن  هنا، ناحظ  اجلامعات. ومن 
ما  اآلفة،  هبذه  املجتمعات  من  كثرٌي  ابُتليت  وقد  ملحوظًة.  عنايًة  والصرب  باحلق 

جيعل لفت القرآن إليها وإىل عاجها من األمور املطلوبة.

بهم الله بأيديكم﴾1 فقدان األمم  فقد أورد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿قاتلوهم يعذِّ
إرادهتا من جهة، وميل أمم أخرى إىل السلطة والسيطرة عى مقّدرات غريها من 
بني  العاقة  التي حتكم  اخلطرية،  االجتامعّية  اآلفات  أخرى، من  األمم من جهة 

األمم املستعَمرة واألمم املستعِمرة.

1 �  سورة التوبة: اآلية 14.
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التي  األساْس  االجتامعية  األسباب  عند  يتوّقف   54 اآلية  تفسري  يف  وكذلك 
جتعل األمم تعاند وتعارض احلركات اإلصاحية التي برّش هبا األنبياء وغريهم 
من املصلحني عرب التاريخ. ومن أبرز هذه األسباب: وفرة اإلمكانات واملقّدرات 
هنا، حيّذر  املرشوعة. ومن  واملصالح غري  االجتامعي  املوقع  واالقتصادية،  املالية 

سامحُته املجتمَع اإلساميَّ من الوقوع حتت تأثري هذه األسباب.

42 يرّصح بأّن هاتني اآليتني تتضّمنان ثاثة مطالب  41 و  يف تفسري اآليتني 
اخلطرية  »العواقب  هو:  اجتامعيٌّ  مطلٌب  املطالب  هذه  من  والثالث  كّلّية... 

للتخاذل يف أمر اجلهاد يف املجتمع« وعالج هذا األمر بالتفصيل.

3- فكرة تشكيل الحكومة اإلسالمية

ومن خصائص االجّتاه االجتامعي – السيايّس يف التفسري؛ بل رّبام خصوصّيته 
األهّم واألبرز االهتامم باألحكام ذات الطابع االجتامعّي يف القرآن؛ أي ما يقابل 
األحكام الفردّية، ويدخل يف دائرة هذا النوع من األحكام والتعاليم األمور ذات 
اإلسامّي،  السيايّس  والنظام  الدولة  تأسيس  قضية  ذلك  ومن  السيايّس.  البعد 
ما ورد يف  نامذجه وتطبيقاته،  التفسري. ومن  إليه يف هذا  تتكّرر اإلشارة  ما  وهذا 

تفسري اآليات: 12، و13، و38، و40، و111.

4- الرّد على الشبهات المثارة حول القرآن

تدخل الشبهات املثارة حول القرآن أو بعض تعاليمه وأحكامه يف دائرة اهتامم 
االجّتاه  هذا  إطار  يف  بالتفسري  املشتغلني  أّن  نجد  هنا،  ومن  االجتامعّي.  االجتاه 
هذا  يف  ناحظه  ما  وهذا  عنها،  أجوبتهم  ويقّدمون  املثارة  الشبهات  يرصدون 

التفسري، ومن ذلك:

ُيطرح عادًة  بقتل املرشكني،  تأمر  التي  التوبة  5 من سورة  اآلية  تفسري  1- يف 
تساؤٌل حول مرّبر هذا احلكم، ومن األجوبة التي طرحها سامحته يف تفسريه أّن 
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ا يف وجه اإلنسانية يف مسارها نحو التكامل والسعادة يف الدارين. هؤالء يمّثلون سدًّ

2- يف سياق تفسري اآلية 12، ويف مقابل قوله تعاىل: ﴿وطعنوا في دينكم﴾، 
ُيطرح هذا التساؤل وهو أّنه ملاذا يعّد القرآن االنتقاد أو الرأي املخالف طعنًا يف 
نا اجلليل  الدين؟ وبالتايل يواجهه بالسيف. ويف اجلواب عن هذا التساؤل يرّد مف�رِّ
بأّن طريقة القرآن هي اجلدال بالتي هي أحسن، وهي غّض الطرف والتسامح؛ 
ولكن عندما يصل األمر إىل حتّول الرأي املخالف إىل حماولة للتعمية عى الناس 
يرّد  ال  إًذا  املواجهة.  من  بّد  ال  عندها  إليهم،  الوصول  من  اهلداية  صوت  ومنع 
اإلسام عى الرأي املخالف بالسيف؛ بل يرّد به عى من يتحّول إىل قاطٍع لطريق 

اهلداية عى الناس.

3- يف تفسري قوله تعاىل: ﴿أتخشونهم﴾1، يتساءل بعض الناس كيف يمكن 
ملسلٍم يف صدر اإلسام أن خياف، وخاّصة يف تلك الفرتة التي كان اإلسام يف أوج 
سيطرته عى اجلزيرة العربية؟ ويف اجلواب يشري إىل أسباب هذا اخلوف وجذوره 

مستنبًطا ذلك من اآلية نفسها.

مرّبر  املعروف عن  التساؤل  يطرح  التوبة،  29 من سورة  اآلية  تفسري  4- يف 
أخذ اجلزية من أهل الكتاب؟ ويعالج هذا املوضوع بالتفصيل.

5- يف تفسري قوله تعاىل: ﴿فأنزل الله سكينته عليه﴾2، وبعد بيان مرجع الضمري 
 يرّد عى الشبهة أو التساؤل عن مدى حاجة النبّي  يف كلمة »سكينة« وأّنه النبّي

إىل السكينة ونزوهلا عليه؟ ويستند يف الرّد إىل عدٍد من اآليات ذات الصلة.

الله عنك﴾3، ُتطرح تساؤالت حول عصمة  6- يف تفسري قوله تعاىل: ﴿عفا 
. فيدرس هذه األسئلة وجييب عنها بام يثبت عصمته ، النبّي

أخرًيا ثمة موارد تستحّق اإلشارة منها: حتليله لقوله تعاىل: ﴿كره الله انبعاثهم 

1 �  سورة التوبة: اآلية 13.

2 �  سورة التوبة: اآلية 40.

3 �  سورة التوبة: اآلية 43.
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يف  املنافقني،  نفقات  يقبل  ال  اهلل  جيعل  الذي  السبب  يف  بحثه  ومنها  فثبّطهم﴾1، 

اآلية 54 من سورة التوبة، ومنها التوّقف عند موقف اإلسام من الرّق ودعوته 
إىل حترير العبيد يف تفسري اآلية 60 من سورة التوبة، ومنها حتليله ملوقف املنافقني 
يف الوحي يف تفسري اآلية 64، ومنها تساؤله عن الدعوة إىل طاعة اهلل بعد الدعوة 
القرآن  تكرار  إىل  الداعية  لألسباب  حتليله  ومنها   ،71 اآلية  يف  رسوله  طاعة  إىل 
احلديث عن النعم وتأكيده عى خلود نعم اجلنّة يف تفسري اآلية 72، ومنها حتليله 
غري  فئات  بني  للتمييز  حتليله  وأخرًيا   ،73 اآلية  يف  املنافقني  بجهاد  األمر  لعدم 
91. وثمة  القادرين عى اجلهاد وعدم ذكر حكمهم مجلًة واحدة يف تفسري اآلية 

موارد أخرى نرتك للقارئ اكتشافها.

5- بيان السنن اإللهّية

السنن اإلهلية التي ُذِكرت يف عدد من آيات كتاب اهلل،2 هي القوانني الثابتة التي 
ُيدار الكون عى أساسها يف عاملي الترشيع والتكوين.3 والقرآن يسّمي هذه القوانني 
بالسنن يف بعض املوارد، ويف موارد أخرى يذكرها دون أن يشري إىل كوهنا سنًّة، وهنا 
ق يف دالالت كتاب اهلل تعاىل أن يكتشف هذه القوانني والسنن.  عى املف�رِّ املتعمرِّ
بالسمة  تّتسم  وهي  اإلنسايّن،  املجتمُع  انطباقها  ومورُد  حملُّها  السنن  هذه  وبعض 
نفسها أي سمة الثبات وعدم التغرّي، وااللتفات إليها واكتشافها ُيسِهم يف حتسني 
إدارة املجتمع اإلنساين، ويساعد عى السري به يف الطريق األكثر انسجاًما مع طبيعته.

ومن ميزات هذا التفسري اهتاممه هبذا البعد وبيان السنن اإلهلية وتوّقفه عندها، 
وفق اهلدف األساس وهو اكتشاف الربنامج الذي يساعد املجتمع واألفراد عى 

1 �  سورة التوبة: اآلية 46.
2 �  انظر: سورة األنفال: اآلية 38؛ سورة احلجر: اآلية 13؛ سورة اإلرساء: اآلية 77؛ سورة 

الكهف: اآلية 55؛ سورة األحزاب: اآليتان 38 و62...
ِويًا﴾ )سورة فاطر: اآلية 43؛ وانظر:  3 �  ﴿َفَلن جَتَِد لُِسنَِّت اهلل َتْبِديًا َوَلن جَتَِد لُِسنَِّت اهلل حَتْ

تفسري نمونه، ج 17، ص 435، وج 18، ص 296.
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السري التكاميّل. ونكتفي باإلشارة إىل عدد من املوارد من هذه املواقف التفسريية:

1- يف تفسري اآلية الثانية من سورة التوبة يتوّقف عند سنّة إهلية تقيض بأّن من 
يعاند احلّق وحياول طمسه لن حيصل إال عى اخلزي والفضيحة.

يبذله،  الذي  اجلهد  عى  يريد  ما  عى  اإلنسان  حصول  توّقف  لسنّة  بيانه   -2
وذلك عند تفسري اآلية 1.14

ساحات  يف  املواجهة  مسؤولية  حتّمل  وبني  الدنيا  يف  العّزة  بني  الرتابط   -3
اجلهاد، وذلك يف تفسري اآلية 39.

4- اإلشارة إىل سنّة االبتاء واالمتحان عند تفسري اآلية 16.

5- حديثه عن سنّة الرتابط بني بقاء الفكر وبني اجلهاد، وتشبيهه هذه السنّة 
بقانون اجلاذبية يف الثبات، وذلك يف تفسري اآلية 41.

6- وقوفه مطّواًل عند تفسري قوله تعاىل: ﴿إِن تُِصبَْك َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم﴾2، وذلك 
لبيان السنّة اإلهلية القاضية بأّن النزاع بني أصحاب املبادئ وبني غريهم، نتيجته 
واحدة وهي أن تكون العاقبة للمبدئّيني، ولكن ذلك بعد امتحانات واختبارات، 

وانتصارات وهزائم موّقتة.

6- االهتمام بالتفسير العلمّي

يف تفسري اآلية 41 يشري إىل أّن املسلمني يف صدر اإلسام مل يكونوا مّطلعني إال 
عى النزر اليسري من العلوم واملعارف وخاّصة ما يرتبط منها بالعلوم التجريبية؛ 
آفاق وعيهم وإدراكهم عندما  يفتح  بالوحي كان  باهلل وتصديقهم  إيامهنم  ولكّن 
يسمعون مثل قوله تعاىل: ﴿َذلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم﴾. ومع مرور الزمان بدأوا يتعّرفون إىل 
العلوم: »وظهرت علوم عدة يف جمال اإلنسانّيات كعلم االجتامع وعلم النفس. 

1 �  املوارد التي ال نشري فيها إىل السورة، تكون هذه السورة هي سورة التوبة.
2 �  سورة التوبة: اآلية 50.
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وعرف املسلمون أّن تقّدم الفكر يتوّقف عى اجلهد الذي يبذله املؤمنون به، وهو 
القانون الذي تشري إليه هذه اآلية«.

وهذه اإلشارة يمكن اعتبارها التفاتًة إىل التفسري العلمّي واالستفادة من نتائج 
العلوم اإلنسانية والتجريبّية يف فهم آيات كتاب اهلل. وليست هي املّرة الوحيدة التي 
يشري فيها إىل هذا األمر؛ بل يقول يف تفسري اآلية 38: »جرت عادة النبّي يف حروبه 
ينطلقون وال  أفراد معسكره  ومعاركه عى أن ال يكشف خططه وأهدافه، وكان 
يعرفون املقصد حّتى بعد أن يقطعوا مسافة يف مسارهم. وقد نقل عدٌد من مؤّرخي 
أهل السنّة هذه السرية من سريه  يف حروبه ومعاركه. ولكنّه يف هذه املعركة بنّي 
اهلدف واملقصد؛ وذلك لبعد الشّقة وخطورة املعركة. وتغيري سريته يف هذه املعركة 
ينسجم مع مبدإ اجتامعّي، ما زال معرتًفا به حّتى عرصنا هذا، وحاصل هذا املبدإ أّن 
  اجلنود يف املعارك اخلطرة حيسن أداؤهم إذا عرفوا التفاصيل. ومن هنا نجد، أّنه
بنّي جليشه أّن املقصد هو مواجهة الروم يف تبوك«. وهذه االلتفاتات الدقيقة النفسية 
نا الكبري باملنهج العلمّي واالستفادة منه  ات عى اهتامم مف�رِّ واالجتامعية من املؤرشرِّ

يف حتليل كتاب اهلل.

7- التقريب بين المذاهب اإلسالمية

الصلة  ذات  باملسائل  االهتامم  عى  االجتامعّي  االجّتاه  ذوو  ون  املف�رِّ حيرص 
بالتقريب بني املسلمني، سعًيا منهم لتمتني الوحدة وحتقيق االنسجام بني املسلمني 
ذات  األبحاث  مشاهدة  ويمكن  املذهبية.  وانتامءاهتم  توّجهاهتم  اختاف  عى 
ما  إىل  االلتفات  األّول: هو  النحو  التفسري عى نحوين.  التقريبّي يف هذا  الطابع 
ورد عند أهل السنّة يف كتب التفسري السنّي أو يف كتب احلديث، بغّض النظر عن 
موضوعها، ومن األخبار التي ينقلها ما يرتبط بأسباب نزول بعض اآليات يف حّق 
بعض اخللفاء أو الصحابة.  ومن النامذج ما يقوله يف تفسري اآليات األوىل من سورة 
التوبة. وعند تفسري اآلية 100 من سورة التوبة، يقول يف بحث عدالة الصحابة: 
»ال نريد الدخول اآلن يف النقاش الشيعي السنّي، وإنام هدفنا فهم القرآن من دون 
تعّصٍب هلذا الرأي أو ذاك، وليس التعّصب طريقة لنا وال مذهًبا«. والنحو الثاين: 
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ين يف تعاملهم مع القرآن وآياته، ومن ذلك انتقاده ما  انتقاده لتطّرف بعض املف�رِّ
يطرحه صاحب املنار يف تفسري اآلية 40 من سورة التوبة. وكذلك انتقاده تعّصب 

ين من أهل السنة يف تفسري اآلية 26 من السورة نفسها.  بعض املف�رِّ
حول  يطرحه  ما  والوحدة  التقريب  بقضية  االجتامعي  االهتامم  نامذج  ومن 
50 من  التآخي بني املسلمني، وتوحيد صفوفهم يف سياق تفسريه اآلية  رضورة 

سورة التوبة.

8- تجنّب المباحث القليلة الجدوى

ين  املف�رِّ من  االجّتاه  هذه  أصحاب  جتنّب  االجتامعي  االجّتاه  حسنات  من 
الدخول يف املباحث التي ال ترتّتب عليها جدوى كبرية. وتتجّى هذه اخلصلة يف 
هذا التفسري بوضوٍح. واألمثلة كثريٌة منها توّقفه عند مفهوم احلّج األكرب يف اآلية 
ين يف تعيني املراد من هذا املفهوم،  3 من سورة التوبة، فيشري إىل اختاف املف�رِّ
التفسري معرفة رأي هذا وذاك؛ ولكنّه  بأّنه ال ينبغي أن يكون اهلدف من  ويعّلق 
يعد بالتوّقف عند هذه القضية عى الرغم من تقديره عدم أمهّيتها، إلمكان بياهنا 
باختصار ومن دون تطويل. وكذلك يف تفسري اآلية األوىل يلفت إىل عدم أمهية 
ويطوي  ين  املف�رِّ اختاف  إىل  فيشري  عاهدتم«  »الذين  عن  البحث  يف  اخلوض 
كشًحا عن الدخول يف التفاصيل. واألمر عينه يتكّرر عند تفسري اآلية 114؛ حيث 

يتجاوز الكثرَي من التفاصيل التي ذكرها بعض املفّ�ين حول شخصية آزر.

9- هدفية القرآن وهدائّيته

يشري القرآن الكريم يف عدٍد من آياته إىل اهلدف املبتغى منه، وأرقى هذه األهداف 
وأجّلها هو هداية البرشّية.1 وااللتفات إىل هدف القرآن من األركان األساسّية يف 
جودة فهمه وتفسريه؛ وذلك ألّنه يوّجه تفسري اآلية يف االجّتاه املنسجم مع الغاية 
املتوّخاة منها، وحيّث املف�رِّ عى البحث عن األبعاد اهلدائية التي يدخل املفّ� إىل 

1 ـ  انظر: سورة البقرة آلية 2؛ وسورة إبراهيم: اآلية 1.
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التفسري معتقًدا بوجودها. ويتأّكد هذا األمر يف التفسري ذي الوجهة االجتامعّية.
يريد  ال   اهلل بأّن  تفسريه  أنحاء  من  عّدة  موارد  يف  يرّصح  املحرتم  نا  ومف�رِّ
أهّم  هو  ما  يريد  بل  فحسب؛  علومه  وتطوير  اإلنسان  معارف  زيادة  القرآن  من 
وأكثر جدوى وهو اهلداية والرتبية والتزكية. والنامذج كثرية منها ما ورد يف تفسري 
اآليات اآلتية من سورة التوبة: 38، و111. ويف تفسري اآليتني 38-39 يرّصح 
نْيَا ِفي اآلِخَرِة إِالَّ قَلِيٌل﴾ يرّصح بقوله:  عند تفسري قوله تعاىل: ﴿فََما َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ
»هذا الكام تعليم، ويف الوقت نفسه تعزيز للروح وتقوية للقلب... وبالتايل هو 
تعليم وتربية يف آٍن واحٍد، ويبنّي اهلل يف هذه اآلية للناس أّنكم إن مل متّدوا يد النرصة 

هلذا النبّي فإّن اهلل سوف يقّيض له من ينرصه«.

ج( مباني التفسير وقواعده

تنّوع فهم اآلية وتعّدد االستفادات منها، ترجيح بعض املباحث واالهتامم هبا 
الرؤى  ورّد سائر  وتبنّيها  أكثر  أو  تفسريّية  رؤية  اختيار  أخرى،  مباحث  وإغفال 
كّل  القرآن،  ُتثار حول  التي  والشبهات  األسئلة  املواقف من  ومتايز  والنظرّيات، 
ذلك يتأّثر يف كثري من األحيان بالفرضّيات املسبقة واألصول املوضوعة واملباين 
قبلّيات هو جزٌء من  إليه من  ما أرشنا  . وبعض  املف�رِّ منها  ينطلق  التي  الفكرّية 
يمكن  ما  ُتدرس يف  وآراء  نظرّيات  اآلخر  وبعضها  للمف�رِّ  الكامية  املعتقدات 
تسميته ب�»علوم القرآن« باملعنى العاّم الواسع هلذه الكلمة. وبالتايل فإّن تنّوع هذه 

املنطلقات يفيض إىل تنّوع االستفادات واألفهام من اآلية.

ُيضاف إىل ذلك أّن فهم القرآن وتفسريه ليس عمًا منفلًتا؛ بل هو عمٌل منّظٌم 
التفسري. وما سوف نحاوله يف هذا  الفهم ومسرية  مبنيٌّ عى قواعد حتكم مسار 
إليها سامحة  يستند  التي  واملبادئ  القواعد  الكشف عن  الدراسة هو  الفصل من 

السيد يف جتربته التفسريية التي نحن بصدد التقديم هلا.
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أواّل( المباني التفسيرّية:

أهمجّ هذه املباين هي اآلتية:

1- إمكان تفسير القرآن وجوازه

بتفسري  االشتغال  ترّبر  التي  والبّوابة  املدخل  أّنه  إىل  املبنى  هذا  أمّهية  وتستند 
بعملية  البدء  له  حيّق  ال  إمكانه،  عدم  أو  التفسري  جواز  عدم  يرى  فمن  القرآن، 
التفسري وال االشتغال هبا. وقد يبدو هذا الكام غريًبا ألّول وهلٍة؛ ولكن غرابته 
بعض  ظاهر  إىل  مستنًدا  التفسري1  بحرمة  اعتقد  من  ثمة  أّن  نعلم  عندما  تنتفي 
نا يرى جواز وإمكان  األخبار الواردة يف املصادر احلديثية.2 وال شّك يف أّن مف�رِّ
من  هذا  وُيستفاد  تعاىل،  اهلل  كتاب  إىل  نسبته  يمكن  تفسريّي  رأي  إىل  الوصول 
اشتغاله بالتفسري أّواًل، ومن اختياره اجّتاه التفسري االجتامعي الذي يبتني عى هذه 

الفكرة وينطلق منها.

2- حجية ظواهر القرآن واالهتمام بها

بحجّية ظواهر  االعتقاد  ين3،  املف�رِّ أكثر  منها  وينطلق  يقبلها  التي  املباين  من 
القرآن الكريم. وهذا املبنى من متفّرعات املبنى السابق. وال شّك يف أّن االعتامد 
عى ظاهر القرآن يف املوارد التي ال قرينة تدّل عى اخلاف، من املباين التي تضبط 
عملية التفسري، ومن العنارص املساعدة عى النقاش واحلوار بني الرؤى التفسريية 
التي ُتاحظ بوضوح يف  املباين األساسية  املبنى من  لقبول هذه ورّد تلك. وهذا 
من  عدٍد  يف  املبنى  هبذا  سامحته  بترصيح  وذلك  التفسريّية،  التجربة  هذه  أنحاء 

1 �  لاطاع عى موقف هذه الفئة من العلامء ونقدها، انظر: الفوائد املدنية، ص 128؛ التبيان 
201-214؛ دروس يف علم  3، ص  4-7؛ كفاية األصول، ج  1، ص  يف تفسري القرآن، ج 

األصول، احللقة الثانية، ص 223.
2 �  انظر: وسائل الشيعة، ج 18، ص 142-141.
3 �  انظر: البيان يف تفسري القرآن، ص 271-261.
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حمّددة  نظٍر  وجهة  فيتبنّى  آية  تفسري  يف  اآلراء  اختاف  فيها  يعرض  التي  املوارد 
ويستدّل لذلك بظاهر اآلية.1 

كام إّنه يضع التأويات العرفانية لبعض اآليات عى حمّك النقد، ويرّد بعضها 
عندما يراها غري منسجمة مع ظاهر اآلية. ومن ذلك موقفه من اآلية 72 يف تفسري 
اجلنّات ونعمها التي أشارت إليها اآلية، ففي تفسري هذه اآلية يعرض رأي بعض 
ذلك،  فريّد  شابه،  وما  الروحية  بالنعم  األعامل  م  وجتسُّ النعم  وتأويلهم  العرفاء 

ويرى أّنه ال مرّبر هلذا التأويل؛ ألّنه يسقط ظاهر اآلية وال ينسجم معه.

3- ترتيب اآليات: توقيف وحكمة

من املباين التي ترتك أثرها عى التفسري، املوقف من ترتيب اآليات يف السورة، 
. وذلك أّن  ين أّن ترتيب اآليات يف السورة توقيفيٌّ ويف هذا املجال يرى أكثر املف�رِّ

2. جعل هذه اآلية يف هذا املوضع املحّدد من السورة تابع إلرادة النبّي

آياته  حتليل  وعى  القرآن  فهم  عملية  عى  أثره  املوقف  هلذا  أّن  الواضح  ومن 
وتفسريها، وأّول هذه اآلثار االعتقاد بوجود حكمة وراء نظم القرآن هبذه الطريقة، 
ما يسمح للمف�رِّ بالبحث عن هذه احلكمة، يف إطار ما يعرف باملناسبات. ومن 
نتائج يمكن للمف�رِّ أن يستفيد معاين حمّددة من  املبنى وما يرتّتب عليه من  هذا 
املسترشقون  يطرحها  التي  املشهورة  الشبهة  عى  الرّد  يمكنه  كام  اآليات،  ترتيب 

وحاصلها أّن القرآن مشّوٌش ال خيضع ترتيبه لضابط معنائّي.

بصدد  نحن  التي  التفسريية  التجربة  هذه  يف  امللحوظة  املباين  من  املبنى  وهذا 
البحث فيها، واملوارد التي يمكن أن تكون شاهًدا عى االلتزام هبذا املبنى كثريٌة 

نكتفي بذكر بعضها واإلشارة إىل بعضها اآلخر:

1 �  انظر تفسريه لآليات: 64، و71، 72، 79...
2 �  انظر: التمهيد يف علوم القرآن، ج 1، ص 275-280؛ وتفسري العيايّش، ج 1، ص 19؛ 

ومسند أمحد، ج 4، ص 218؛ واإلتقان يف علوم القرآن، ج 1، ص 60.
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1- يرّصح مفّ�نا اجلليل يف تفسري اآلية 60 بأّن التقديم والتأخري يف القرآن له 
ضوابطه، فام ُيقّدم يقّدم ألمهّيته، وترتيب القرآن مستنٌد إىل احلكمة اإلهلية.

الرباءة من املرشكني  التوبة تطرح قضية  16 من سورة  1 إىل  2- اآليات من 
وتدعو إىل اجلهاد، بينام اآليتان 17 و 18 تتحّدثان عن بناء املساجد، وهنا يطرح 
الربط بني اآليات، وجييب  سامحته سؤااًل عن مرّبر تغيري املوضوع وعن إمكان 
 إبراهيم والنبّي  الكعبة  من  املرشكني  موقف  حتليل  إىل  ويستند  ذلك،  بإمكان 

لريبط بني اآليات وحيفظ الوحدة املوضوعية فيها.1

4- االلتفات إلى غرض السورة وترتيب الموضوعات

األهداف  وكذلك  للسورة  األساس  واملقصد  األصيّل  الغرض  الكتشاف 
اآلثار:  هذه  أهّم  ومن  تعاىل.  اهلل  كتاب  وفهم  التفسري  عى  إجيابّية  آثاٌر  الفرعية 
باجلزئّيات واملصاديق،  قّلة االهتامم  أولوّية االهتامم،  تقديم األهداف وإعطاؤها 
النظرة املجموعّية والسياقّية إىل اآليات، وجتنّب النظرة األحادية، الرتتيب املمنهج 
للموضوعات يف السورة. كام ُيعّد هذا املبنى من العنارص األساسية التي ُيبنى عليها 
علم التناسب، ويسهم أيًضا يف الرّد عى ُشَبه املسترشقني حول الوحدة املوضوعية 
نا العزيز أوىل عنايًة خاّصة يف بداية تفسري سورة التوبة هلذا األمر،  للقرآن. ومف�رِّ
ومّهد لتفسريها بالكشف عن املوضوعات األساس فيها، كام أشار إىل هذا األمر 

يف موارد أخرى منها تفسري اآلية 46.

5- اكتشاف الغرض من الكلمات المفتاحية

األصيّل  غرضها  اكتشاف  عى  اآلية  يف  املفتاحية  الكلامت  يف  النظر  يساعد 
نا الكبري يف تفسريه اآلية 86  وموضوعها املركزّي. وهذا األمر ناحظه عند مف�رِّ

1 �  للمزيد من هذه املوارد، انظر تفسري اآليات: 25، و29-30، الربط بني اآليتني 39-38 
واآلية 40، الربط بني اآليتني 58-59 و60...
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َمَع َرُسولِِه اْستَأَْذنََك  ِباللِّه َوَجاِهُدواْ  وهي قوله تعاىل: ﴿َوإَِذآ أُنِزلَْت ُسوَرٌة أَْن آِمُنواْ 
أُْولُواْ الطَّْوِل ِمْنُهْم﴾، ففي هذه اآلية لفت إىل أّن استخدام عبارة »أولو الطول« ال 

ينسجم مع افرتاض أّن هذه اآلية تتحّدث عن املنافقني؛ ألّن احلديث عن القدرة 
االقتصادية ليس له ربٌط مبارٌش بالنفاق، فاألنسب االعتقاد بأّن هذه اآلية بصدد 

احلديث عن فئة اجتامعّية هي فئة األغنياء وأصحاب الثروات.

6- استعمال اللفظ في أكثر من معنى

من املباين التي أخذت نصيًبا من النقاش بني علامء التفسري، السؤال عن جواز 
استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، بحيث ُيستفاد من الكلمة معنيان يف آٍن واحٍد. 
آية  بأّن كلمة يف  العلامء يقيض  السؤال هو احتامل يطرحه بعض  ومرّبر طرح هذا 
يمكن استفادة أكثر من معنى منها. وهذه املعاين املتعّددة املفرتضة عندما تكون مجيًعا 
مصاديق ملعنًى واحٍد ال تدخل يف دائرة هذا النقاش، بل يتوّقف دخوهلا يف دائرته 
عندما تكون املعاين املتعّددة املفرتضة متباينة. وعى ضوء ما تقّدم، من يرى جواز 
يتبنّى داللة الكلامت عى املعاين  االستعامل يف أكثر من معنى يمكنه أن حيتمل أو 
املتباينة، ومن يرى عدم اجلواز ليس له سوى خيار القبول بأحد املعاين ورّد سائرها.

وهذه املسألة مطروحة يف علم األصول أيًضا، وخيتلف األصولّيون فيها بني 
من يرى استحالة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى،1 ومن يرى عدم االستحالة مع 
االعتقاد بأّن هذا االستعامل عى خاف العرف؛ ولذلك مل يسمح بافرتاض داللة 
الكلمة عى معاٍن عّدة متباينة يف وقٍت واحٍد.2 وثمة من يرى اإلمكان والوقوع3، 
ات  مؤرشرِّ من  ذلك  عّدوا  بل  اجلواز،  احتامل  بإثارة  زين  املجورِّ بعض  يكتِف  ومل 

الفصاحة وعاماهتا.

1 �  انظر: كفاية األصول، ج 1، ص 208؛ أجود التقريرات، ج 1، ص 51؛ أصول الفقه، 
ص 51.

2 �  انظر: أصول االستنباط، ص 51-50.
3 �  انظر: هتذيب األصول، ج 1، ص 69؛ حمارضات يف أصول الفقه، ج 1، 236.
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الرأي  يتبنّى  املحرتم  نا  مف�رِّ أّن  عن  يكشف  التفسري  هذا  أنحاء  يف  والنظر 
الثالث. ومن هنا، نجده يف عدٍد من اآليات يطرح أكثر من احتامل دون أن يسعى 
االحتامالت  هذه  مجيع  تكون  أن  بإمكان  رّصح  بل  اآلخر،  عى  أحدها  لرتجيح 
رون«، ويقول بعد  90 يف كلمة »املعذرِّ مرادًة. ويرّصح بمبناه هذا يف تفسري اآلية 
أي  املعنيني؛  تفيد  الكلمة  أّن  بعٌض  »يرى  الكلمة:  تفسري هذه  احتاملني يف  طرح 
املقرصرِّ واملعتذر، ونحن نقبل وجهة النظر هذه. ويف املقابل يرى أكثر علامء األصول 
استحالة استعامل اللفظ يف أكثر من معنى، وال يمكن عندهم أن يستخدم اإلنسان 
كلمة واحدًة إلفادة معنيني أو أكثر يف استعامل واحد؛ ولكّن هذه املسألة ليست 
إمجاعية وثّمة من خيالف األكثرية فيها. وعندما نرجع إىل أنفسنا ال نشعر بصّحة 
دعوى االستحالة، وعى أّي حال هذه املسألة جديرٌة بالبحث يف حمّلها. ونكتفي 
هنا باإلشارة إىل عدم قناعتنا بصّحة ما ذهبوا إليه من دعوى االستحالة. وبناًء عى 
أّن  الكلمة«. وُياحظ  املعنيني من هذه  استفادة  يمنع من  مانع  أّي  نرى  ذلك ال 

املستند الذي ينطلق منه يف رّد دعوى االستحالة هو الوجدان. 

هذا، ولكنّه يتابع البحث يف هذه القضية ويكشف عن رشٍط إلمكان االستعامل 
املتعّدد هو أن ال تكون املعاين متنافية فيام بينها أو متناقضة، ويطبرِّق هذا اإلشكال 

عى كلمة »معّذر«؛ وألجل هذا ينهي البحث برضورة اختيار أحد املعنيني.1

وثّمة ماحظٌة جتدر اإلشارة إليها وهي أّنه يف عدد من املوارد يطرح احتامالت 
عّدة يف تفسري اآلية، وال ُيبنى هذا التعّدد عى قضية االستعامل املتعّدد التي نحن 
ذلك  أمثلة  ومن  اآلية،  أبعاد  يف  النظر  تطبيقات  من  ذلك  إّن  بل  بحثها؛  بصدد 

استفادته ثاث رسائل أو تعاليم من اآلية 40.

1 �  للمزيد من النامذج انظر تفسري اآليات: 17، و38، و51، و81، و112.
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7- مسألة الوجوه والنظائر

بحث الوجوه والنظائر من مباحث علوم القرآن. الوجوه مصطلح ُيقصد به 
باأللفاظ  يرتبط  ما  يف  يستخدم  مصطلح  والنظائر  املعاين،  حمتمات  إىل  اإلشارة 
ي ذلك ب�»الوجوه«، وعندما  والتعابري. فإذا احُتمل يف لفظ أو عبارٍة معاٍن عّدة ُسمرِّ

تفيد ألفاظ عّدة معاين متقاربة ُعربرِّ عن ذلك ب�»النظائر«.1

والنقطة اجلديرة باإلشارة هنا، هي أّن بعض املشتغلني بالتفسري وعلوم القرآن 
تطّرفوا يف مبحث الوجوه وذكروا ألكثر كلامت القرآن الكريم معاين عّدة. واحلال 
أّن أكثر هذه املوارد ليس للفظ فيها إال معنًى واحًدا، وما عّدوه وجًها أو وجوًها 

هو مصاديق للمعنى اسُتعمل اللفظ فيها.

60 من  بدّقة الفتة ويف تفسريه لآلية  النقطة  يلتفت إىل هذه  نا اجلليل  ومف�رِّ
سورة التوبة، وأثناء بحثه عن مفهوم الصدقة والزكاة، يشري إىل هذا املطلب بقوله: 
يف  واحًدا  لفًظا  يستخدم  الكريم  القرآن  بأّن  نعتقد  أن  والبعيد  العجيب  ملن  »إّنه 
موارد عّدة دون أن يكون هلذا اللفظ معنًى واحد، بحيث يكون له يف كّل مورد 
معنًى خمتلف عن معناه يف املورد اآلخر. ومن نامذج ذلك لفظ الصاة أو الزكاة 
وغريمها من املفاهيم اإلسامية، فهذه املفاهيم أينام اسُتخدمت يف القرآن أفادت 
معنًى واحًدا، أو عى األقل هلا معنًى عاّم له مصاديق متنّوعة. وكلمة »صدقة« أينام 
اسُتخدمت يف القرآن هلا معنًى واحد، وليس صحيًحا أّن لكلمة »صدقة« أكثر من 

معنى أحدمها الزكاة املفروضة والثاين سائر اإلنفاقات املالية«.

8- مسألة المّكي والمدني

بالنظر  القرآنّيات يف هذا  القرآن إىل مكّية ومدنّية، وبحث علامء  تنقسم آيات 
إىل اآلثار التي ترتّتب عليه يف التعامل مع القرآن وآياته. وقد تساءل العلامء عن 
إمكان احتواء السورة الواحدة عى آيات مكّية وأخرى مدنية؟ وأجاب أكثرهم 

1 �  انظر: علوم قرآنى، ص 320؛ اإلتقان، ج 2، ص 121.
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ولعّل  والعكس،  املدنية  السورة  آيات مكية يف  إمكان وجود  وارتضوا  باإلثبات 
تبنّى  وقد  احلديث.1 هذا  الواردة يف كتب  األخبار  املوقف  أدّلتهم عى هذا  أهّم 
عدٌد من الباحثني املعارصين يف القرآنيات نظرية وحدة النسبة اجلغرافية للسورة.2 
نا اجلليل يميل إىل هذا الرأي؛ حيث إّنه يبنّي يف تفسري اآلية األوىل  ويبدو أّن مف�رِّ
من سورة التوبة أّن مجيع آيات هذه السورة مدنية، وذلك يف سياق رّده األخبار 

التي تفيد أّن بعض آياهتا مكّية.

9- االلتفات إلى الفضاء االجتماعي )السياسي، والثقافي( لزمن نزول السورة

ال خيفى تأثري املعرفة بالبيئة االجتامعية لنزول اآلية يف فهمها. ويمكن التعّرف 
إىل هذه البيئة عرب طريقني، أّوهلام: املعرفة بتاريخ عرص النزول وأحداثه ووقائعه، 
سوف  أمٌر  وهو  النزول،  أسباب  روايات  يف  التأّمل  طريق  عن  ذلك  ويمكن 
نتحّدث عنه الحًقا؛ وثانيهام: التدقيق يف مضمون اآلية وحماولة اكتشاف ظروف 
نا من األسلوبني؛ حيث إّنه  بيئتها االجتامعية من لساهنا ومفادها. وقد استفاد مف�رِّ
قّدم لتفسري سورة التوبة بمقّدمة تبنّي الظروف االجتامعية لزمان نزوهلا باالستناد 
أثناء تفسري  التي تكشف عن هذه األوضاع، وكذلك فعل  التارخيية  إىل األخبار 
38. كام تعّرض أثناء تفسري اآلية  25 و29. واألمر عينه تكّرر مع اآلية  اآليتني 
43 وخاّصة عند رشح عبارة: »عفا الله عنك«؛ حيث عرض االحتامالت الواردة 
االجتامعية  املعطيات  بعض  إىل  باالستناد  أحدها  وأّيد  بعضها  ورّد  تفسريها،  يف 
االجتامعية  البيئة  معرفة  دور  إىل  املف�رِّ  التفات  عن  يكشف  وهذا  والتارخيية. 
التفسري  يف  العنرص  هذا  استخدام  ينحرص  وال  لآليات.  أفضل  فهم  يف  وتأثريها 
يف املوارد السابقة؛ بل ثّمة نامذج عّدة يمكن اإلشارة إليها منها: تفسري اآلية 83، 

واآليات 97 إىل 99، واآلية 117. 

ثّم إّنه يف بعض املوارد يتصّدى للحديث عن األوضاع االجتامعية التي ترّتبت 

1 �  انظر: اإلتقان، ج 1، ص 53-45.
2 �  انظر: التمهيد يف علوم القرآن، ج 1، ص 237-169.
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التوبة؛ حيث  38 من سورة  اآلية  تفسري  ما ورد يف  ذلك  اآلية، ومن  نزول  عى 
يقول: »لو كان املسلم املعتقد الذي سمع هذه اآلية ميًتا لعاد إىل احلياة؛ ولو كان 
الغافلني  أثرها يف  نائاًم الستيقظ من هجعته. وقد حصل هذا وتركت هذه اآلية 
مجيًعا  أعلنوا  أهّنم  األخبار  يف  ورد  وقد  جديدة.  روًحا  فيهم  وأثارت  والنيام، 
االستعداد للقتال، سوى عدٍد من املنافقني الذين ال يتجاوزون الستني نفًرا كام يف 
بعض األخبار، فهؤالء كانوا يتحّينون الفرص. أّما سائر املسلمني فقد هّبوا، وأّما 
أولئك الذين ما كانوا يملكون وسيلة السفر، فقد تعّبأوا وهتّيأوا ووقفوا يبكون 
فُسّموا البّكائني؛ وذلك ألهّنم رأوا قافلة السعادة تسري باجّتاه تبوك، وآملهم العجز 

عن االلتحاق هبا«. 

10- االلتفات إلى أسباب النزول ودورها في الفهم الصحيح لآلية

أرشنا قبل قليل إىل أّن أسباب النزول جزء من املستندات احلاكية عن تاريخ 
عرص النزول عموًما. وال شّك يف أّن روايات أسباب النزول املعتربة متّثل قرينة 
التعامل مع  التفسري يف هذا االجّتاه أو ذاك. ولكن  ه  تساعد عى فهم اآلية وتوجرِّ
هذه الظاهرة التفسريّية ليس هبذا املستوى من البساطة؛ بل األمر خيضع العتبارات 
ما سوف  إىل مثل هذه األخبار. وهذا  قبل االستناد  أن حيسمها  املف�رِّ  عّدة عى 

نا وطريقته: نحاول بيانه يف  منهج مف�رِّ

ة واالعتبار الـ بيان الصحجّ أوجّ

من  املوقف  هي  النزول  أسباب  أخبار  مع  التعامل  مسار  يف  األوىل  اخلطوة 
صّحتها واحلكم يف مدى وثاقتها؛ وذلك ألّن يد الوضع امتّدت إىل هذا الرتاث 
وأدخلت فيه الكثري من اخلرافات والقصص التي ال واقع هلا، ومع األسف تداوهلا 
نا الكبري هبذه النقطة، ويلفت النظر إىل  ح مف�رِّ ين يف كتبهم. ويرصرِّ عدٌد من املف�رِّ
ضعف أكثر أخبار أسباب النزول. ومن الوسائط التي يعتمدها لرّد هذه الروايات 
ضعف الرواة الواقعني يف سند الرواية وعدم وثاقتهم. وقد أشار إىل هذا األمر يف 
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عدد من املوارد، منها عند تفسريه اآلية 79. وكذلك عند تفسري اآلية 64 حيث 
يشري إىل عدم االطمئنان إىل الروايات الواردة يف بيان سبب النزول، إال إذا كانت 
منقولة عن املعصوم بطريٍق صحيح أو طريق يمكن الوثوق به والركون إليه. كام 
طبَّق هذه القاعدة يف تعامله مع األخبار الواردة يف نزول اآلية 114 حيث ناقش 

األخبار ذات الصلة بإيامن أيب طالب.

نا يف تعامله مع  أسباب النزول رّد الرواية  ومن املباين التي تشّكل نظرّية مف�رِّ
عى أساس عدم أمهّية مضموهنا، وذلك عندما ال يكون سبب النزول أمًرا يستحّق 
نزول آية. ومن ذلك ما ورد يف سبب نزول اآلية 74، وتفصيل ذلك أّنه ورد يف 
تبوك،  معركة   يف  النبّي  كّذب  منافق  نزلت يف  أهّنا  السنّة  وأهل  اإلمامية  كتب 
نا هذا اخلرب لعدم أمهية  اآلية، ويرّد مف�رِّ فنزلت  إليه  ُينسب  ما  فأنكر  فاستدعاه 

احلادثة وعدم استحقاقها نزول آية فيها.

ثانًياـ الفائدة

النقطة الثانية التي ينبغي االلتفات إليها أثناء التعامل مع أخبار أسباب النزول 
هي الفائدة التي ترتّتب عليها يف ما يرتبط بفهم اآلية وتفسريها. ومن هنا نجد أّن 
هذا التفسري أعرض عن االهتامم بروايات أسباب النزول يف حال عدم ترّتب فائدة 
نا يف بعض احلاالت باإلشارة  عليها يف جمال التفسري وحسن فهم اآلية. واكتفى مف�رِّ

إىل بعض هذه الروايات دون اخلوض فيها، كام فعل عند تفسري اآلية 114.

يف  ورد   74 اآلية  تفسري  ففي  وأخرى،  رواية  بني  احلاالت  بعض  يف  وفّصل 
األثر ثاثة أسباب لنزول اآلية، فعرض سامحته واحًدا منها لرّده، وأعرض عن 
الثاين، وذكر الثالث وتوّقف عنده بالتفصيل، وذلك ألّنه األشهر واألكثر تداواًل. 
واختاف أسلوب التعامل مع هذا النمط من األخبار الواردة يف نزول آية واحدة 
يكشف عن نقاٍط عّدة، منها: أّواًل: إّن بعض هذه األخبار ال أساس هلا؛ ولذلك 
ال تستحّق التوّقف عندها إال لرّدها يف بعض احلاالت؛ ثانًيا: ثّمة أخبار وردت 
يف سبب نزول بعض اآليات ال ترتّتب عليها فائدة مهّمة يف فهم اآلية، فا داعي 
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لاهتامم هبا خاّصة إذا كانت ال تثري مشكلة.

ثالًثاـ استخدام أسباب النزول لتأييد تفسري أو احتامل تفسرييجّ

النزول،  التي ترتّتب عى أخبار أسباب  أهّم اآلثار  الذي هو من  وهذا األمر 
49 حيث  يكثر تكّرره يف هذا التفسري. ومن هذه النامذج ما ورد يف تفسري اآلية 
يف  ورد  ما  مع  انسجامه  إىل  باالستناد  التفسريية  االحتامالت  أحد  نا  مف�رِّ رّجح 
سبب نزول اآلية. واألمر نفسه تكّرر يف تفسري اآليتني 58 و59. ومن ذلك أيًضا 
عدٌد من املوارد التي تكشف أخبار النزول الواردة فيها عن أوضاع عرص النزول 
1، و19،  بطريقة تسهم يف جتويد فهم اآلية وحتسينه، ومن ذلك تفسري اآليات: 

و20، و114.

رابًعاـ عدم تقييد اآلية بسبب نزوهلا

من املبادئ األساسية يف التعاطي مع أسباب النزول، أّن األصل يف هذا النوع 
من األخبار عدم تقييد اآلية هبا وحرصها يف مورد نزوهلا. وعى الرغم من ورود 
التي  القاعدة  القاعدة األساس هي  أّن  إاّل  ين هبا،  املف�رِّ واهتامم  النزول  أسباب 
نا الكبري هذا  تقول: »العربة بعموم اللفظ ال بخصوص املورد«.1 وقد راعى مف�رِّ
ر احلديث عن سبب  املبدأ والتزم به يف تفسريه، إىل درجة أّنه يف بعض احلاالت يؤخرِّ
نزول اآلية حّتى ال يوهم ذلك التقييد أو احلرص بمورد نزوهلا. كام فعل يف تفسري 
وذلك  اآلية؛  نزول  سبب  عن  احلديث  تأخري  إىل  »أميل  يقول:  حيث   64 اآلية 
خشية أن يلزمنا ما ورد يف سبب نزوهلا بتبنّي تفسري حمّدٍد، ويف اآلية اختاٌف كبرٌي 

سببه عدم وضوح بعض العبارات وعدم االتفاق عى مرجع الضمري«.

ويف تفسري اآلية 102 يشري إىل هذه القاعدة برصاحٍة، ويبنّي عدم صّحة تقييد 
اآلية بسبب نزوهلا، ففي كثرٍي من احلاالت تكون احلادثة ذريعة لنزول اآلية ليس 
أكثر. ويكشف عن أّن القرآن يسقط أكثره عن اجلدوى، لو أّننا قّيدنا اآلية بسبب 

1 �  انظر: التمهيد يف علوم القرآن، ج 1، ص 261.
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حيث  و59،   58 اآليتني  تفسري  إليها  اإلشارة  يمكن  التي  املوارد  ومن  نزوهلا.1 
نا إىل أّنه حّتى لو صّح ما ورد يف سبب نزول اآلية، ال ينبغي تقييدها به.  يشري مف�رِّ

خامًساـ ردجّ رواية سبب النزول لعدم انسجامها مع اآلية

يف تفسري اآلية 63، وبعد بيان ما ورد يف سبب نزوهلا، يرّصح سامحته بأّن هذا 
اآلية تكشف عن سبب  »إّن هذه  اآلية، ويقول:  تفيده  ما  ينسجم مع  السبب ال 

نزوهلا بنفسها؛ حتى لو مل يرد نقٌل أو خرٌب يكشف عن ذلك السبب«.

11- مسألة النسخ وتحليلها الصحيح

ومن املسائل املهّمة يف علوم القرآن مسألة النسخ. وللموقف من هذه املسألة 
ين وخاّصة من  تأثرٌي كبرٌي يف جمال الدراسات القرآنية. وقد اّدعى عدٌد من املف�رِّ
الصحابة والتابعني نسخ عدٍد كبرٍي من آيات القرآن الكريم. ويف مقابل هذه الكثرة 
.2 وارتفع  يرى عدٌد من علامء القرآنّيات أّن دعوى النسخ ال تثبت إال بدليل قطعيٍّ
منسوب دعاوى النسخ يف سورة التوبة بالنظر إىل االختاف الواقعّي أو املوهوم 
بني األحكام التي وردت يف هذه السورة يف ما يرتبط باملنافقني واملرشكني، مع ما 
ورد يف سور أخرى وخاّصة السور املكّية. وقد تعّرض سامحته يف مقدمة تفسري 
هذه السورة لقضية النسخ، وبنّي سبب إهيام االختاف بني هذه السورة وما نزل 
قبلها، وبنّي أن ما يف هذه اآلية ليس نسًخا باملعنى االصطاحّي، وما االختاف 
الظاهر بني مفاد هذه السورة وما سبقها إال اختاف يف التكتيكات التي تصّب يف 
خدمة هدٍف اسرتاتيجّي واحٍد. وبعبارة أخرى: إّن تبّدل بعض األحكام يف هذه 
السورة تابٌع لتبّدل الظروف واألوضاع، وليس إلغاًء لألحكام السابقة، وبالتايل 

لو أّن الظروف السابقة عادت لعاد احلكم السابق إىل ما كان عليه.

1 �  وهنا يطيل كاتب املقّدمة يف بيان تفاصيل هذا املورد، ونحن نعرض عن ترمجة التفاصيل 
لبنائنا عى االختصار يف ترمجة املقّدمة. )املرتجم(

2 �  انظر: البيان يف تفسري القرآن، ص 284.
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12- االهتمام بالمبادئ األدبية واللغوية

واملقصود من املباحث األدبية يف هذا العنوان املعنى الذي يشمل كّل ما يرتبط 
باللغة من رشح ملعاين الكلامت، ورصٍف ونحٍو وباغٍة، وهذا اللون من األبحاث 

له حضور ملحوظ يف هذا التفسري، نكشف يف ما يأيت عن بعض أبعاده:

أ � املباحث اللغوية

من نامذج األبحاث اللغوية يف هذا التفسري توّقفه عند عدٍد من املفاهيم القرآنية 
املهّمة ورشحها، واألمثلة عى ذلك كثريٌة نكتفي باإلشارة إىل بعضها: كلمة »ِمن« 
ومفهوم »الكافر« يف تفسري اآلية 1، ومفهوم »البشارة« يف تفسري اآلية 3، ومفهوم 
»االنساخ« يف تفسري اآلية 5، ومفهوم »الفسق« يف تفسري اآلية 8... إىل غري ذلك 

من النامذج التي يمكن للقارئ االلتفات إليها. 

نا عند بعض العبارات القرآنية  وممّا يستحّق الذكر يف هذا املجال توّقف مف�رِّ
املقارنة  الظاهرّي، ومن ذلك  التشابه  الرغم من  لبيان االختاف يف داللتها عى 
عند  الصاة  بإقامة  والتعبري  املنافقني،  حّق  يف  الوارد  الصاة«  »يأتون  تعبري  بني 
احلديث عن املؤمنني. وثّمة إبداعات وآراء جديدة يف هذا املجال يمكن مشاهدهتا 

يف موارد عّدة، ومنها ما ورد يف تفسري اآلية األوىل من السورة.

ب � املباحث الرصفيجّة

ويتعّرض سامحته للبحث الرصيّف حيث خيدم هذا النوع من األبحاث تفسري 
اآلية. ومن موارد ذلك ما ورد يف تفسري اآلية 38 عند رشح كلمة »إّثاقلتم«، ويف 
»أعراب«  كلمة  رشح  يف  وكذلك  »مقعد«...،  كلمة  رشح  عند   81 اآلية  تفسري 

لبيان الفرق املعنائي بينها وبني كلمة »عرب« عى أساس حتليلها رصفيًّا...

ة جـ املباحث النحويجّ

لتفسري  خدمًة  النحوية  املباحث  لبعض  سامحته  يتعّرض  احلاالت  بعض  ويف 
اآلية، وهبدف نقد بعض التفسريات غري الصحيحة. ومن ذلك توّقفه عند حرف 
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»أو« يف اآلية 80 وبيان أّنه للتساوي وليس للتخيري. ويف تفسري اآلية 83 يشري إىل 
مبنيني نحوّيني يف ما يرتبط باحلرف »َلْن«....

دـ املباحث البالغيجّة

جيد املتتّبع هلذا التفسري أبحاًثا باغّية عّدة يف املوارد التي خيدم البحث الباغي 
املعنى  ح  ُرجرِّ  38 اآلية  يف  »إثّاقلتم«  كلمة  تفسري  ففي  وتفسريها.  اآلية  فهم  فيها 
اآلية  تفسري  ويف  والتأّخر...  احلركة  بطء  عن  الكلمة  هبذه  الكناية  أي  الكنائّي؛ 
املوارد؛  من  ذلك  وغري  »لو«...  جواب  بحذف  اآلية  باغة  زيادة  إىل  أشار   59
ولكّن املبدأ األساس احلاكم عى هذا التفسري يف البحث الباغّي هو جتنّب اإلطالة 

واالكتفاء من التحليل الباغّي بام خيدم اهلدف وهو فهم اآلية وتفسريها.

13- االلتفات إلى لوازم الكالم في االستفادة من اآلية

عى  منه،  استفادهتا  يمكن  مطابقّية  غري  دالالت  احلاالت  بعض  يف  للكام 
طريقة التضّمن، أو اإلشارة، أو االقتضاء.1 وقد اهتّم هذا التفسري هبذا النوع من 
الدالالت وحاول املف�رِّ الكشف عنها واإلشارة إليها، ومن نامذج ذلك تفسري 
اآلية 91؛ حيث يقول اهلل عّز وجّل: ﴿وال على المرضى وال على الذين ال يجدون ما 
ينفقون حرٌج﴾ فاستفاد من هذه العبارة أّن املجاهدين يف تلك األّيام كانوا ينفقون 

تتوىّل  التي  هي  اإلسامّية  الدولة  تكن  ومل  للقتال،  أنفسهم  لتجهيز  أمواهلم  من 
اإلنفاق.

14- التعليل المستفاد من ذيول اآليات

من األساليب امللحوظة يف القرآن الكريم ختم اآلية بعبارة حمّددة، يف كثرٍي من 
نا هبذه  األحيان تكاد تكون ظاهرة يف تعليل األحكام الواردة فيها. وقد اهتّم مف�رِّ
الظاهرة التعبريّية القرآنية وتوّقف عندها، ومن النامذج ما أشار إليه يف تفسري اآلية 

1 �  للمزيد حول هذه الدالالت، انظر: أصول الفقه، ص 149-145.
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تعليًا  العبارة  وعّد هذه  من سبيل«،  املحسنني  »ما عى  عبارة:  تفسري  عند   ،91
للحكم الذي تقّدم يف صدر اآلية.

15- دور األخبار في التفسير

االستعانة باألخبار والروايات يف هذا التفسري ظاهرٌة مشهودٌة يف موارد عّدة. 
ونكتفي باإلشارة إىل بعض هذه املوارد دون استقصاء. ومن ذلك ما ورد يف تفسري 
اآلية 2 من سورة التوبة يف حتديد املراد من األشهر األربعة؛ حيث يّتفق ظاهر اآلية 
مع عدٍد من الروايات عى تضعيف كوهنا األشهر احلرم. ويف تفسري اآلية 2 اسُتند 
إىل األخبار لتحديد مصاديق الكفر املشار إليه يف اآلية. واألمر نفسه؛ أي االستناد 
ويف  و31.  و29،  و25،   ،23 اآليات  تفسري  يف  تكّرر  والروايات،  األخبار  إىل 
تفسري اآلية 34 وبعد االعرتاض عى حرص حتريم الكنز بام قبل الزكاة، واإلشارة 
الزكاة، يستند سامحته إىل قول  التحريم إىل ما بعد دفع  إىل احتامل توسعة حكم 
أمري املؤمنني: »فام جاع فقرٌي إاّل بام ُمترِّع به غنّي«.1 ويرترِّب عى هذا االستشهاد 
حرص  عى  معرتًضا  الفقه،  يف  األخبار  من  النمط  هذا  من  االستفادة  إىل  الدعوة 
دائرة االستدالل الفقهّي بنمٍط حمّدٍد من األخبار التي ُتصنَّف يف دائرة الروايات 

الفقهّية. وعى هذه النامذج ُيقاس ما سواها. 

ونختم احلديث عن هذه النقطة باإلشارة إىل أّن االستفادة من األخبار يف هذا 
التفسري هتدف إىل عدٍد من الغايات هي:

اًل: تأييد أحد االحتامالت التفسريّية، بعد االستدالل عليه من ظاهر اآلية.  أوجّ
وبعبارة أخرى: ليس االستناد إىل الرواية هو اخليار األّول، بل ُيستفاد منها كمؤّيد 

بعد حماولة حتديد داللة اآلية بأدوات قرآنية.

التي  املباحث  يف  وخاّصة  األخبار،  بمساعدة  القرآنّية  املعارف  توضيح  ثانًيا: 
. هلا نوع من االستقال عن تفسري اآلية، فتكون األخبار ذات بعٍد هدائيٍّ تربويٍّ

1 �  هنج الباغة، باب احلكم، احلكمة 320.
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ثالًثا: بيان سبب نزول اآلية.

رابًعا: توضيح بعض املفاهيم القرآنية.

خامًسا: بيان بعض مصاديق املفاهيم القرآنية يف عرص النزول.

سادًسا: حتليل الروايات املرتبطة بفضائل السور، وهو ما سوف يأيت الحًقا.

16- عدم حجّية أقوال الصحابة والتابعين في التفسير

نا اجلليل.  العنوان املذكور أعاه يشري إىل مبنًى من املباين األساسّية عند مف�رِّ
وحاصل هذا املبنى أّن كام الصحابة والتابعني ليس حّجة ملزمًة للمف�رِّ ليبني 
100، حيث بحث يف  تفسريه عى أساسها. وقد بنّي هذا املبنى يف تفسريه لآلية 
نظرية عدالة الصحابة، وكان رأيه أّن األدّلة القرآنية والروائية واألخبار التارخيّية، 
ال تساعد عى إثبات هذه النظرية بالطريقة املعتمدة عموًما عند أهل السنّة. ومن 
سقطت  فإذا  ترابًطا،  التفسري  يف  األقوال  وحجّية  العدالة  نظرية  بني  أّن  الواضح 
النظرية انتفت احلجّية. وبالتايل ال يمكن التسليم بام ورد يف التفسري املأثور إال بام 

ثبتت روايته عن املعصوم. وهذا ما جرى عليه العمل يف هذا التفسري.

17- معرفة الرواة والوّضاعين ودورها في الموقف مّما نُقل عنهم من التفسير

تكشف املستندات التارخيية عن أّن بعض الرتاث التفسريّي الروائّي ُمّدت إليه 
يد الوضع، وذلك ألهداف عّدة، منها البحث عن مستندات خمرتعة لتأييد دول 
رة. ومع األسف، فقد  اجلور التي ظهرت يف املجتمع اإلسامّي يف العصور املبكرِّ
أّن  الواضح  النمط من األخبار تفسري وفقه وأخاق وكام. ومن  ُبني عى هذا 
الغّث من  قادًرا عى متييز  املف�رِّ  الرواة جتعل  التارخيّية وأحوال  معرفة األوضاع 
لرّد  اجلانب وتصّدى  نا هبذا  اهتّم مف�رِّ وقد  التفسريّي.  املأثور  هذا  من  السمني 
بعض اآلراء التفسريّية باالستناد إىل عدم صاحية الراوي. ومن ذلك ما ورد يف 
تفسري اآلية 34 من سورة التوبة، حيث ُيستند إىل رواية عن كعب األحبار يبنّي 
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فيها أّن اإلنسان جماٌز يف الترّصف يف أمواله بأي طريقة شاء بعد أداء الزكاة، حتى 
لو بنى قرًصا من ذهب. ويف رّد هذا الرأي يستند سامحته إىل أحوال كعب األحبار 
ومصاحله التي دعته إىل إعان اإلسام، ثّم مصاحله التي كانت تدعوه إىل تبنّي 

هذا الرأي أو مماألة ملن حُيتاج إىل مماألته.
البحث  حضور  بوضوح  يلحظ  التفسري  هلذا  املطالع  فإّن  أمٍر  من  يكن  ومهام 
الرجايّل يف موارد عّدة غري هذا املورد، منها: تفسري اآلية 69، وتفسري اآلية 73، 
80. سواء كان ذلك لرّد رواية أو رأي باالستناد إىل ضعف  79، واآلية  واآلية 

الراوي، أو لتأييد نظرية أو قول باالستناد إىل وثاقته.

18- حجية القراءات ودورها في التفسير

عى  االعتامد  جواز  عدم  يرى  اجلليل  نا  مف�رِّ أّن   73 اآلية  تفسري  من  يبدو 
القراءات غري املشهورة أو غري املتواترة إلثبات فكرة أو وجهة نظر تفسريّية. كام 
يشري إىل عدم جواز القراءة هبذا النوع من القراءات يف الصاة. ولكن ُيستفاد من 
كامه اعتقاده بتواتر قراءة القّراء السبعة املعروفني، وبناًء عى هذا املوقف يمكن 

االستناد إىل قراءهتم واالستفادة منها يف استنباط بعض الدالالت.

19- استخدام التاريخ والسيرة في التفسير

يستفيد سامحة السيد يف تفسريه يف موارد عّدة من الوقائع واألحداث التارخيّية 
ويستثمرها يف رشح اآلية وتفسريها. ومن األمثلة عى هذه الفكرة أّنه يف تفسري 
يستخدم  احلاالت  بعض  ويف  تارخيّية.  تقارير  بثاثة  يستشهد  و31   30 اآليتني 
بعض األحداث التارخيّية يف صدر اإلسام لنقد وجهات نظٍر تفسريّية أو قراءات 
غري مشهورة. من أمثلة ذلك ما فعله عند تفسري اآلية 73 لرّد القراءة غري املشهورة 
أّن  عنده  القراءة  هذه  إلبطال  والشاهد  باملنافقني«،  »جاهد  الصيغة:  هبذه  لآلية 
باملنافقني.  فيها حالة من حاالت جهاد املرشكني  التاريخ اإلسامي ليس  وقائع 
و أهل  ومن النامذج أيًضا رّده يف تفسري اآلية 100 عى النظرية التي يتبنّاها مف�رِّ
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السنّة والتي تقيض برىض اهلل عن مجيع الصحابة، حيث إّنه يستشهد ببعض الوقائع 
التارخيية لرّد ذلك.

20- تعميم بعض المفاهيم القرآنية

عى  حمّدٍد  بمورٍد  القرآنية  املفاهيم  بعض  ختصيص  إىل  ين  املف�رِّ بعض  يعمد 
ويعمل  التخصيص،  هلذا  نقده  السيد  سامحة  ه  ويوجرِّ ظاهرها.  عموم  من  الرغم 
ومن  وتعاليمه.  القرآن  معارف  تعميم  هبدف  القرآنية  املفاهيم  هذه  توسعة  عى 
عذابًا  بكم  يعذِّ تنفروا  ﴿إال  تعاىل:  قوله  رشح  عند   39 لآلية  تفسريه  ذلك  أمثلة 
ه نقده لتخصيص العذاب املذكور يف هذه اآلية وأمثاهلا بعذاب  أليًما﴾؛ حيث يوجرِّ

ا بتسّلط األعداء عى األّمة،  اآلخرة، ويبنّي أّن العذاب يمكن أن يكون عذاًبا دنيويًّ
العذاب  وهذا  الدنيا.  احلياة  وذّل يف  املعيشة،  ذلك من ضيق يف  يرتّتب عى  وما 
التاريخ وقوانينه. ومن األمثلة أيًضا ما فعله عند  من وجهة نظره جزء من سنن 
اآلية  يف  الظامل  مفهوم  تعميم  وكذلك  البشارة،  ملفهوم  تعميم  من   3 اآلية  تفسري 

47، وتوسعة مفهوم اإلنفاق عند تفسري اآلية 67.

21- تفاوت المستويات المعرفية بحسب المخاطبين

املعريف  املستوى  التفسري اختاف  التي يمكن ماحظتها يف هذا  املبادئ  ومن 
القرآن  أساليب  من  أّن  يرى  وهو  املخاطب.  وعي  مستوى  باختاف  للخطاب 
االعتامد عى الربهان واالستدالل يف املواضع التي يكون اخلطاب فيها موّجًها إىل 
ا فقد ختلو اآلية من االستدالل والرباهني  اخلواّص، وأّما حيث يكون اخلطاب عامًّ

ح هبذا املبدأ عند تفسري اآلية 111. املعّقدة، وهو يرصرِّ

22- إمكان تطّور المعارف الدينية

نا أّن املعارف الدينّية اإلهلية ليست جامدة عرب التاريخ، عى الرغم  يرى مف�رِّ
 . إىل رسول اهلل حممد من الوحدة يف املضمون بني ما أوحي إىل األنبياء من آدم
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واالختاف هو من ناحية العمق ففي بعض األحيان تكون أعمق من أحيان أخرى. 
وهذا يشبه صفوف املدارس واختافها باختاف املراحل العمرية والتعليمية. وهذه 

اإلشارة تاحظ عند تفسري اآلية 39.

ون  ويرتّتب عى هذه املاحظة أّنه { ال يرى نفسه ملزًما بتكرار ما طرحه املف�رِّ
السابقون عليه، مع املحافظة عى االعتدال وجتنّب اإلفراط والتفريط، بحيث يبقى 

متوازًنا ال يقع يف االلتقاط وال يقبع عى ضّفة التحّجر والتعّصب ضّد التجديد.

23- تجنّب التفسير الذوقي وفصل الذوقّيات عن التفسير

التفسريي  التعامل  لقواعد  ختضع  ال  التي  الذوقية  االلتفاتات  أّن  يف  شّك  ال 
التفسري، وخاّصة عندما  بينها وبني  تفسرًيا، وال حيسن اخللط  تعّد  القرآن ال  مع 
ثّمة  نفسه  الوقت  يف  ولكن  واضح.  ربٌط  أو  صلة  القرآن  وبني  بينها  يكون  ال 
استحسانات يمكن وضعها يف خانة تداعي املعاين1، ومثل هذه االلتفاتات يمكن 

طرحها، ولكن ليس من باب التفسري والرشح لآلية.

نا، ومن أمثلة ذلك أّنه عند تفسري  وهذا التمييز من املبادئ التي يلتزم هبا مف�رِّ
اآلية 46 يطرح وجهة نظره التفسريية، ثم بعد ذلك يطرح احتاماًل آخر، مشرًيا إىل أّنه 

ليس من باب التفسري، بل هو استنباط ذوقيٌّ يتداعى من اآلية وليس أحد معانيها.

24- نفي الجزمية في تفسير المتشابهات

جيتنب سامحته خال تفسريه اآليات املتشاهبة القطع واجلزم بوجهة نظر حمّددة، 
إذا مل تساعد األدّلة عى مثل هذا اجلزم، وحيرص عى طرح وجهة نظره كاحتامل 
من االحتامالت املمكنة يف تفسري اآلية. ومن ذلك أّنه يثري بعض االحتامالت يف 
72، ويرى عدم إمكان تبنّي وجهة النظر املشهورة  تفسري كلمة »عدن« يف اآلية 

1 �  انظر: التفسري األثري اجلامع، ج 1، ص 46.
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بني املف�ين يف تفسري هذه الكلمة؛ ولكن يف الوقت نفسه ال يمكن اجلزم بوجهة 
جانب  يراعي  أّنه  ناحظ  وكذلك  اجلزم.  هلذا  تكفي  ال  األدّلة  إّن  حيث  أخرى 
االحتياط والتحّفظ يف تفسري سبب ذكر بعض األحداث التارخيية يف القرآن عند 

تفسريه لآلية 107.

25- عرض اآلراء واالحتماالت المتنّوعة وتقويمها

نا عى عرض وجهات النظر املتنّوعة يف اآلية كام يف بعض الكلامت  حيرص مف�رِّ
وأحياًنا   ، عامٍّ ملفهوم  مصاديق  تكون  تارة  يذكرها  التي  املعاين  وهذه  واملفاهيم. 
تكون استفادات تفسريية جلمل أو عبارات، وهذه اآلراء قد تكون متعارضة وقد 
يمكن التوفيق بينها. ومن الواضح أّن املف�رِّ مطالٌب بتقديم وجهة نظره يف هذه 

اآلراء والنظرّيات.

والنظريات  اآلراء  التعامل مع  التفسري ناحظ أسلوبني أساسني يف  ويف هذا 
التفسريية املطروحة يف الرتاث التفسريي اإلسامّي:

أ � عرض األقوال املختلفة واختيار أحدها:

ر الذي يدعوه إىل اختيار هذا الرأي  ويف كثرٍي من احلاالت يطرح دليله واملربرِّ
أو ذاك. واألمثلة عى هذا األسلوب كثريٌة نشري إىل بعضها. ففي تفسري اآلية 34 
الكنز هو  أّن  املذموم يف اآلية، ويرى بعضهم  الكنز  ون يف تفسري  املف�رِّ اختلف 
االمتناع عن أداء الزكاة،1 ويف املقابل يرى آخرون أّن الكنز ال ينحرص بالتخّلف 
نا وجهة النظر الثانية، ويرى  عن إيتاء الزكاة.2 من بني هاتني الرؤيتني يؤّيد مف�رِّ
أّن الكنز أوسع من دائرة االمتناع عن أداء الزكاة، ويشري إىل املستندات القرآنية 
والروائية التي تثبت ذلك. ويعّقب بقوله: »نحن ننقل وجهة نظر أيب ذّر وأئمة 

3، ص  152؛ أحكام القرآن، ج  10، ص  1 �  انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 
137؛ كنز العرفان، ج 1، ص 223.

2 �  انظر: امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 250؛ الكاشف، ج 4، ص 36.
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هي  وهذه  إّياها.  قبوهلم  وعدم  هلا  آخرين  معارضة  من  الرغم  عى   ،اهلدى
وجهة نظري«.

األقل،  عى  رأيان  ثمة  »املطّوعني«  بكلمة  يتعّلق  ما  يف   79 اآلية  تفسري  ويف 
هذه  من  املراد  أّن  والثاين  ورغبة،  ميل  عن  ينفقون  الذين  هو  املراد  أّن  أحدمها 
الكلمة أهل السعة، وهو يرى أّن هذا االحتامل الثاين ال ينسجم مع مفهوم التطّوع 
الذي يتضّمن اإلنفاق عن ميل ورغبة. ومن األمثلة أيًضا ما فعله يف تفسري قوله 
101، عند  يتكّرر منه يف تفسري اآلية  المعّذرون﴾.1 واألمر نفسه  تعاىل: ﴿وجاء 

رشح قوله تعاىل: ﴿سنعّذبهم مرتين﴾.

بـ طرح االحتامالت من دون اختيار أحدها

يف عدٍد من املوارد يطرح سامحته أكثر من رأٍي يف تفسري اآلية من دون اختيار 
واحٍد منها، أو تضعيف رأي أو ترجيحه عى غريه من اآلراء. ويفعل هذا، عادًة، 
سبب  يف  ورد  ما  ومع  اآلية  مع  انسجامها  درجة  يف  االحتامالت  تتساوى  حيث 
النزول، واألجواء املحيطة ببيئة النزول. وال يعتمد هذا األسلوب فقط يف حالة 
كون هذه اآلراء مصاديق متعدّدة ملفهوٍم واحٍد؛ بل حتى يف احلاالت التي تكون 
هذه اآلراء معاين وتفسريات خمتلفة لآلية. ولكنّه ال حيافظ عى حياده يف احلاالت 

التي يرى أّن أحد هذه االحتامالت ال ينسجم مع ظاهر اآلية.

ملفهوم  تفسريه  81 يف  لآلية  تفسريه  منها  كثريٌة،  واألمثلة عى هذا األسلوب 
أكثر من احتامل  فإّنه يطرح  82 يف تفسريه للضحك والبكاء،  الفقه، وعند اآلية 
وال يرّجح بني االحتامالت التي يرى أهّنا متساوية يف عاقتها باآلية، ويكتفي برّد 

أحد االحتامالت الذي يرى عدم انسجامه مع اآلية...

1 �  ويذكر كاتب املقّدمة مورًدا آخر ويعرضه وأدّلته بالتفصيل، ومّلا كان االختصار هو اخليار 
املعتمد يف الرتمجة، فقد اكتفينا باإلشارة إليه. )املرتجم(
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26- عدم حصر اآلية بمصداٍق واحٍد

ومن املباين التي يلتزم هبا سامحته يف تفسريه عدم حرص اآلية بمصداٍق حمّدد، أو 
ين القدماء من أهل  مصاديق بعينها، حتى لو وردت اإلشارة إليها يف كتب املف�رِّ
الصدر األول. وقد أرشنا يف مناسبة سابقة إىل نامذج هلذا املبنى، ونشري هنا إىل حالة 
واحدة هي ما صدر عنه يف تفسريه لآلية 71 عند تفسري قوله تعاىل: ﴿سيرحمهم 
الله﴾؛ حيث ال يرى انحصار الرمحة بالرمحة يف اآلخرة، ويربز احتامل شمول الرمحة 

للرمحة يف احلياة الدنيا.

ثانًيا: القواعد التفسيرية

من الواضح أّن ما تقّدم حّتى اآلن يمكن تصنيفه يف دائرة القواعد التفسريية أو 
هو من تطبيقاهتا. ولكن مضاًفا إىل ما تقّدم ثّمة قواعد تعرّب بمجموعها عن اإلطار 
هبذه  له  التقديم  بصدد  نحن  الذي  التفسري  هذا  صاحب  به  يلتزم  الذي  النظرّي 
التي  التفسريية  القواعد  أهّم  يأيت عرض  ما  نحاول يف  املنهجية. وسوف  املقدمة 

يسري عى هدهيا هذا العمل التفسريّي.

1- قاعدة المنع من التفسير بالرأي

ورد يف عدٍد من األخبار املنع عن التفسري بالرأي.1 واملصداق األبرز للتفسري 
القرائن  عن  النظر  بغّض  عليها،  اآلية  ومحل  حمّددة  نظٍر  وجهة  تبنّي  بالرأي 

ات والظهورات التي قد تكون خمالفة هلذا الرأي. واملؤرشرِّ

نا اجلليل يف تفسريه بظواهر القرآن ودالالته، وجتنّب التفسري  وقد التزم مف�رِّ
التفسري.  من  النمط  هذا  يف  توّرطوا  الذين  ين  املف�رِّ إىل  انتقاداته  ووّجه  بالرأي، 

وسوف نعرض هذا النقد حتت عنوان خاصٍّ يأيت الحًقا. 

1 �  انظر: عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 107؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 149؛ بحار 
األنوار، ج 89، ص 110.
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2- قاعدة »التأويل« 

)اكتشاف الرسائل والتعاليم وتطبيقها عىل املصاديق املعارصة(

التفسريية األساس. وهاتان  املبادئ  القرآن من  اكتشاف بطن  التأويل بمعنى 
الدراسات  يف  منهام  املراد  تعّدد  من  الرغم  عى  والبطن(  )التأويل،  الكلمتان 
القرآنية،1 فإّننا نقصد منهام املعنى الذي ورد يف بعض األخبار من قبيل: »ظهره 
املبنى  هذا  وحاصل  والقمر«.2  الشمس  جتري  كام  جيري  تأويله؛  وبطنه  تنزيله، 
أو القاعدة أّن لكل آية تنزيًا وتأويًا، واملقصود من التنزيل ربط اآلية بظروف 
نزوهلا وأوضاع الزمان الذي نزلت فيه وأحواله، وبعبارة أخرى: الفهم والتفسري 
يف  وتفسريها  إليها  املشار  األمور  عن  اآلية  فصل  هو  والتأويل  لآلية.  التارخيّي 
مصداق  عى  الرسالة  هذه  تطبيق  ثّم  فيها،  املتضّمنة  الرسالة  الكتشاف  حماولة 
إمكان  التعبري، هو  إن صّح  االستبطان،  الداّل عى صّحة هذا  واملؤرشرِّ  معارص. 
تصنيف هذا املعنى يف خانة املصداق لآلية.3 وتتجّى يف اعتامد هذا املبدأ يف التفسري 

جّدة4 آيات القرآن وانطباقها عى كّل عرص وزمان.

وقد أفضت الدراسات القرآنية يف الفرتة األخرية إىل وضوح هذا املبنى ودّقة 
نظر من  دّقة  التفسريي يكشف عن  العمل  أنحاء هذا  التأمل يف  أّن  تطبيقه، غري 
املف� اجلليل يف تطبيق هذا املبنى، وعن دّقة يف تطبيق داللة اآليات عى مصاديق 

ونامذج معارصة له، وهذه بضعة أمثلة: 

1- بعض آيات سورة التوبة نزلت يف التمهيد ملعركة تبوك واحلّض عليها، غري 
نا يشري إىل أّن الرسالة التي تتضمنّها اآلية يمكن أن تنطبق عى األوضاع  أّن مف�رِّ

التارخيية املعارصة.

1 �  انظر: التمهيد يف علوم القرآن، ج 3، ص 30-28.
2 �  بصائر الدرجات، ص 216.

31-37؛ وتقعيد هذا املبنى يشبه إىل حدٍّ كبري فكرة  3 �  انظر: التفسري األثري اجلامع، ص 
تنقيح املناط يف أصول الفقه اإلسامي. انظر: األصول العاّمة للفقه املقارن، ص 315.

4 �  أي بقاؤها جديدة.
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2- يف تفسري اآلية 39 يشري إىل عواقب ترك النفر إىل اجلهاد يف عرصه، كام كان 
من آثار ترك اجلهاد تسّلط معاوية عى املسلمني وحتّكمه يف رقاهبم.

إىل  تشري  التي  اآلية  من  االستفادة  إىل  النظر  يلفت   67 اآلية  تفسري  يف   -3
تاريخ اإلسام، ملعرفة األوضاع  املنافقات وتطبيقها عى العرص، ورضورة فهم 

املعارصة.

3- قاعدة »الجري والتطبيق«

هذه القاعدة من القواعد التفسريية املهّمة، وذلك أّن القرآن مل تنتِه صاحّيته 
السنوات، بل هو كتاب هداية يصلح لكّل زمان ومكان. وطراوة  بعد عدد من 
القرآن ونضارته ترتبط إىل حدٍّ كبرٍي بحسن استخدام هذه القاعدة يف فهمه. يشري 
البيت،1 ويقول:  أهل  القاعدة من كام  استفادة هذه  إىل  الطباطبائي  العامة 
»واعلم أّن اجلري اصطاح مأخوٌذ من قول أئّمة أهل البيت... وهذه سليقة 
أئّمة أهل البيت فإهّنم يطّبقون اآلية من القرآن عى ما يقبل أن ينطبق عليه من 
املوارد وإن كان خارًجا عن مورد التنزيل«.2 ويعّرف آخرون هذه القاعدة بقوهلم: 
»اجلري والتطبيق هو انطباق ألفاظ وآيات القرآن عى مصاديق غري املصاديق التي 

نزلت فيها هذه اآليات«.3 

التي  املتقّدمة  التأويل  قاعدة  عن  ختتلف  القاعدة  هذه  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
تفرتض مسبًقا إلغاء خصوصيات اآلية وتعميمها، ثم بعد ذلك اكتشاف الرسالة 
املتضّمنة فيها وتطبيقها عى املصاديق اجلديدة، أما هذه القاعدة فا تستدعي مثل 
هذا التعميم؛ بل هي شكٌل من أشكال تطبيق ظواهر اآلية عى املصاديق املعارصة 

مبارشًة.

1 �  انظر: الكايف، ج 1، ص 192؛ تفسري العّيايش، ج 1، ص 23-22.
2 �  امليزان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 42.

3 �  روشهاى تأويل قرآن، ص 147.
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ومن أمثلة استخدام هذه القاعدة يف هذا التفسري ما ورد يف تفسري اآلية 112 
من روايات تف�رِّ مفهوم السياحة يف اآلية بالصوم. ويف حتليل هذا التفسري حيمل 
وشّد  اإلرادة  لتقوية  املوجب  النفس  يف  الداخيّل  السفر  عى  السياحة  سامحته 
نفسه،  أعامق  إىل  يسافر  أن  لإلنسان  التي تسمح  الوسائل  العزيمة، والصوم من 
ورد يف  كام  الصوم  السياحة عى  تطبيق  يرّبر  ما  رأيه  وهذا يف  ويزيد يف وجوده، 

الروايات.1 

حيث   41 اآلية  تفسري  يف  عنه  صدر  ما  القاعدة  هذه  إىل  االستناد  أمثلة  ومن 
عّمم الدعوة إىل النفر خفاًفا وثقااًل لكل أشكال النفر وألوانه، مع االحرتاز عن 
التوّرط يف التفسري بالرأي بحرص معنى اآلية يف لوٍن خاصٍّ من التفسري. واألمر 
عينه ناحظه يف توسعة مفهوم العذاب يف اآلية 39؛ حيث يرى عدم صّحة حرص 
العذاب بالعذاب األخروّي. وأخرًيا نشري إىل توسعة مفهوم اجلهاد املدعّو إليه يف 

اآلية 41 ملا يشمل اجلهاد خارج إطار ميدان القتال.

3- قاعدة السياق

السياق هو الفضاء الذي تشّكله الكلامت والعبارات واجلمل، ومن الواضح 
اجّتاه  أو توجيه معناها يف  العبارات  املعنى عى  أّن للسياق دوره وأثره يف إضفاء 
حمّدد.2  والسياق عند عدٍد من املفّ�ين من أهم القرائن التي تتحكم يف توجيه 
م السياق عى ظهور  معنى اآلية، ومن هنا نجد أّن العامة الطباطبائي مثًا، يقدرِّ
أّنه  التفسري هو  بالسياق واالعتامد عليه يف  األخبار والروايات.3 ووجه االهتامم 
االستظهار  قاعدة  إىل  يرجع  وبالتايل  اآلية،  ظهور  عليها  يقوم  التي  األسس  من 

العرفية التي هي من األصول العقائّية.

1 �  انظر: الكايف، ج 1، ص 15.
معناه وتعريفه.  أّنه األوىف يف رشح  نرى  للسياق وما ذكرناه  أقوال وتعريفات عّدة  ثمة    � 2
احللقة  األصول،  علم  يف  دروس  313؛  ص   ،2 ج  القرآن،  علوم  يف  الربهان  انظر:  للمزيد 

األوىل، ص 103.
3 �  من باب املثال، انظر: امليزان يف تفسري القرآن، ج 17، ص 7 و9.
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حترض قاعدة السياق بوضوح يف هذا التفسري؛ بحيث يرّجح عى ضوء السياق 
أحد االحتامالت التفسريية املمكنة عى غريه من االحتامالت، كام وردت اإلشارة 

إىل ذلك يف تفسري اآلية 13، وكذلك يف تفسري اآليتني 47 و53.
ويف بعض احلاالت ُيعتمد عى السياق لنقد بعض النظرّيات التفسريية، ومن 
رشاء  لتعميمهم  التوبة  سورة  من   111 لآلية  ين  املف�رِّ بعض  لرأي  نقده  ذلك 

نفوس املؤمنني وتفسريه بجميع الواجبات البدنية.
بعض  »استند  الله«:  »سيرحمهم  بعبارة  يرتبط  ما  يف   71 اآلية  تفسري  يف  وقال 
كام  األخروّية،  بالرمحة  الرمحة  وا  ليف�رِّ »سيرحمهم«  يف  السني  حرف  إىل  ين  املف�رِّ
فعلوا مع صفتي الرمحن والرحيم؛ ولكن عندما نتأّمل يف سياق اآلية يتبنّي لنا أّن هذا 
القول يقتيض إضافًة إىل اآلية من قبيل: »سيرحمهم الله في اآلخرة«، أو »في الجّنة«. 
وهذا خيالف السياق، فإّننا إذا أردنا أن نف�رِّ كام اهلل حّق تفسريه من دون الترّبع 
بإضافة قيد إليه، علينا أن نبقيه عى إطاقه ونف�رِّ الرمحة بالرمحة يف الدنيا واآلخرة«.

واالهتامم بالسياق ناحظه يف تفسري اآلية 82 أيًضا؛ حيث رّد عى من يف�رِّ 
األمر ب�»الضحك قليًا« ب�»التكليف به«، بأّنه ناجٌم عن عدم االلتفات إىل سياق 
الكام. كام استند إىل السياق أيًضا لتفسري اإلعراض الثاين املذكور يف قوله تعاىل: 
﴿لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم﴾ يف اآلية 95. وإىل هذه املوارد يمكن إضافة مورد 
آخر هو تفسري التفضيل يف قوله تعاىل يف اآلية 67: ﴿األعراب أشّد كفًرا ونفاقًا﴾، 
بأّنه تفضيل بالقياس إىل احلرض... ومن املوارد السياقية التي نوّد ذكرها تفسريه 
اآلية عى  الوارد يف  الفعل »تطهِّرهم«  السياق حلمل  إىل  استند  103 حيث  اآلية 

املذكر يف مقابل احتامل التأنيث.

5- قاعدة »التأسيس أولى من التأكيد«

يويل سامحته ظاهرة التكرار امللحوظة يف القرآن اهتامًما، وُينِعم النظر يف هذه 
احلاالت الكتشاف السبب الداعي إليها والغاية منها. ومن الظواهر املنهجية التي 
تستحّق التوّقف عندها يف هذا التفسري اعتامد قاعدة ترجيح التأسيس عى التأكيد. 
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وعى ضوء هذه القاعدة حاول يف كثرٍي من املوارد البحث عن املعنى الذي يمكن 
استفادته من اآلية املكّررة؛ كي ال تكون جمّرد تكرار ألختها. ويف عدٍد من املوارد 

ين السابقني عليه. ه نقده إىل من اّدعى التكرار من املف�رِّ ناحظ أّنه يوجرِّ

68؛  اآلية  املنافقني يف  بعد ذكر  الكّفار  القاعدة، ذكر  ومن موارد تطبيق هذه 
ُيذكر  ثم  أّواًل  ُيذكر  فلامذا  كافًرا  املنافق  كان  إذا  سؤاِل:  عن  اإلجابة  حاول  وقد 
الكافر مّرة أخرى بعده؟ كام ناحظ االستناد إىل هذه القاعدة لتفسري قوله تعاىل: 
﴿ولهم عذاٌب مقيٌم﴾، بعد قوله عّز وجّل: ﴿نار جهّنم خالدين فيها﴾... إىل غري 

ذلك من املوارد.

6- قاعدة »أصالة عدم التقدير«

هو  زيادهتا،  أو  كلمٍة  تقديِر  دون  من  الكام  تفسري  أّن  القاعدة  هذه  حاصل 
نا يف  األصل الذي ينبغي أن يكون معتمًدا يف تفسري كتاب اهلل. وهذا ما فعله مف�رِّ
عدد من املوارد حيث جتنّب إضافة أّي كلمة أو تقديرها الستفادة معنًى ما، خاّصًة 
عندما يمكن فهم الكام من دون هذا التقدير. ومن ذلك ما أرشنا إليه قبل قليل 
يف ما يرتبط باآلية 71؛ حيث ُتف�َّ الرمحة بالرمحة يف اآلخرة، ويرفض سامحته هذا 

الرأي القتضائه إضافة قيٍد إىل اآلية من دون داٍع يدعو إليه.

7- قاعدة »التعريض«

ثمة موارد يف القرآن الكريم يظهر منها ألّول وهلة أّن املخاطب هبا هو رسول 
اهلل ، واحلال أّن املخاطب احلقيقي هو غريه. وورد التعبري عن هذه القاعدة يف 
بعض األخبار بعبارة: »إّياك أعني واسمعي يا جارة«.1 وقد اعتمد اهلل عّز وجّل 
هذا األسلوب يف اخلطاب يف عدد من املوارد يف القرآن الكريم، ومن أبرز حاالته 
اخلطاب  من  األسلوب  وهلذا  اإلرساء.  سورة  من   24-22 اآليات  وأشهرها 

1 �  بحار األنوار، ج 90؛ ص 145.
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ثامره وآثاره اإلجيابية عى املخاطب. وعدم االلتفات إىل هذه القاعدة يف اخلطاب 
القرآين له آثار سوء ترتّتب عليه؛ حيث حتسب بعض اآليات خطاًبا للنبّي  وهو 
نا إىل هذه  أجّل من أن خُياطب هبذه الطريقة. ومهام يكن من أمٍر، فقد التفت مف�رِّ
القاعدة يف تفسريه ومحل بعض اخلطابات املوّجهة بحسب الظاهر إىل النبّي  إىل 
غريه عمًا بقاعدة التعريض، ومن ذلك اآلية 85. فالنهي عن اإلعجاب بأموال 

املنافقني هو هني ألصحابه وليس له.

8- االلتفات إلى التناسب المضموني لآليات

من العنارص املهّمة يف التفسري االلتفات إىل التناسب املضموين وعى مستوى 
املحتوى بني اآلية وما قبلها وما بعدها. وهذا يكشف يف عدٍد من احلاالت عن 
وحدة السياق واختافه، وعن وجه احلكمة يف ترتيب اآليات يف السورة الواحدة 
نا اجلليل عى  بالطريقة التي هي عليها يف املصحف الرشيف. وقد حرص مف�رِّ
تطبيقه هذه القاعدة يف التفسري، وراعى هذا التناسب الستنباط داللة اآلية عى 
بينها  ربط  58 حيث  اآلية  تفسري  فعله يف  ما  ذلك  أمثلة  الصحيح. ومن  وجهها 
املقصود  املعنى  د  ليوحرِّ واملحتوى  املضمون  وحدة  أساس  عى   60 اآلية  وبني 
القارئ  لفطنة  بالتفصيل  أمثلة أخرى نرتك ذكرها  وثّمة  اآليتني.  الصدقة يف  من 
ونكتفي باإلشارة إىل مواردها وهي: الربط عى أساس التناسب بني اآليتني 68 
املضموين،  الرتابط  أساس  عى  الرمحة  من  املقصود  لتوسعة   71 واآلية  و71، 

وأخرًيا اآلية 72.

9- االلتفات إلى التركيب اإلعرابي ودوره في المعنى

العربية  اللغة  الكلامت يف  يؤّدي االختاف يف اإلعراب وتشكيل حركة آخر 
الناحية  من  قراءهتا  اختلفت  موارد  من  اهلل  كتاب  خيلو  وال  املعنى،  اختاف  إىل 
اإلعرابية، ومن أمثلة ذلك اآلية 15 من سورة التوبة، حيث قرئت كلمة »يتوب« 
أو عطًفا عى  الفتح تكون اجلملة جواب رشٍط،  الباء وبضّمها. وبناًء عى  بفتح 
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اجلمل السابقة، وبناًء عى الضّم حُيتمل أن ال تكون الواو للعطف بل لاستئناف. 

10- االستفادة من مبادئ الدين ومحكماته

قوّية  قرينة  يكون  أن  يمكن  الدينية  واملبادئ  األفكار  أّن عدًدا من   ال شّك يف 
تصلح لاعتامد عليه يف التفسري، وخاّصة يف اآليات املتشاهبة من خال رّدها إىل 
نا من هذه القاعدة يف عدد من املوارد  املحكامت الدينية أو الكتابية. وقد استفاد مف�رِّ
منها توسعة النهي عن كنز املال ملا هو خارج حدود بحث الزكاة، وذلك باالستناد 
وحرص  واالقتصادية،  االجتامعية  العدالة  لنرش  دعوته  الدين  مسّلامت  من  أّن  إىل 

حتريم الكنز باالمتناع عن أداء الزكاة، قد ال يكفي لتحقيق هذه الغاية الدينية.

11- تقديم ظهور اآلية على مفاد الروايات

يرّصح سامحة السيد { يف تفسري اآلية 60 بأّن ما تفيده اآلية بحسب الظهور 
العريّف مقّدٌم عى ما تدّل عليه الروايات التفسريّية. ويضيف أّن الداللة الظهورية 
لآلية هي اخليار األّول، وإّنام نلجأ إىل الروايات واألخبار يف حالة عدم انعقاد ظهور 
عريفٍّ لآلية، أو يف حاالت انعقاد ظهور هلا يف اإلطاق أو العموم، ثم وردت رواية 
خمّصصة أو مقّيدة؛ وذلك ألّن عموم القرآن وإطاقه يقبان التخصيص والتقييد. 

وهذه اإلشارة تفيد أّنه يقبل ختصيص القرآن وتقييده بخرب الواحد.

12- عدم حّجية فتوى الفقهاء في تفسير اآلية

الفقهاء  فتاوى  حّجية  عدم  التفسري  هذا  يف  هبا  املعمول  التفسريية  املباين  من 
املبنى  هبذا  يرّصح  وهو  السنّة.  أهل  من  أو  اإلمامية  من  كانوا  سواء  التفسري،  يف 
التفسري وفهم كتاب اهلل هو  أّن اخليار األّول يف  أيًضا، ويبنّي   60 يف تفسري اآلية 
الظهور العريّف املنعقد لآلية، ويف املرتبة الثانية األخبار والروايات املنقولة عن أهل 
ة ملا مل ينعقد له ظهوٌر، أو انعقد ولكن كان عموًما  البيت، يف ما إذا كانت مف�رِّ
أو إطاًقا ثم وردت رواية مقّيدة أو خمّصصة. وهذا املبنى من املباين األساسية التي 
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ذاك  أو  الفقيه  هلذا  تقليده  نتيجة  التفسريّية  األخطاء  التوّرط يف  من  املف�رِّ  حتمي 
وجعل فتواه معياًرا يف التفسري.

13- االستفادة من »االّطراد« وكثرة االستعمال في فهم مفردات القرآن

يمكن حتديد املراد من بعض املفردات القرآنية، عى ضوء كثرة ورودها يف سياٍق 
نا اجلليل هذه القاعدة لرشح  ه داللتها يف اجّتاه معنّي. وقد اعتمد مف�رِّ حمّدد يوجرِّ

بعض املفاهيم القرآنية، ومن ذلك مفهوما الزكاة والصدقة، يف تفسري اآلية 60.

14- منهج القرآن في وصف عقائد األشخاص

عقائد  تعريف  يف  القرآن  طريقة  أّن   ،30 اآلية  تفسري  يف  اجلليل  نا  مف�رِّ يرى 
أو  معتقًدا  األشخاص  من  جمموعة  يتبنّى  عندما  أّنه  هي  ووصفها،  األشخاص 
فكرًة ثم ال يعارضها اآلخرون، فإّن تلك العقيدة ُتنسب إىل اجلميع عى حدٍّ سواء. 

ويستشهد هلذه الفكرة باآليتني 30 و65 من سورة التوبة.

د( الخصائص والممّيزات

ثّمة خصائص وممّيزات يتحّى هبا هذا اجلهد التفسريّي، مضاًفا إىل ما ذكرناه 
حتت عنوان املنهج، واالجّتاه، واملباين والقواعد. وسوف نشري يف ما يأيت إىل أهّم 

هذه اخلصائص:

1- استنباط المبادئ الكّلية والمعايير

املبادئ  استنباط  التفسري،  بالعناية واالهتامم يف هذا  التي حظيت  القضايا  من 
العاّمة والكلّية لإلسام من آيات القرآن الكريم، مضاًفا إىل تطبيقها عى مصاديقها 
املعارصة يف عدٍد من احلاالت. وتتنّوع هذه املبادئ العاّمة بني مبادئ عاّمة للرشيعة 
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ككّل، وقواعد عامة فقهّية، أو أصل من أصول الفقه، ويف بعض األحيان معايري 
وماكات أحكام.

ومن النامذج التي يمكن أن ُيشار إليها: 
من  و4   3 اآليتني  من  املهّم  عى  األهّم  وتقديم  التزاحم1  مبدأ  استنباط   -1

سورة التوبة، وهذا املبدأ من األصول املهّمة يف علم أصول الفقه.
طرح  الكفر﴾،2  أئّمة  فقاتلوا  دينكم  في  ﴿وطعنوا  تعاىل:  قوله  تفسري  يف   -2
ا حاصله أّن ماك القتال هو الطعن يف الدين، وإعاقة الدعوة إليه،  مبدًأ عامًّ
وبناًء عى هذا املبدأ كّل حماولة لتغيري األرضية الفكرية للمجتمع اإلسامّي 

بطريقة ال يرتضيها اإلسام، هي طعٌن يف الدين.
احلاالت  بعض  يف  يكتفي  ال  اإلسام  أّن  و13،   12 اآليتني  من  يستفيد   -3
للخلفيات  أحياًنا  يتصّدى  بل  مبارٍش،  بشكٍل  اليشء  عن  والنهي  باألمر 

والدوافع.
هو  العدوان  بل  القتال،  يرّبر  ال  وحده  الكفر  أّن   13 اآلية  من  يستفيد   -4
الرّد عى العدوان بدفعه ومواجهته، وبناًء عى هذا قد  السبب الذي يرّبر 
يترّضر اإلسام من بعض الفاسقني أو املنافقني املتظاهرين باإلسام أكثر 

ممّا يترّضر من الكفر والكّفار.
ُتصنّف  أساسه  عى  الذي  املعيار  إىل  سامحته  أشار   27 اآلية  تفسري  يف   -5

املعصية بأهّنا كبريٌة.
6- يستفيد من اآلية 59 أّن مصلحة املجتمع مقّدمة عى مصلحة الفرد...

7- يستنتج من اآلية 94 أّن من مبادئ التواصل يف اإلسام عدم قبول كام 
الفاسق.

أمهية، يف  األقل  أمهّية عى  األكثر  التكليف  بتقديم  يقيض  الذي  املبدأ  التزاحم  من  املراد    � 1
حاالت التعارض بني التكليفني وعجز املكّلف عن اإلتيان هبام مًعا. كام لو تعّرض شخصان 
للغرق واستطاع املكّلف إنقاذ أحدمها فقط، ففي هذه احلالة يقدم األهّم منهام عى األقل أمهية.

2 �  سورة التوبة: اآلية 12.
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ال  اإلسام  أّن  رضار  مسجد  حلادثة  حتليله  أثناء   107 اآلية  من  يستفيد   -8
هيتّم بالظاهر عى حساب املضمون؛ وألجل ذلك يقيض هبدم املسجد عى 
فيه ظاهًرا ال  العبادة  كانت  إذا  اهلل،  بيت  الظاهر  الرغم من كونه بحسب 

مضمون له.

2- طرح موضوعات مستقّلة

طرحها  ترّبر  بمناسبة  املستقّلة  املوضوعات  لبعض  التفسري  هذا  يتعّرض 
قرآنيًّا  موضوًعا  يكون  قد  االستطرادات  من  النوع  وهذا  فيها.  القول  وتفصيل 
أو  التوّقف عنده،  أو موضوًعا اجتامعيًّا مهامًّ يستحّق  فيه،  القول  حيتاج إىل بسط 
شبهة أو إشكالية ينبغي التعّرض حلّلها، أو فهاًم خاطًئا آلية من كتاب اهلل يستأهل 

التصحيح. وهذه بضعة أمثلة هلذا النوع من االستطرادات.

تعّرض يف تفسري اآلية 34 لتحليل فلسفة املال والنقد، ولألسباب التي أّدت 
إىل اعتامد الذهب والفّضة. ويستنتج من هذا االستطراد أّن بعض أحكام الذهب 

والفضة املذكورة يف اآلية تنطبق عى النقد املتداول يف عرصنا. 

يف  الثروة  تركيز  من  اإلسام  منع  لقضية  تعّرض  نفسها  اآلية  هذه  تفسري  يف 
أيدي مجاعة حمّددة، وعرض بعض اآلليات التي حتول دون ذلك، ومنها: حتريم 
القامر والربا، حيث مها وسيلة لتحصيل مال كثري من دون جهد اقتصادّي معادل؛ 
الربط بني توزيع اإلرث يف اإلسام، وتفكيك الثروات الكبرية إىل حصص أقل؛ 

وترشيع الرضائب عى أشكاهلا من مخٍس وزكاة وغريمها.

يف تفسري اآلية 103، ويف سياق احلديث عن األهداف املعنوية لترشيع اإلنفاق 
املعيار،  الفرد هي  الذي جيعل مصلحة  الرأساميّل  يتعّرض للمذهب  يف اإلسام، 
بينام املعيار يف اإلسام هو مصلحة اجلامعة والفرد عى حدٍّ سواء، وهذا يكشف 

برأيه عن اعتدال اإلسام ووسطّيته.

نا بأّن هذه القضايا التي يعاجلها هذا التفسري  ويف بعض احلاالت يرّصح مف�رِّ
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وأخرًيا  فيها.  والبحث  طرحها  من  بد  ال  ولكن  التفسريّية،  املطالب  من  ليست 
جتدر اإلشارة إىل أّن األسلوب املعتمد يف معاجلة هذه املوضوعات هو يف الغالب 

أسلوب التفسري املوضوعّي.

3- االستفادة من التمثيل لشرح اآلية

بطريقة  وتقديمها  العميقة،  األفكار  لتوضيح  املناسبة  األساليب  من  التمثيل 
املخاطبني وضامئرهم. وقد  باستقرارها يف عقول  بسيطة تسّهل فهمها، وتسمح 

اعتمد هذا التفسري هذا األسلوب يف التعامل مع األفكار.

ة أمثلة كثريٌة نشري إىل بعضها، يف ما يأيت: وثمجّ

ب الريايض، عند تفسريه لقوله تعاىل:  1- شّبه االمتحان اإلهلّي بطريقة املدررِّ
﴿أم حسبتم أن تتركوا﴾1، ومل يشّبهها بطريقة املعّلم النظرّي يف االمتحان، 
ب هدفه  وذلك أّن املعّلم النظرّي هدفه اكتشاف مستوى الطالب، بينام املدررِّ

تعزيز قدراته وتربيته، وعى هذا النحو تكون االختبارات اإلهلّية.

اإلنسان، ووجه  بدن  بالدم يف  املجتمع  املال يف  يشّبه   34 اآلية  تفسري  2- يف 
الشبه املقصود هو أّن كاًّ منهام جيب أن يبقى يف حالة جريان ليصل إىل مجيع 

األعضاء بطريقة عادلة ومنصفة...

3- يف تفسري اآلية 38، شّبه خلود األفكار اإلسامّية إثر تضحيات املجاهدين 
باحلجر الذي يستقر بطريقة طبيعية وال جيرفه السيل. وهذا املثال هو من 

باب تشبيه السنن االجتامعية بالسنن الطبيعية.

4- يف تفسري قوله تعاىل: ﴿فما متاع الحياة الدنيا من اآلخرة إال قليل﴾2،  يشّبه 
السالك إىل اآلخرة بالسائر نحو البحر، فهذا األخري عى الرغم من أّنه يسري 
نحو البحر إال أّنه يستفيد يف سفره من اجلداول، والسائر إىل اهلل كذلك ال 

1 �  سورة التوبة: اآلية 16.

2 �  سورة التوبة: اآلية 38.
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يستغني عن االستفادة من متاع احلياة الدنيا...1

4- طرح المباحث االجتماعّية

التي خترب عن أوضاع املجتمع اإلسامّي يف  التوبة عدٌد من اآليات  يف سورة 
السنوات األخرية من حياة النبّي . وقد توّقف مفّ�نا اجلليل عند هذه اخلاّصة 
وتصّدى يف بعض األحيان لبعض املباحث االجتامعية باالستعانة بآيات من سور 
أخرى، وعى اخلصوص ذلك النوع من املباحث التي يمكن تطبيقها عى عصور 
عّدة. وبعبارة أخرى: إّن كثرًيا من اإلشارات االجتامعّية يف سورة التوبة وغريها من 

سور القرآن الكريم، حتكي عن القوانني االجتامعية التي ال ترتبط بمجتمع بعينه.

ومن أمثلة ما تصّدى له مفّ�نا اجلليل، بيانه للفئات االجتامعية التي تعارض 
االجتامعي  املثّلث  هي  الفئات  وهذه  واملصلحني،  األنبياء  دعوات  الدوام  عى 
الباط  السلطة، واألغنياء، وعلامء  بالطاغوت، وهي: أهل  الذي يمكن تسميته 
وطّاب الدنيا. وقد فّصل القول يف هذا املوضوع االجتامعّي، بمناسبة تفسري اآلية 

34 من سورة التوبة.

ويف تفسري اآليات 97-99، تعّرض خلصائص أهل البدو وأهل احلرض، عى 
يعطينا  يشبهها  وما  اآليات  هذه  يف  القرآن  أّن  وأوضح  القرآنّية،  اإلشارة  ضوء 
كتاًبا  ليس  أّنه  من  الرغم  عى  واإلناسة،  والنفس،  االجتامع،  علوم:  يف  دروًسا 
ختّصصيًّا يف هذه العلوم؛ بل هو فوق ذلك وأعى شأًنا، فهو كتاب هداية، وهدفه 

األساس هو تعليم اإلنسان كيف يعيش...

ويف تفسري اآلية 103، يف سياق رشحه ملفهوم التزكية الوارد يف اآلية، يرشح 
عى  اإلنفاق  إثر  وزكاته،  اإلسامّي  املجتمع  نمّو  إىل  الزكاة  أداء  يؤّدي  كيف 

املصالح العاّمة من أموال األغنياء...

1 �  عرض كاتب املقّدمة اثني عرش مورًدا كأمثلة للتشبيهات املستخدمة يف هذا التفسري. وقد 
أعرضنا عن ترمجتها للسبب املتقّدم وهو الرغبة يف االختصار. )املرتجم(
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5- تحليل الروايات المرتبطة بفضائل السور

يتعّرض مفّ�نا العزيز يف بعض احلاالت للروايات التي تتحّدث عن فضائل 
السور ويعمل عى حتليلها. ومن ذلك أّنه ورد يف بعض األخبار أّن قراءة سوريت 
التوبة واألنفال تذهبان النفاق أو حتميان منه. وهو يرتيض كام يظهر هذه الرواية 
أحوال  تعرضان  إهّنام  حيث  السورتني؛  موضوع  ضوء  عى  ذلك  حتليل  وحياول 
يف  قارئهام  وتأّمل  القراءة  عند  خصائصهم  إىل  االلتفات  يستدعي  ما  املنافقني، 

أحواله ورصد مدى إخاصه أو نفاقه.

6- تحليل فلسفة األحكام القرآنية

وبعض  معلوم.  هو  كام  واملفاسد،  للمصالح  تابعٌة  وترشيعاته  القرآن  أحكام 
املصالح عى  أو  احلكم  كتابه،1 وبعض هذه  عّز وجّل يف  اهلل  بّينها  املصالح  هذه 
الرغم من السكوت عنها، فإّنه يمكن اكتشافها والتعّرف إليها، وخاّصة ما كان 
. والكتشاف هذه املصالح آثاٌر، أمّهها إقناع املخاطب هبا،  منها ذا طابع اجتامعيٍّ
ُيضاف إىل هذا األثر أّن بيان املصالح املرتّتبة عى األحكام يدفع بعض الشبهات 

املثارة يف وجهها.

ولكّن  التفسري؛  ميدان  يف  السائدة  األعراف  من  املصالح  هذه  بيان  وليس 
املرتّتبة  واحلكم  املصالح  تلك  اكتشاف  وحياول  البعد،  هبذا  هيتّم  اجلليل  نا  مف�رِّ
نكتفي  كثريٌة  واألمثلة  املعارصة.  االجتامعية  التجارب  ضوء  عى  األحكام،  عى 

باإلشارة ال�يعة إىل بعضها:

1- يف تفسري اآلية 17 بنّي األسباب التي أفضت إىل ترشيع حتريم بناء املساجد 
من قبل املرشكني.

2- يف تفسري اآلية 54 عالج قضية قبول األعامل، وبنّي أّن األجر والثواب يف 
اآلخرة ليس هو اهلدف الوحيد للعبادة واألعامل الصاحلة.

1 �  انظر: سورة البقرة: اآلية 219؛ وسورة املائدة: اآليتان 91-90.
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3- تعّرض لآلثار املرتّتبة عى التوّكل يف تفسري اآلية 51.

4- بنّي يف تفسري اآلية 60 أهداف ترشيع الزكاة وغريها من أشكال اإلنفاق 
يف اإلسام.

5- رشح يف تفسري اآلية 72 األسباب التي من أجلها يكّرر اهلل تعاىل يف القرآن 
وعوده للمؤمنني.

املنافقني  مع  التشّدد  تكمن وراء  التي  األسباب   80 اآلية  تفسري  6- عّلل يف 
املصاديق  ببيان  سامحته  يكتِف  ومل  هلم.  االستغفار  عن  اهلل  ينهى  بحيث 
املتنّوعة لألحكام والترشيعات القرآنية؛ بل قّدم أفكاًرا عاّمة تعالج قضية 
تعليل األحكام، وبيان األسباب التي أّدت إىل السكوت عن بعض العلل 

وبيان بعضها اآلخر.

7- بيان أهداف األخبار التاريخية في القرآن

يقول سامحته يف سياق تفسري اآلية 107 التي تبنّي قّصة مسجد رضار، يف جمال 
بيان األهداف املتوّخاة من نقل األحداث التارخيّية يف القرآن: »قد ياحظ املدّقق 
يف هذه القّصة أّن اهلل تعاىل اهتّم بنقل قّصة ليس فيها من األمهّية ما يدعو إىل نقلها؛ 
ومع ذلك حتّدث عنها القرآن يف أربع آيات. ولعّل النظرة األوىل تقيض بكفاية ما 
هو أقل لنقل هذه الواقعة التارخيّية واإلخبار عنها؛ وذلك أّنه ليس من عادة القرآن 
التفصيل يف نقل الوقائع التارخيّية؛ بل إّن كثرًيا من وقائع سرية النبّي  مسكوٌت 
عنه يف القرآن. ومن هنا نقول بثقة إّن تفصيل الكام يف األحداث التارخيّية يراد 

منه التعليم واستفادة العرب من هذه األحداث«.

رين بالرأي الذين يحملون آراءهم على القرآن 8- انتقاد المفّسِ

ين الذين  نا اجلليل، عند تفسريه اآلية 12 من سورة التوبة، املف�رِّ ينتقد مف�رِّ
مقاربته  عن  يكشف  االنتقاد  وهذا  وميوهلم.  آرائهم  وفق  اآلية  داللة  هون  يوجرِّ
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باملتبنَّيات  التأّثر  عن  بعيًدا  التفسري،  مقام  يف  احلياد  عى  احلرص  وهي  التفسريية 
من  أكثر  يف  تتكّرر  االنتقادات  وهذه  التفسري،  عى  القيمومة  وإعطائها  اخلاّصة، 

مورد، منها:

املؤمنني  من  تعاىل  اهلل  رشاء  ون  يف�رِّ الذين  ينتقد   111 اآلية  تفسري  يف   -1
هذه  من  حمّدًدا  نوًعا  يفيد  السياق  أّن  ويرى  البدنية،  بالعبادات  أنفسهم، 

العبادات وهي عبادة اجلهاد.

2- يف تفسري اآلية 40 ينتقد صاحب املنار عى اخرتاعه بعض الفضائل للخليفة 
ين من  املف�رِّ نقَده عى  إّياه؛ ولكنّه ال يقرص  نقده  األّول، ويقسو عليه يف 
النقدية حّتى جتاه بعض مفّ�ي  النظرة  نجده حيمل هذه  بل  السنّة؛  أهل 

اإلمامية.

 3- يف تفسري اآلية 43 يطرح عدًدا من اآلراء يف املقصود من العفو عن النبّي
وينتقد أكثرها، وخيتار رأًيا يرى أّنه األصوب. إىل غري ذلك من األمثلة التي 

يمكن للقارئ الفطن االلتفات إليها.

ومن املوارد املشار إليها أعاه وغريها ممّا مل نرش إليه، يتبنّي أّن املباين التي يستند 
نا يف نقده لسائر اآلراء، هي: إليها مف�رِّ

- احرتام ظاهر اآلية

- االلتفات إىل السياق

- ماحظة سائر اآليات وفق منهج التفسري بالقرآن

ماحظة الروايات الواردة عن املعصومني -

- رّد األخبار غري املعتربة

- االلتفات إىل املعاين اللغوية للكلامت واملفردات

- ماحظة املفاهيم القرآنية ومعاين االصطاحات اخلاّصة
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- التحليل التارخيي ألحداث صدر اإلسام

- االلتفات إىل املبادئ اإلسامية املستفادة من اآليات املحكمة

- التحليل العقيل

- نفي التكرار املحض عن القرآن

9- اإلبداعات التفسيرّية

من خصائص هذا التفسري أّنه يتضّمن بعض اآلراء اجلديدة التي يمكن تصنيفها 
يف دائرة اإلبداعات اخلاّصة به. ونشري إىل بعض هذه اآلراء اجلديدة يف ما يأيت:

ين يف املقصود من قّلة متاع احلياة  1- يف تفسري اآلية 38 عرض أقوال املف�رِّ
الدنيا يف اآلخرة وبنّي وجهة نظر خاّصة به.

2- يف تفسري اآلية 112 عرض آراء املفّ�ين يف السياحة ومحلها عى السياحة 
يف النفس.

رأًيا  طرح  ثّم   ، النبّي  عن  العفو  من  املراد  عرض   43 اآلية  تفسري  يف   -3
جديًدا يف املوضوع.

4- يف تفسري اآلية 29 عرض املقصود من الفتنة، وطرح وجهة نظٍر مستفادة 
من أخبار أسباب النزول.

ين يف شّدة قّوة املحكّي عنهم، ثّم  5- يف تفسري اآلية 69 بنّي وجهة نظر املف�رِّ
طرح احتاماًل آخر... ومن أهّم عنارص التجديد يف هذا التفسري التوّقف عند 
املفاهيم القرآنية واكتشاف املقصود منها قرآنيًّا، ومن األمثلة توسعة مفهوم 

الزكاة لتشمل ما هو أوسع من الزكاة بحسب االصطاح الفقهّي.

10- بيان مصاديق اآلية

من خصائص هذا التفسري أّنه يتعّرض لبيان مصاديق اآلية؛ ما يؤّدي إىل زيادة 
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الغلظة يف  بيان مصاديق  منها  أمثلة عّدة هلذه اخلصيصة،  والتأثري. وثّمة  الفعالية 
تفسري اآلية 73، ومصاديق العذاب يف تفسري قوله تعاىل: ﴿يعّذبهم عذابًا أليًما في 
باألموال واألوالد يف  املنافقني  تعذيب  74، ومصاديق  اآلية  واآلخرة﴾ يف  الدنيا 

تفسري اآلية 85، ومصاديق اخلريات يف عند تفسري اآلية 88.

11- التدقيق في الكلمات واكتشاف دالالتها

يتوّقف املف� اجلليل عند املفردات والعبارات القرآنية هبدف اكتشاف دالالهتا 
بينها، وقد أرشنا إىل بعض ما يمكن إدراجه ضمن هذا  ومتييز الفوارق الداللية 

البند. وهنا نشري إىل نامذج أخرى، منها:
الواردة يف وصف  »بعضهم من بعض«  عبارة  بني  يقارن   71 اآلية  تفسري  يف 
املنافقني، وعبارة »بعضهم أولياء بعض« الواردة يف وصف املؤمنني. واألمر نفسه 
يلحظ يف ما يرتبط بتعبري »يقيمون الصاة« وبني الفعل »يصّلون«، وكذلك يتوّقف 
عند الدعوة إىل طاعة اهلل والرسول بعد األمر بإقامة الصاة وإيتاء الزكاة...، مع 
أّن هذه األوامر هي مصاديق لطاعة اهلل والرسول. ويف تفسري اآلية 73 تساءل عن 
سبب تقديم األمر بجهاد الكّفار مع أّن البحث عن املنافقني. ويف تفسري اآلية 86، 
يتساءل عن تعبري اهلل عّز وجّل عن املنافقني بعبارة »أولو الطول«، مع أّن الكام 
عن استئذان املنافقني، ويؤّكد أّن كّل عبارة أو كلمة ترد يف القرآن مقصودة وهلا 
داللة حمّددة. ويف تفسري اآلية 91، يتساءل عن رّس التعبري باملغفرة والرمحة يف ما 
أيدهيم، وجييب عن  الزاد بني  توافر  لعدم  اجلهاد  املعذورين عن  باملؤمنني  يرتبط 

هذا التساؤل بتحليل املقصود من املغفرة، ويبنّي معناها يف هذا املورد.
ويف بعض احلاالت يتوّقف هذا التفسري عند ذكر حرٍف أو عدم ذكره، ليستنبط 

داللة ذلك ومرماه، ومن األمثلة:
و»الذين  الذهب«  يكنزون  »والذين  عباَريْت:  بني  يقارن   ،34 اآلية  تفسري  يف 
يكنزون الذهب« ]مع الواو أو بدوهنا[. ويف تفسري اآلية 102 يتساءل عن الفارق 
الداليّل بني ذكر الباء وعدم ذكرها يف قوله تعاىل: ﴿خلطوا عماًل صالًحا وآخر سيئًا﴾ 
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ليكشف عن الفارق الداليّل بني اآلية كام هي يف القرآن وبني تعبري »بآخر«. وكذلك 
يبنّي الفارق يف املعنى يف اآلية 103 بني نسبة التزكية إىل األشخاص ونسبتها إىل املال. 

12- ترتيب وتصنيف مطالب اآليات

واملضامني  املطالب  ويصنّف  اآليات  من  لعدد  املفّ�  يعرض  عّدة  موارد  يف 
الواردة فيها، هبدف متييز املطالب األساسّية عن غريها، وهبدف بيان التناسب بني 
فإّن يف  »وباملناسبة   :42-41 باآليتني  يرتبط  ما  يقول يف  أّنه  ذلك  اآليات. ومن 
هاتني اآليتني ثاثة مطالب عاّمة ومهّمة، ومطالب أخرى جانبية«. ثم يعمد إىل 

فهرسة هذه املضامني وتصنيفها.
وهذه الطريقة يف التعامل التفسريّي مع اآليات ترتّتب عليها فوائد مّجة، أمّهها 
أمّهية،  األقّل  اهلامشية  املطالب  عن  ومتييزها  لآليات،  األساسية  الرسائل  إبراز 

وهذا يساعد املف�رِّ واملتلّقي عى توضيح آلية التعامل مع هذه املطالب.

13- االلتفات إلى القواعد واألحكام الفقهّية

عى الرغم من تصنيف هذا التفسري يف دائرة االجّتاه االجتامعي اهلدايتي، فإّنه 
يويل اهتاممه ببعض األبعاد الفقهّية التي تتعّرض هلا اآليات. وهذا يكشف بوضوح 

عن اخللفية الفقهّية التي يستند إليها املفّ�.
تنفروا  ﴿إال  تقول:  التوبة  سورة  من   39 اآلية  أّن  اخلصيصة  هذه  أمثلة  ومن 
بكم عذابًا أليًما﴾ والسؤال الذي ُيطرح هنا هو: أال تتعارض هذه اآلية مع قوله  يعذِّ

الله نفًسا إال وسعها﴾؟ وتصّدى ملعاجلة التعارض املوهوم بني  تعاىل: ﴿ال يكلّف 
اآليتني باإلشارة إىل مصاعب اجلهاد ومتاعبه، مع بقائه يف دائرة اإلمكان والقدرة.
وثّمة موارد يف القرآن الكريم ُتبنّي فيها بعض األحكام الفقهية اجلزئية، مضاًفا 
إىل القواعد، ومن األمثلة ما ورد يف اآلية 111 التي ُتف�َّ بحالة اخّتاذ الكّفار بعض 
املؤمنني دروًعا برشّيًة، ومن ذلك أيًضا التمييز بني صّحة العمل وقبوله يف تفسري 

نا عند األمرين.  اآلية 53. وقد توّقف مف�رِّ



تفسير سورة براءة84

باملعروف  األمر  مبدأ  عند   71 اآلية  تفسري  يف  مليًّا  توّقفه  أيًضا  األمثلة  ومن 
طبيعة  عند  توّقف  كام  الرضر،  من  األمن  رشط  عند  وخاّصًة  املنكر  عن  والنهي 

. وجوب األمر والنهي، وأّنه عينيٌّ أو كفائيٌّ
االصطاح  دالالت  لتحليل  اجلهاد  مبدأ  عند  توّقف   73 اآلية  تفسري  ويف 
الصورة  بني  وقارن  الفقهاء،  بني  املطروحة  اآلراء  من  عدٍد  إىل  وأشار  الفقهّي، 
القرآنية للجهاد والتفصيات الفقهّية التي استنبطها الفقهاء حوله. وممّا يقّرره يف 
ختام البحث أّن مفهوم اجلهاد يف القرآن خيتلف عن املعنى االصطاحي الفقهّي، 
فحّتى لو سّلمنا بالرشوط التي يذكرها الفقهاء للجهاد، فإّن اجلهاد باملعنى القرآيّن 
ليس مرشوًطا هبذه الرشوط كحضور املعصوم وما سوى ذلك ممّا سوف ياحظه 

القارئ هلذا التفسري.
مؤمنًا  امليت بني حالة كونه  الصاة عى  قارن يف مسألة   74 اآلية  تفسري  ويف 
ومن  اآلية.  نزول  سبب  يف  ورد  ما  تأييد  ذلك  من  ليستفيد  منافًقا،  كونه  وحالة 
األمثلة أيًضا توّقفه يف قضية الزكاة يف اآلية 103 عند األعيان التي أوجب الفقهاء 
الزكاة فيها، وعرضه اختاف األقوال يف حرص وجوب الزكاة باألعيان املعروفة 

أو تعميم ذلك إىل غريها.
وأخرًيا ُياحظ يف هذا التفسري بعض النقد املوّجه إىل بعض الفتاوى واآلراء 
الفقهّية، وذلك من زاوية معارضة هذه الفتاوى ملا ُيستفاد من ظاهر هذه اآلية أو 

تلك، ومن األمثلة ما ورد يف تفسري اآلية 29 من سورة التوبة.

14- البحث في االصطالح القرآنّي

ثمة كلامت يف القرآن الكريم اسُتخِدمت يف معاٍن ختتلف عن معانيها العرفية 
اللغوية. وهذه الكلامت هي اصطاحات أو مفاهيم هلا يف القرآن محولة معنوية 
حمّددة. وهذه احلمولة املعنوية أو الداللة القرآنية اخلاصة يمكن اكتشافها ونيلها، 
يف  الكلامت  هذه  استعامل  كُثر  إذا  وخاصة  االستعامل  موارد  يف  التأّمل  بواسطة 

سياقات تساعد عى استظهار هذا املعنى املختلف عن املعنى اللغوّي.
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ومن خصائص هذا التفسري اهتاممه هبذا النوع من املفردات واملفاهيم القرآنية، 
واألمثلة كثرية نشري إىل بعضها يف ما يأيت:

ففي تفسري اآلية 34 وبعد رشحه للمعنى اللغوي لكلمة »كنز«، يشري إىل أّن 
هذه الكلمة هي مفهوم قرآين ال ُيشرتط يف صدقه إخفاء املال حتت األرض؛ بل 
الكنز يف القرآن هو إخراج املال من دائرة استفادة عاّمة الناس منه، والقرينة التي 
فالكنز يف  ينفقوهنا يف سبيل اهلل«. وعليه  املعنى هي عبارة: »ال  منها هذا  ُيستفاد 
شهواته  عى  أمواله  ينفق  من  وبالتايل  اهلل،  سبيل  يف  املال  إنفاق  عدم  هو  القرآن 

املحّرمة ورغباته وميوله السخيفة يصدق عليه أّنه يكنز املال.

بمساعدة  فيه  يبنّي  اجتامعيًّا  مفهوميًّا  بحًثا  يفتح  أّنه  ناحظ  نفسها  اآلية  ويف 
املفاهيم القرآنّية ما يسّميه بمثّلث السلطة يف املجتمعات اإلنسانية:

األول: هو مفهوم »املأل«، وهم احلاشية الذين حييط السلطان نفسه هبم، وهم 
األدوات التي حيكم بواسطتها. ومن هؤالء »هامان« يف باط فرعون.

الثاين: »املرتفون«، وهم األغنياء وأصحاب الثروات، وقد ال يكون هؤالء ممّن 
رموزهم  ومن  متبادلة.  مصالح  السلطان  وبني  بينهم  ولكّن  بالسلطان؛  حييطون 

القرآنّية »قارون«.

الفكر  يف  املساّمة  الدين  رجال  هي  الطبقة  وهذه  والرهبان،  األحبار  الثالث: 
إضفاء  هو  هؤالء  يؤّديه  الذي  األساس  والدور  الساطني،  بوّعاظ  اإلسامي 
املرشوعية عى سلطة احلاكم وترّصفات ضلعي املثّلث السابقني. ويقبع عى قّمة 
هذا اهلرم املثّلث السلطان املعرّب عنه أحياًنا بالطاغوت، مع صدق هذا املفهوم عى 

سائر األضاع أيًضا.

مفهوم  فمنها  رسيًعا.  إليها  نشري  عندها،  التوّقف  تستحّق  أخرى  أمثلة  وثّمة 
وأقسامها  الوالية  أنواع  نا  مف�رِّ فيها  بنّي  بحثّية   بوقفة  حظي  الذي  »الوالية« 
املعنى  أّن  سامحته  ويرى  »الزكاة«  مفهوم  أيًضا  ذلك  ومن  القرآن.  يف  وداللتها 
ات عدة.  القرآيّن خيتلف عن املعنى االصطاحي الفقهّي، ويستدّل لذلك بمؤرشرِّ
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ومنها أيًضا مصطلح »اجلهاد«؛ حيث ُيفهم منه عادًة معنى القتال؛ ولكّن سامحته 
يستند  التي  ات  املؤرشرِّ ومن  وأشمل،  داللة  أوسع  القرآين  املعنى  أّن  إىل  يلفت 
إليها، أمر اهلل يف القرآن الكريم بمجاهدة املنافقني، مع أّن سرية النبّي  مل ُيسّجل 
»اإليامن«  اآلتية:  املفاهيم  أيًضا  ذلك  ومن  حربية.  معركة  معهم  خاض  أّنه  فيها 

و»اإلسام«، و»الصدقة«، و»الكفر«...

15- المسائل العقدية- الكالمّية

بل  كاميًّا؛  ا  عقديًّ اجّتاًها  ليس  التفسري  هلذا  األساس  االجّتاه  أّن  قبل  من  بّينّا 
يغلب عليه الطابع االجتامعّي، ولكّن تبنّي االجّتاه االجتامعي يف التفسري يقتيض يف 
بعض احلاالت التوّقف عند بعض القضايا العقدية وخاصة الشبهات التي توّجه 
األبحاث؛  هذه  مثل  يف  اخلوض  إىل  سامحته  يدعو  ما  وهذا  ملناقشتها.  الدين  إىل 
ُيضاف إىل هذا أّن بعض اآليات تستدعي اخلوض يف مسائل اعتقادّية بالنظر إىل 

املوضوعات التي تتحّدث عنها.

ومن أهمجّ املباحث التي تستحقجّ اإلشارة إليها، ما يأيت:

ففي تفسري اآلية 19 توّقف عند قضية إيامن أيب طالب مع يشٍء من االختصار. 
واملسيحيني وخاصة  اليهود  معتقدات  بعض  عند   30 اآلية  تفسري  توّقف يف  كام 
عند فكرة أبّوة اهلل تعاىل لإلنسان. ويف تفسري اآلية 40 توّقف عند مفهوم العصمة 
وبنّي حدودها ورشح ما يمكن أن يطرأ عى النبّي من حاالت البرش وما ال يمكن 
أن يطرأ عليه. ويف تفسري اآلية 68 فتح بحث املعاد اجلساميّن. ويف تفسري اآلية 71 
كشف عن عقيدة املرشكني يف اهلل عى ضوء عدد من آيات القرآن. وعند تفسري 

اآلية 72 بنّي عى ضوء عدد من آيات القرآن نَِعم اجلنّة وطبيعتها....

أّن  يرى  سامحته  فإّن  التفسري،  هذا  يف  القضايا  هذه  طرح  من  الرغم  وعى 
اخلوض يف النقاشات الكامية النظرية يف تفسري القرآن خطٌأ كبرٌي وقع فيه عدد 
ين، وهو يرى أّن البحث الكامّي له حمّله اخلاّص به. ثم إّنه يشري إىل  من املف�رِّ
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أّن أهم املخاطرات التي يقع فيها املف�رِّ ذو االجّتاه الكامّي هو خماطرة محل رأيه 
ين الذين يرى  وموقفه الكامّي عى القرآين وتقويله إّياه. هو ينتقد عدًدا من املف�رِّ

أهّنم توّرطوا يف هذه املخاطرة ومنهم الفخر الرازي ورشيد رضا.

16- األبحاث النفسية

هذه  مثل  إىل  اإلشارة  بمناسبة  النفسية  املباحث  لبعض  سامحته  يتعّرض 
املوضوعات يف اآلية مورد التفسري، واهلدف األساس هو تعميق فهم اآلية. وثمة 

أمثلة كثرية نشري إىل بعضها:

يف تفسري اآلية 26 وبمناسبة ورود كلمة »سكينة« يف اآلية فتح بحًثا نفسيًّا يف 
 79 اآلية  تفسري  اإلنسانية. يف  للنفس  تعرض  التي  احلاالت  ليبنّي  املوضوع،  هذا 
بحث يف تأثري اإلثراء وكنز املال عى كدورة النفس وظلامنية الروح. ويف تفسري اآلية 
80 بحث عن احلالة النفسية لألشخاص الذي يشعرون باحلّب جتاه من ال يستحّق 
املحّبة. وأشار إىل أّن هذه احلالة موجودة عند كثرٍي من الناس؛ ولكّن هذه العاطفة 
برأيه حتتاج إىل توجيه. ويف تفسري اآليتني 80 و81 أشار إىل احلاالت النفسية التي 
يعيشها املتخّلفون عن اجلهاد. يف تفسري اآلية 86 أشار إىل احلالة النفسية التي تعرض 
لألغنياء املنافقني الذي يبخلون وحيرصون عى الشعور براحة الضمري. ويف تفسري 

اآلية 117 حتّدث عن آلّيات تقوية اإلرادة يف التعاليم اإلسامية.

17- بيان الدروس القرآنية

ثمة آيات يف القرآن الكريم فيها دروس مهّمة وعرب، ومثل هذه اآليات حظيت 
باهتامم هذا التفسري والتوّقف التفصييل عندها، ففي تفسري اآلية 107 وبمناسبة 
احلديث يف اآلية عن مسجد رضار توّقف مليًّا عند هذه اإلشارة القرآنية وبنّي ما 

فيها من دروس وعرب عى مستوى الفرد واملجتمع.
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18- االلتفات إلى قواعد أصول الفقه

من خصائص هذا التفسري االهتامم بقواعد أصول الفقه اإلسامي التي يمكن 
استنباطها من القرآن، أو االستفادة منها يف تفسري آياته. ومن باب املثال نشري إىل 

موردين:

األّول: قاعدة ختصيص القرآن بخرب الواحد: أشار سامحته إىل هذه القاعدة يف 
تفسري اآلية 60 وبحث يف مسألة ختصيص القرآن أو تقييده بخرب الواحد، واستفاد 

من هذه القاعدة يف تفسري هذه اآلية.

الثاين: قاعدة املفهوم واملنطوق: ومن األمثلة عن تأثري أصول الفقه يف تفسري 
القرآن، قاعدة املفهوم واملنطوق، واالستفادة من مفهوم املخالفة يف فهم اآلية وقد 

استفيد من هذه القاعدة يف تفسري اآلية 14.

قاعدة  عن  احلديث  التفسري  يف  وقواعده  الفقه  أصول  حضور  موارد  ومن 
التزاحم يف تفسري اآلية 29، مع اإلشارة إىل الفرق بني التزاحم والتعارض وذكر 

أمثلة لكّل واحد من األمرين.

ويف تفسري اآلية 67 ويف سياق احلديث عن »األمر باملنكر« أشار إىل أّن املقصود 
من املنكر هنا ما يشمل الرشعّي والعقيّل. وهبذه املناسبة بحث يف قاعدة »ما أمر 
به العقل أمر به الرشع«، وبنّي الرشوط التي جتعل حكم العقل مقبواًل وحمّل تأييد 

الرشع.

19- نقد األخبار الموضوعة

من خصائص هذا التفسري اهتاممه بنقد األخبار املوضوعة، ومن األمثلة عى 
ذلك توّقفه عند ظاهرة الوضع يف باب فضائل اخللفاء يف عهد معاوية. ويف سياق 
تفسري اآلية 34 فتح البحث يف أخبار كعب األحبار يف باب إطاق يد الناس يف 

أمواهلم بعد دفعهم الزكاة.
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مباني النقد

وبعد النظر يف موارد النقد املتعددة يف هذا التفسري يتبنّي أن املباين التي 
يستند إليها يف رّد بعض الروايات أو احلكم عليها بالوضع ما يأيت:

1- التعارض وعدم االنسجام مع ظاهر اآلية، وذلك كام يف حالة الروايات 
ن  الواردة عن كعب األحبار يف تفسري اآلية 34. وكذلك األخبار التي تؤمرِّ
القرشّيني من العذاب يف تفسري اآلية 71. ويف تفسري اآلية 67 ثّمة ترصيح 
النظر يف مدى انسجام  بّد من  التفسريية ال  الرواية  النظر يف سند  بأّنه قبل 

مضموهنا مع ما يظهر من داللة اآلية.

2- تعارض الرواية مع الروايات املعتربة، يشري سامحته يف تفسري اآلية 34 إىل 
أّن تعارض الرواية مع عدد من الروايات املعتربة سبب من أسباب ضعفها 
التي  األخبار  يذكر   71 اآلية  تفسري  ويف  بالوضع.  عليها  للحكم  ومرّبٌر 
تضمن للهاشميني األمن من العذاب، فريّدها باالستناد إىل معارضتها عدًدا 
من األخبار والروايات املعتربة. وُيستند إىل هذا املبنى يف األخبار التفسريية 

الواردة يف اآلية 73، واآلية 84.

األخبار  لرّد  التفسري  هذا  يف  منها  ُيستفاد  التي  املباين  من  السند،  ضعف   -3
التفسريية ونقدها، ففي تفسري اآلية 73 يرّد الرواية التي تذكر قراءة خمتلفة 

لآلية.

4- يستفيد سامحته يف بعض املوارد من التاريخ لنقد األخبار ومن ذلك نقد 
إىل  يستند  حيث  باملنافقني«؛  الكّفار  »جاهد  قراءة:  يف  الواردة  الروايات 

سرية النبّي  لرّد هذه القراءة.

5- نقل الرواية عن غري املعصوم. من املباين التي ُيستند إليها لرّد بعض األخبار 
املبنى  فيها هبذا  يرّصح  التي  املواضع  املعصوم. ومن  مروّيًة عن غري  كوهنا 
تفسري اآلية 73، واآلية 34، واآلية 79. ومن األسباب التي يدعم هبا شّكه 
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يف مثل هذه الروايات احتواؤها عى بعض املطالب غري الصحيحة أو الغريبة.

6- عدم انسجام الرواية مع مقام املعصوم. ثّمة رواياٌت يتوّقف سامحته فيها 
  بسبب ما تتضّمنه من أمور ال تنسجم مع مقام املعصوم، سواء كان النبي
أو أحد األئّمة. ومن ذلك رّده خلرٍب مفاده عدم إدراك النبّي  معنى آية 
من القرآن الكريم. فا يقبل للنبّي  أن يكون، بحسب تعبريه، مساوًيا يف 

مقامه العلمّي واملعريّف ألحد أعراب عرصه.

7- تصنيف الرواية يف باب اخرتاع الفضائل. وهذا أيًضا من املباين التي يستند 
إليها سامحته لرّد بعض األخبار، ففي تفسري اآلية 80 رّد بعض األخبار؛ 
بسبب أّن عهد معاوية كان عهد اخرتاع عدٍد من الفضائل ونسبتها إىل بعض 
الصحابة. وبعد الكام عى التفاصيل التارخيّية هلذه الظاهرة خيلص إىل أّن 
الفضائل  الكثري من  النفس يف صّحة  الشّك يف  تثري  التفاصيل  معرفة هذه 

التي ُنِسبت إىل هذا الصحايّب أو ذاك. 

بعض  لرّد  سامحته  إليها  يستند  التي  املباين  من  العقل«  حكم  »معارضة   -8
وهي    النبّي  إىل  ُتنسب  التي  املشهورة  الرواية  رّده  ذلك  من  األخبار؛ 
رواية: »أصحايب كالنجوم بأهّيم اقتديتم اهتديتم«، فهو يرى أّن هذه الرواية 
بغّض النظر عن ضعف سندها ال تنسجم مع حكم العقل الذي يرى أّن 
النبّي إىل  طريق احلّق واحٌد، والصحابة قد اختلفوا، فا ُيعقل أن يدعونا 

االقتداء بأّي واحد من املختلفني.

9- »عدم انسجام الرواية مع الكرامة اإلنسانّية«، ويستند إىل هذا املبنى لرّد بعض 
األخبار يف تفسري اآلية 29 عى الرغم من صّحة سندها؛ ألّن مضموهنا ال 
ينسجم مع موقف اإلسام من كرامة اإلنسان حّتى لو كان غري مسلٍم. ومن 

هذا املبنى يظهر أّنه يرّجح النقد املتني املضمويّن عى النقد السندي.

وأخرًيا نشري يف هذا السياق إىل أّنه يرى أّن انسجام بعض الروايات مع طريقة 
بعض الصحابة وسريهتم كأيب ذرٍّ مثًا، مؤّيد لصّحة الرواية. 
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20- نقد الترجمات

من خصائص هذا التفسري اهتاممه بالرتمجات الفارسية ملعاين القرآن الكريم. 
ويف كثرٍي من احلاالت يذكر الرتمجة ويوّجه إليها نقده، ومن األمثلة نقده لرتمجة 
عبارة »إحدى احلسنيني« يف اآلية 52، حيث املعتمد يف الرتمجات الفارسية غالًبا 

عبارة يرى سامحته أهّنا ليست ترمجة دقيقة.

21- تربية الطاّلب وتنمية قدراتهم الفكرّية

متابعة  إىل  ودعوهتم  ني  املتلقرِّ قدرات  بتطوير  اهتاممه  التفسري  هذا  يف  ُياحظ 
البحث ومراجعة املصادر، وترغيبهم بالتفكري يف هذه القضية أو تلك من القضايا 
النقاط  29 يذكر بعض  أّنه عند تفسري اآلية  التي تكون حمّل البحث. ومن ذلك 
التفسريية ويدعو املتلّقني إىل متابعة البحث الكتشاف نقاٍط أخرى. واألمر نفسه 
يتكّرر عند تفسري اآليتني 40 و80؛ حيث يدعو إىل مزيد من التدّبر وإىل مراجعة 

الروايات التفسريية.

22- المصادر التفسيرية

يكشف التأّمل يف أنحاء هذا التفسري عن الدّقة يف مراجعة املصادر واالستفادة 
منها، عى الرغم من توجيه النقد إىل بعض هذه املصادر. وبعبارة أخرى: ال يظهر 
املصادر  من  االستفادة  بني  تناٍف  أّي  يرى  صاحبه  أّن  التفسري  هذا  يف  للمدّقق 
والتجارب التفسريية السابقة، وتوجيه النقد إليها عند االختاف معها، وبالتايل 

هذا التفسري تفسري اجتهاديٌّ بعيد عن التقليد والتعّصب.

التفسريية(  للروايات  )كمصدر  الثقلني  ونور  وامليزان  البيان  جممع  وتفاسري 
التفسريية حترض أيًضا  هلا السهم األوفر من االهتامم، وإىل جانب هذه التجارب 

جتارب من تفاسري أهل السنّة مثل: املنار، ويف ظال القرآن وغريمها...

البحرين  وجممع  األصفهاين،  الراغب  كمفردات  اللغوية  املصادر  حترض  كام 
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للطرحيي، كام يشري إىل ذلك يف تفسري اآلية 60. وال خيلو هذا التفسري من االستناد 
إىل بعض املوسوعات ودوائر املعارف، عى الرغم من قّلة االستناد إليها بالقياس 
أّن  هي  املوسوعات  هذه  يف  يراها  التي  الضعف  ونقطة  املعروفة.  التفاسري  إىل 
بعضها من عمل املسترشقني، مع اإللفات إىل بعض النقاط اإلجيابية التي تسمح 
أن  يمكن  وأدبية  لغوية  مصادر  إىل  استنادها  النقاط  هذه  ومن  منها.  باالستفادة 

يكون هلا دوٌر يف فهم اآلية. 

التفسري:  هذا  يف  منها  االستفادة  إىل  ُدعي  أو  إليها  أشري  التي  الكتب  ومن 
كتاب عباس حممود العّقاد معاوية بن أيب سفيان يف امليزان )يف تفسري اآلية 34(، 
ومفردات الراغب األصفهاين )يف تفسري اآلية 72(، وكتاب جواهر الكام للفقيه 
حممد حسن اجلواهري، ورشح اللمعة ومسالك األفهام للشهيد الثاين )يف تفسري 
73(، ومنتهى املطلب للعامة احليل)يف تفسري اآلية 73(، وتفسري عيل بن  اآلية 

إبراهيم القمي )يف تفسري اآلية 83(.



حول سورة براءة

زمان النزول ومكانه

بعض  يف  وينقل  املدينة.  يف  نزلت  بتاممها  براءة  سورة  أّن  يف  شّك  ال 
مصادر أهل السنّة أّن آيتني منها نزلتا يف مّكة1، ويروون أهنام نزلتا يف قضية 
االستغفار أليب طالب. ونحن نرى عدم صّحة هذا القول، بالنظر إىل أّن 
 واملدافع عنه يف مجيع  النبّي  أبا طالب كان آمن باإلسام، وكان حامي 
به طوال حياته. وبناًء عى هذا تكون هاتان  الشدائد، ومل يرتكه يف أمٍر أملّ 
ين  اآليتان أيًضا كسائر السورة من اآليات املدنية. هذا، ولكّن بعض املف�رِّ
يستثنون من السورة قوله تعاىل: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾ إىل آخر 

السورة.2 

وقد ُفتِحت مّكة يف السنة الثامنة للهجرة. ونزلت هذه السورة يف السنة 
التاسعة،3 وحّج النبّي  حّجة الوداع يف العام العارش للهجرة.

بنية السورة

ثّمة اختاف يف استقال هذه السورة عن سورة األنفال أو كوهنا تابعًة 
أو  مستقّلة  سورة  كوهنا  يف  اختلفوا  »وقد  الطباطبائي:  العامة  يقول  هلا. 

1 �  انظر: جممع البيان، ج 5؛ واآليتان مها اآليتان األخريتان من السورة.
2 �  املصدر نفسه.
3 �  املصدر نفسه.

أبو طالب رفيق 
النبي وحاميه.
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ين ينتهي إىل اختاف الصحابة  جزًءا من سورة األنفال، واختاف املف�رِّ
ثّم التابعني فيه، وقد اختلف يف ذلك احلديث عن أئّمة أهل البيت غري 

أّن األرجح بحسب الصناعة ما يدّل عى أهّنا ملحقة بسورة األنفال«1.

أّول السورة

ال خيفى أّن هذه السورة ال تبتدئ بالبسملة، وقد فّ� بعضهم ذلك بكوهنا 
بالبسملة كسائر  ُتفتتح  األنفال وليست سورة مستقّلة حّتى  تكملًة لسورة 
السورة  افتتاح  عدم  ترّبر   املؤمنني أمري  عن  رواية  وثمة  املستقلة.  السور 
بالبسملة بأّن اسم اهلل لألمان والرمحة ونزلت براءة لدفع األمان بالسيف، ويف 
هذا إشارة إىل اآلية املعروفة بآية السيف وهي قوله تعاىل: ﴿فإذا انسلخ األشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين﴾.2 هذا ولكّن هذا الكام مبنيٌّ عى استقال السورة 

عن سورة األنفال.

أسماء السورة

يذكر املرحوم الشيخ الطربيس3 هلذه السورة عرشة أسامء، ولكّل واحد 
من هذه التسميات مناسبة ومرّبر، ونحن بدورنا ننقل هذه األسامء مع بيان 

مرّبراهتا:
من  اهلل  براءة  إىل  يشري  الذي  مطلعها  إىل  بالنظر  وذلك  ب��راءة:   -1

املرشكني.
التوبة.  عن  السورة  يف  احلديث  كثرة  التسمية  هذه  وسبب  التوبة:   -2
املتداول،  معناها  من  أوسع  متنّوعة  معايَن  للتوبة  أّن  نرى  ونحن 

1 �  امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 146.
2 �  انظر: جممع البيان، ج 5، ص 6-5.

ي اإلمامية وهو الفضل بن حسن الطربيس امللّقب بأمني اإلسام،  3 �  أحد أهّم مف�رِّ
)460-548ه�.ق.(

تربير خلو 
سورة براءة من 

البسملة.
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وسوف نبنّي ذلك إن شاء اهلل.
املنافقني  أحوال  من  استرت  ما  تكشف  ألهّنا  وذلك  الفاضحة:   -3
بصاحبها  تودي  بالقيح  مليئة  متوّرمة  غّدة  والنفاق  وأوضاعهم. 
وكشف  املنافقني  فضح  تتوىّل  السورة  وهذه  املوت.  إىل  وباملجتمع 
ما استرت من أحواهلم: »عن سعيد بن جبري قال، قلت البن عّباس 
سورة التوبة. فقال: تلك الفاضحة. ما زال يقول حّتى خشينا أن ال 

يبقى منهم أحٌد إال ذكره«1.
يت بذلك ألهّنا تنبش أرسار املنافقني وتكشفها.  امُلبعثِرة: وقد ُسمرِّ  -4

وقد ورد هذا املعنى يف رواية عن ابن عباس.2
5- امُلَقْشِقشة: القشقشة هي اإلبراء من املرض. ُيقال: قشقشه إذا برأه، 
وتقشقش املريض من عّلته إذا أفاق وبرئ منها. وقد ورد يف اخلرب 
والرشك؛  النفاق  من  قرأها  من  تربئ  ألهّنا  االسم  هبذا  يت  ُسمرِّ أهّنا 
بأفكار  يؤمن  املنافق  أّن  إىل اإلخاص.3 وذلك  الدعاء  فيها من  ملا 
خمالفة للمجتمع الذي يعيش فيه، وللدين الذي يتظاهر به؛ ولكنّه ال 
يظهر ما يف نفسه ويّدعي االلتزام بلوازم الدين وواجباته، ويف ال� 
م معياًرا يصلح للتمييز بني اإليامن  هو غري ذلك. وهذه السورة تقدرِّ
والنفاق، ويستطيع اإلنسان بواسطته أن يعرف نفسه، وبالتايل تسعفه 

هذه املعرفة يف التخّلص من آفة النفاق.
6- املدمِدمة: أي املهِلكة. وقد ورد يف القرآن قوله تعاىل: ﴿فدمدم عليهم 
االسم  هبذا  السورة  هذه  تسمية  وسبب  املعنى.  هبذا  وهو  ربّهم﴾،4 

مة هلاك الكافرين عى أيدي  أهّنا تضّمنت اإلذن بالقتال، وذلك مقدرِّ

1 �  جممع البيان، ج 5، ص 5.
2 �  املصدر نفسه.

3 �  انظر: تفسري العّيايش، ج 2، ص 46.
4 � سورة الشمس: اآلية 14.

أثر املداومة عى 
قراءة سوريّت 

التوبة واألنفال.
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النفاق،  مرض  يف  توّرطه  إىل  يلتفت  ال  قد  أيًضا  واملؤمن  املسلمني. 
فيؤول أمره إىل اهلاك. 

بذلك؛  األنصارّي ساّمها  أّيوب  أيب  الرواية عن  البحوث: ورد يف   -7
ألهّنا تتضّمن ذكر املنافقني والبحث عن رسائرهم.

كانوا  ما  املنافقني  قلوب  عن  حفرت  ألهّنا  احلسن  عن  احلافرة:   -8
يسرتونه.

يت هبذا االسم؛ ألهّنا أثارت خمازهيم ومقابحهم. 9- املثرية: وقد ُسمرِّ
يت هبذا االسم ألهّنا نزلت بعذاب الكّفار.  10- سورة العذاب: وُسمرِّ

وقد ُنقل هذا االسم عن حذيفة بن اليامن.1

فضل سورة التوبة

األنفال  سورة  قرأ  »من  قال:  أّنه    النبّي  عن  كعب  بن  أيب  روى   -1
النفاق،  من  برئ  أّنه  القيامة  يوم  وشاهٌد  له  شفيٌع  فأنا  والرباءة، 
عرش  الدنيا  دار  يف  ومنافقة  منافق  كّل  بعدد  األجر  من  وأعطي 
وكان  درجات،  عرش  له  وُرفِع  سّيئات  عرش  عنه  ي  وحُمِ حسنات، 

العرش ومحلته يصّلون عليه أّيام حياته يف الدنيا«2.

2- روى العّيايش بإسناده عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل قال: »من 
قرأ سورة األنفال والرباءة يف كّل شهٍر مل يدخله نفاٌق أبًدا، وكان من 
ا، ويأكل يوم القيامة من موائد اجلنّة معهم  شيعة أمري املؤمنني حقًّ

حّتى يفرغ الناس من احلساب«3.

قرأ  »من  قال:   اهلل عبد  أيب  إىل  بإسناده  األعامل  ثواب  كتاب  يف   -3

1 �  انظر: جممع البيان، ج 5، ص 6.
2 �  املصدر نفسه، ج 4، ص 794.

3 �  املصدر نفسه؛ تفسري العّيايش، ج 2، ص 73؛ تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 176.
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سورة األنفال وسورة الرباءة يف كّل شهٍر مل يدخله نفاٌق أبًدا، وكان 
.1»من شيعة أمري املؤمنني

الخطوط العاّمة للسورة

موضوعات سورة التوبة هي: 
أ- العاقات بني املسلمني والكّفار واملرشكني

ب- كيفية اجلهاد والقتال بني املسلمني والكّفار واملرشكني
ج- قتال أهل الكتاب

د- التعريف باملنافقني وحتريض املؤمنني عى مواجهتهم
عن  املتخّلفني  من  املوقف  وحتديد  القتال،  عى  املؤمنني  حتريض  ه�- 

اجلهاد
و- حتديد املوقف من والية الكّفار وعدم واليتهم

ز- الزكاة وبعض ما يرتبط هبا
الكّفار  وقسم كبري من آيات هذه السورة خمّصٌص للحديث عن جهاد 

واملنافقني.

محتوى السورة

يف هذه السورة عدٌد من املباحث املرتبطة بزوايا وأبعاد عّدة للمجتمع 
عموًما واملجتمع اإلسامّي خاّصًة، وهي مباحث جديرة بالتأّمل واالهتامم. 
، واملواقف  والسورة من أّوهلا إىل آخرها تتضّمن أحكاًما ذات طابٍع اجتامعيٍّ
التي ينبغي للمجتمع اإلسامّي أن يأخذها جتاه بعض اجلامعات والقضايا.

1 �  ثواب األعامل، ص 106.
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ويمكن  ورؤى،  مواقف  مقابل  يف  املواقف  من  جمموعة  هو  اإلسام 
تعميم هذا احلكم جلميع األديان. فعندما يعتنق شخٌص ّما دينًا، ينبغي أن 
يتبّدل موقفه من الذين ال يؤمنون هبذا الدين. ويمكن تقسيم املواقف التي 

تدعو إليها هذه السورة إىل أقسام:

اجلزيرة  يف  واملرشكني  الكّفار  من  املسلمني  موقف  بيان  ل:  األوجّ القسم 
املسلمني  عى  الواجب  املواقف  طبيعة  السورة  هذه  حّددت  وقد  العربية، 

اخّتاذها مواجهة املرشكني والكّفار.

القسم الثاين: املوقف من أهل الكتاب )اليهود واملسيحّيني(.

هتديد  ألّن  وذلك  املنافقني؛  من  اإلسامّية  املواقف  الثالث:  القسم 
اخلطر  هذا  مواجهة  كانت  ولذلك  خطورًة،  اآلخرين  هتديد  يفوق  هؤالء 

مهّمة، وما زالت حّتى عرصنا هذا.

القسم الرابع: خطاُب اهلل وعتابه للذين ال يأخذون املواقف املشار إليها 
أعاه، بقوله: ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة﴾.1

ومجاعات.  فئات  إىل  وتقسيمهم  الناس  بني  التمييز  اخلامس:  القسم 
املجتمع اإلسامّي ال يقّر الطبقية التي نعرفها يف بعض األنظمة االجتامعية؛ 
ولكّن هذا ال يعني أّن مجيع الناس ومجيع أعامهلم عند اهلل سواء: ﴿فّضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجًرا عظيًما﴾،2 ويقول عّز وجّل أيًضا: ﴿قل هل 

يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون﴾.3

 ، األنبياء  بخاتم  املرتبطة  األمور  بعض  باحلديث عن  السورة  وخُتتم 
وموقعه يف املجتمع اإلسامّي، وواجب أصحابه جتاهه. ويف السورة أيًضا 

بعض احلديث عن اجلهاد وفضله وفضل املجاهدين.

1 �  سورة التوبة: اآلية 38.
2 �  سورة النساء: اآلية 95.

3 �  سورة الزمر: اآلية 9.

املواقف 
املطروحة يف 

السورة:

1. يف مواجهة 
الكّفار 

واملرشكني.

2. يف مواجهة 
أهل الكتاب.

3. يف مواجهة 
املنافقني.

4. يف مواجهة 
املرتددين 
وضعفاء 
النفوس.

5. تقويم فئات 
املجتمع.
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أقسام المشركين

تبنّي هذه السورة أّن الكّفار واملرشكني من قريش وغريها، ينقسمون إىل 
أقسام أربعٍة، لكل قسٍم منهم حكمه اخلاّص:

 عهٌد وميثاق.  ل: هم الذين ليس بينهم وبني رسول اهلل  القسم األوجّ
وحكم هؤالء اإلمهال إىل أن تنتهي األشهر احلُرم.

القسم الثاين: هم الذين بينهم وبني رسول اهلل  عهٌد وميثاق؛ ولكنّهم 
نقضوا عهدهم لرسول اهلل . وحكم هؤالء اإلمهال أربعة أشهٍر.

غري  وميثاق  عهٌد    اهلل  رسول  وبني  بينهم  الذين  هم  الثالث:  القسم 
إىل  اإلمهال  أيًضا  هؤالء  وحكم  عهدهم.  ينقضوا  ومل  حمّدد؛  بوقٍت  مقّيٍد 

أربعة أشهٍر.

وميثاق،   عهٌد  اهلل  بينهم وبني رسول  ليس  الذين  الرابع: هم  القسم 
قبل  ض هلم  ُيتعرَّ أن ال  ينقضوا عهدهم. وحكم هؤالء  ومل  بأجل؛  موّقت 
انتهاء أمد عهدهم. وبعد انقضاء مّدة املعاهدة يمهلون أربعة أشهٍر، وبعدها 

ال جُيّدد العهد معهم.

أجواء نزول السورة:

ُوقرِّع صلح احلديبية يف السنة السادسة للهجرة. وقد حّقق هذا الصلح 
ولكّن  مهّمة؛  بركاٌت  عليه  وترّتبت  للمسلمني،  مهّمة  ومصالح  منافع 
املرشكني مل يلتزموا ببنود معاهدة احلديبية. وحاصل القّصة أّن معركة دارت 
املسلمني، وانترصت  متحالفة مع  املرشكني ومجاعة  متحالفة مع  قبيلة  بني 

قريش حللفائها، ما دعا النبّي  للخروج إىل فتح مّكة.

مّكة  فتح  وبعد  املسلمني.  سيطرة  حتت  مّكة  دخلت  الثامنة  السنة  ويف 
عزم رسول اهلل  بأمر اهلل  عى تطهري اجلزيرة العربية من لوث الرشك. 

عّلة حركة 
النبي  لتطهري 
اجلزيرة العربية 

من الرشك.
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وحيث إّن اخلّطة اإلسامية كانت تقيض باستقرار اإلسام يف دولة مركزّية 
أرجاء  سائر  يف  لنرشه  متهيًدا  فيها،  الدين  تعاليم  تطبيق  يمكن  مستقّرة 
العربية  القرار، أي قرار تطهري اجلزيرة  اخّتاذ هذا  بّد من  املعمورة، كان ال 
بعض  أّن  اإلجراء  هذا  استدعت  التي  العنارص  ومن  الرشك،  رجس  من 
القبائل التي هادنت املسلمني بعد فتح مّكة بدأت تبدر منها أفعال تدّل عى 

نقض تعّهداهتا.
ومن هنا، أوفد النبّي األكرم  عدًدا من املسلمني للحج، وأّمر عليهم 
يف  ليتلوها  براءة  سورة  من  نزلت  التي  األوىل  اآليات  معه  وأرسل  بكٍر  أبا 
موسم احلج عى املإل لتصل إىل أسامع املرشكني. وحاصل ما تتضّمنه هذه 
اآليات إعان براءة اهلل من املرشكني ودعوة الكّفار الذين نقضوا عهودهم إىل 
اإليامن أو االستعداد للمناجزة. وهذا إعان رصيح بأّن املجتمع اإلسامّي 
مل يعد يتحّمل وجود عدوٍّ داخيلٍّ يرتّبص به الدوائر. ويتضّمن هذا اإلعان 

التهديدّي اإلمهال لفسح املجال للتفكري.
وخال مسريه من املدينة إىل مّكة وصل أبو بكٍر إىل أحد املنازل فلحق 
بتسليم  األمر    اهلل  رسول  عن  له  لينقل  املؤمنني  أمرُي  املنزل  ذلك  يف  به 
عى  ليتلوها  املرشكني  إىل  هلا  احلامل  هو  ليكون  براءة  سورة  من  بيده  ما 
هذه  ومن  اجلميع.  بني  عليها  مّتفٌق  القّصة  النقطة  هذه  وحتى  أسامعهم. 
النقطة فصاعًدا، ثمة أكثر من رواية بني حمّدثي الشيعة وحمّدثي أهل السنة.

 : فقد ورد يف رواية أّن أبا بكر عاد من ذلك املنزل إىل املدينة ليسأل النبّي
أأنزل اهلل يفَّ شيًئا؟ قال: ال إّن اهلل أمرين أن ال يؤّدي عنّي إال أنا أو رجل منّي.1
بكٍر  أبا  براءة؛ ولكّن  املؤمنني أخذ سورة  أمري  أّن  ويف رواية أخرى 

بقي أمري احلج وتابع مساره إىل مّكة.
أيًضا  واّله    النبي  أّن  أصحابنا  »روى  الطربيس:  املرحوم  ويروي 

1 �  تفسري القمي، ج 1، ص 282-281.
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املوسم، وأّنه حني أخذ الرباءة من أيب بكٍر رجع أبو بكٍر«.1
ومحل أمري املؤمنني سورة براءة وتا عى مسامع احلجيج من املسلمني 
واملرشكني رسالة النبّي  وأضاف: »يا أهّيا الناس إيّن رسول اهلل إليكم بأن 
ال يدخل البيت كافٌر، وال حيّج البيت مرشٌك، وال يطوف بالبيت عرياٌن، 
ومن كان له عهد عند رسول اهلل، فله عهده إىل أربعة أشهٍر، ومن ال عهد له 

فله مّدة بقية األشهر احلرم..«..2

أفكار  انترشت  احلديبية  صلح  وبفضل  للهجرة  التاسعة  السنة  ويف 
وتناقلها  سامعها  الناس  واستطاع  اجلزيرة،  شبه  يف    اهلل  رسول  وتعاليم 
والتعّمق فيها وفهمها. وكانوا حّتى ذلك احلني ال يعرفون مفاد تعاليم هذا 
التي كان يؤّدهيا املرشكون  أّن الدعاية السلبية  الرسول وال براجمه؛ وذلك 

حالت بينهم وبني فهم الدين وتعاليم اإلسام.

شبه  أنحاء  سائر  إىل  أصحابه  بإيفاد    للنبّي  احلديبية  صلح  وسمح 
اجلزيرة وأطرافها، لتغيري الصورة التي كانت قريش وغريها قد نرشهتا بني 

 . الناس، وتصحيح صورة اإلسام ودعوة النبّي

التي كانت مركًزا أساًسا من مراكز املرشكني، جعل  وجعل فتح مّكة 
مّكة قاعدة للدعوة وتبليغ تعاليم اإلسام. ومن هنا، يمكن القول إّن النبّي 
 صار يف السنة التاسعة للهجرة عى رأس دولة مستقّلة، يعمل عى تنفيذ 
تّيار الرشك.  املنافسة من  القوى  أحكام اهلل من دون قلٍق أو خوٍف من 
اإلمرباطورية  مع  لاشتباك  املجال  الداخيل  االستقرار  هذا  أفسح  وقد 

الرومانية عى حدودها مع الدولة اإلسامية، وذلك يف تبوك.

الداخلية  رات، فقد بدأت بعض القوى  ومل خيُل هذا النجاح من املكدرِّ
املضاّدة  التحّركات  ببعض  بالقيام  وغريها،  قريش  من  املرشكني  وبعض 
حلراك رسول اهلل . وبدأت بعض القبائل العربية ترّوج الشائعات املضاّدة 

1 �  جممع البيان، ج 5، ص 8.
2 �  املصدر نفسه، ص 9.

تكليف اإلمام 
عيل  بإباغ 

سورة براءة.

أّثر صلح 
احلديبية يف انتشار 

اإلسام.

رشع املنافقني 
بالتآمر مع 
إرهاصات 

معركة تبوك.
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للرسول األكرم  كأن يتوّقعوا له عدم العودة حيًّا من حربه مع الروم يف 
تبوك، ومن هنا بدأوا بإثارة القاقل ضّد املجتمع اإلسامّي.

  النبّي  املغرضة، عاد  الشائعات  التواطؤ وهذه  الرغم من هذا  وعى 
مظّفًرا من معركة تبوك. وبدأ بمحاسبة مثريي الفتن يف غيابه واملشّوشني 
كان  ألّنه  رضار  مسجد  إحراق  عليها  أقدم  التي  اإلجراءات  ومن  عليه. 
وأبلغ  باألرض،  وسّواه  اخلامس،  بالطابور  تسميته  يمكن  ملا  مركًزا  يمّثل 
سائر الناس سورة براءة القتاع جذور الرشك والكفر من داخل املجتمع 
األعداء  من  نوعني  شوكة  ك�  يريد  اإلجراءات  هبذه  وهو  اإلسامّي. 

اخلارجّيني والداخلّيني. 

االختالف في األحكام بين هذه السورة وغيرها:

الواردة  واألحكام  براءة  سورة  يف  الواردة  األحكام  بني  اختاف  ثّمة 
األوضاع  تغرّي  أّن  وذلك  والكّفار؛  املرشكني  حول  القرآن  سور  سائر  يف 
وهذا  التكتيك.  تغيري  استدعى  اإلسامّي  باملجتمع  املحيطة  والظروف 
آليات  ناسخٌة  اآليات  بعض  بأّن  االعتقاد  إىل  الناس  بعض  دفع  التغيري 

أخرى. واحلال أن ال نسخ بني آيات هذه السورة وآيات سور أخرى.

وتوضيح ذلك أّن النبّي بدأ دعوته التنويرية وحيًدا يف جمتمع مشحوٍن 
بالكفر والرشك الذي كان خيّيم عى العامل كّله، وشيًئا فشيًئا بدأ هذا النور 
باالنتشار أشبه بنار يشعلها شخٌص يف دائرة حمّددة ثّم تأيت ريح توّسع دائرة 

النار والنور وتزدهر شعلة اإلسام.

واملجتمع اإلسامّي بدأ من الصفر إثر جماهدات النبّي، وقد استطاع 
سابقة  عن  خمتلًفا  جمتمًعا  يؤّسس  أن  املتواصل  اجلهاد  من  سنة   23 خال 
كّل االختاف. وكانت االسرتاتيجيا املعتمدة عند النبّي واحدًة من بداية 
الدعوة إىل حلظة وصوله إىل أوج االقتدار، عى الرغم من اختاف التكتيك 
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بني فرتة وأخرى. وكّل خطة تكتية متّثل نقطة يف اخلّط الطويل الذي يشّكل 
النظام االسرتاتيجي العام.

ويف ما يأيت نفهرس التكتيكات املتنّوعة التي اعتمدها النبّي: يف فرتة 
من الفرتات كان يصيّل خفية مع خدجية وعيّل يف زاوية من الزوايا، 
يف مرحلة الدعوة ال�ّية فيأيت شخٌص ينضّم إىل هذه احللقة القليلة العدد.

وبعد ذلك ينتقل من مرحلة الّ� إىل مرحلة اإلصحار بالدعوة واجلهر 
هبا، ويقتيض التكتيك هنا اإلعان وترك التخّفي، فيأيت إىل املسجد احلرام 
ليعلن دعوته عى املإل، عى الرغم من خمالفة املرشكني ومتتامهتم املعارضة 
إىل  ليدعوها  أبواهبا  فيطرق  القبائل  يقصد  أخرى  حاالت  ويف  واملامنعة. 
اإلسام؛ وذلك أّنه مل يكن قد أّسس املجتمع اإلسامّي بعد. وكخطوة يف 
سبيل حتقيق هذا اهلدف يدور عى القبائل؛ بل يرسل بعض أصحابه لفعل 

اليشء نفسه يف احلبشة.

معارك  يف  يدخل  ذلك  وبعد  املدينة،  إىل  اهلجرة  عى  يعزم  مّدة  بعد 
وحروب مع املرشكني، وأثناء هذه املرحلة يدخل معهم يف صلح احلديبية، 
و...  الفتح  وسورة  البقرة،  سورة  فتنزل  مّكة،  فتح  عى  يعزم  ذلك  وبعد 

وكّل هذه اخلطوات التكتية تصّب يف خدمة اهلدف االسرتاتيجي الكبري.

وإذا نظرنا إىل أفعال رسول اهلل  هبذه العني وانطلقنا من أّن كّل أفعاله 
حمسوبة بدّقة، نكتشف أّن كّل هذه اإلجراءات واألعامل هي خطوات تكتية 
للخطوة  ناسخة  ليست  الثانية  اخلطوة  وأّن  أساس،  غاية  حتقيق  إىل  هتدف 
السابقة وال ملغية هلا. وبعبارة أخرى: إّن كثرًيا من أفعال النبّي مرتبطة 
كانت  فإذا  نفسها،  السرية  عى  ُيسار  أن  ينبغي  العرص  هذا  ويف  بظروفها. 
كانت  وإذا  هدنة،  يف  الدخول  من  بّد  ال  احلديبية  ظروف  مثل  الظروف 

الظروف تقتيض املواجهة واجلهاد ال بّد من العمل بام تقتضيه الظروف. 

اسرتاتيجيات 
  النبي

وتكتيكاته.

تتنّوع 
اإلجراءات 

التكتيكية 
بحسب املواقع 

والظروف.





 ﴾1﴿ الُْمْشِركِيَن  َن  مِّ َعاَهدتُّم  الَِّذيَن  إِلَى  َوَرُسولِِه  اللِّه  َن  مِّ بََراءٌة 

فَِسيُحواْ ِفي األَْرِض أَْربََعَة أَْشُهٍر َواْعلَُمواْ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعِجِزي اللِّه 

َن اللِّه َوَرُسولِِه إِلَى النَّاِس  َوأَنَّ اللَّه ُمْخِزي الَْكاِفِريَن ﴿2﴾ َوأََذاٌن مِّ

َن الُْمْشِركِيَن َوَرُسولُُه فَِإن تُبْتُْم  يَْوَم الَْحجِّ األَكْبَِر أَنَّ اللَّه بَِريٌء مِّ

ِر  فَُهَو َخيٌْر لَُّكْم َوإِن تََولَّيْتُْم فَاْعلَُمواْ أَنَُّكْم َغيُْر ُمْعِجِزي اللِّه َوبَشِّ

َن الُْمْشِركِيَن ثُمَّ  الَِّذيَن كََفُرواْ ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ﴿3﴾ إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ

واْ إِلَيِْهْم َعْهَدُهْم  لَْم يَنُقُصوكُْم َشيْئًا و َلَْم يُظَاِهُرواْ َعلَيُْكْم أََحًدا فَأَتِمُّ

تِِهْم إِنَّ اللَّه يُِحبُّ الُْمتَِّقيَن ﴿4﴾ فَِإَذا انَسلََخ األَْشُهُر الُْحُرُم  إِلَى ُمدَّ

َواْحُصُروُهْم  َوُخُذوُهْم  َوَجدتُُّموُهْم  َحيُْث  الُْمْشِركِيَن  فَاقْتُلُواْ 

كَاَة  الزَّ الََة َوآتَُواْ  الصَّ َوأَقَاُمواْ  لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَِإن تَابُواْ  َواقُْعُدواْ 

َن الُْمْشِركِيَن  ِحيٌم ﴿5﴾ َوإِْن أََحٌد مِّ فََخلُّواْ َسِبيلَُهْم إِنَّ اللَّه َغُفوٌر رَّ

اْستََجاَرَك فَأَِجْرُه َحتَّى يَْسَمَع كاَلََم اللِّه ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه َذلَِك ِبأَنَُّهْم 

قَْوٌم الَّ يَْعلَُموَن ﴿6﴾

6       1 





تناسب اآليات

اآليات األوىل من هذه السورة التي ُتِليت بواسطة أمري املؤمنني تعرّب 
عن اسم السورة وعنواهنا، وخاّصة اآلية األوىل منها التي هي بمنزلة عنوان 
َن اللِّه َوَرُسولِِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهدتُّم  للبيان اإلهلّي حيث يقول تعاىل: ﴿بََراءٌة مِّ

َن الُْمْشِركِيَن﴾. مِّ

االشمئزاز  هي  والرباءة  براءة،  هذه  أي  َوَرُسولِِه«:  اللِّه  َن  مِّ »بَ��َراءٌة 
تعاىل  اهلل  من  معلنٌة  الرباءة  وهذه  وفكًرا.  روًحا  يشء  عن  واالنفصال 

ورسوله جتاه املخاطبني هبذه اآلية.

»ِمن« يف اآلية البتداء الغاية، وعى الرغم من أّن الفعل برئ حيتاج غالًبا 
أو دائاًم إىل احلرف »من« ليصل إىل املترّبأ منه، فيقال »برئ ِمن..«.. ولكنّها 
يعلنها  التي  الرباءة  أّن هذه  تفيد  وبالتايل  الغاية،  ابتداء  تفيد  املورد  يف هذا 

سفري رسول اهلل، ليست منه وإّنام هي من اهلل ورسوله.

َن  وإىل من يوّجه هذا اإلعان؟ تكمل اآلية وتقول: »إِلَى الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ
ين لرشح حرف اجلّر »إىل«، ورّبام كان  الُْمْشِركِيَن«، ومل يتعّرض أكثر املف�رِّ

ذلك لوضوح معناه وهو انتهاء الغاية، يف مقابل »ِمن« التي تقّدم أهّنا البتدائها، 
وعليه يكون املعنى أّن هذا اإلعان مبدأ اهلل تعاىل وغايته واملخاطب به هو 
املرشكون الذين عليهم أن يسمعوه ويدركوا مفاده. إًذا »من« يف اآلية تبنّي أّن 
اإلعان من اهلل، و»إىل« تكشف عن املخاطب املراد وصول اإلعان إليه. 

. ومرجع الضمري يف »عاهدتم« هو املسلمون والنبّي األكرم

َوأَنَّ  اللِّه  ُمْعِجِزي  َغيُْر  أَنَُّكْم  َواْعلَُمواْ  أَْشُهٍر  أَْربََعَة  األَْرِض  ِفي  »فَِسيُحواْ 

اآلية )1(.

اآلية )2(.
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أمٍر، فهم مدعّوون إىل  الكلمة األوىل يف اآلية فعل  الَْكاِفِريَن«:  ُمْخِزي  اللَّه 

السري والتنّقل يف األرض مّدة أربعة أشهر، ويف هذه الفرتة هم يف أمان من 
التعّرض هلم. ولكّن اآلية تكمل عى نحو التهديد وتقول هلم: ولكن إذا 
أردتم املخالفة فاحذروا فإّن اهلل غالٌب، ورسول اهلل سوف يفضحكم، ولن 

يكون نصيب الكافرين إال اخلزي والعذاب.

ما أشّد وقع هذا الكام! املجتمع الذي يشعر بالقدرة يستطيع خماطبة 
أعدائه هبذه اللهجة الواضحة، ويمهلهم أربعة أشهر.

واآلية هي رسالة لنا أيًضا تبنّي أّن اإلسام ليس دين االبتسام الدائم. 
املغلوبني  مع  برأفة  يتعاملون  كيف  جنوده  يعرف  الذي  اإلسام  وهذا 
اللَّه  »َوأَنَّ  بقوله:  الكافرين  خياطب  الذي  اإلسام  نفسه  هو  واملهزومني، 
ُمْخِزي الَْكاِفِريَن«. وسبب اخلطاب هبذا األسلوب أّن احلساب هو حساب 

اإلسام واإلسام غالٌب. ومن هنا خياطب الكافرين بأّنكم إن مل تسّلموا 
سوف  والذّل  اخلزي  فإّن  سبحانه،  مواجهته  عى  عزمتم  وإذا  اهلل،  إلرادة 

يكون نصيبكم.

وبعد إعان الرباءة يف أّول السورة ُيمهل الكافرون أربعة أشهر، وحلن 
يعطي  وجّل  عّز  فاهلل  املتعارف،  اخلطاب  عن  خيتلف  السورة  يف  اخلطاب 

املهلة قبل إعان احلرب. 

الكافرين  اجلملة حال  اهللِّ«: تصف هذه  ُمْعِجِزي  َغرْيُ  َأنَُّكْم  »َواْعَلُموْا 
وخترب عن أهّنم ليسوا عى حال من القّوة والقدرة بحيث يعجر اهلل عن النيل 
منهم، وال هم يقدرون عى الفرار من قبضته، وكذلك تنبئ اآلية الكافرين 
بأهّنم لن يستطيعوا يف هذه املهلة املعطاة هلم حشد اجليوش ملواجهة اإلسام.

اهلل  خلق  التي  والطبيعة  الفطرة  خيالف  ويعارضه  اإلسام  خيالف  ما 
اخللق عليها. وكّل ما حتّقق وفق الدين يف تاريخ البرشية موافٌق لفطرة العامَل، 
ومطابٌق لفطرة اإلنسان، ومّلا كان اإلنسان هو األصل حظي ما ُيطابق فطرته 

الّلني والشّدة يف 
اإلسام.
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باخللود والبقاء وما خالفها يذهب جفاًء. وبالتايل لن يرتّتب عى اإلمهال 
مّدة أربعة أشهر بقاء الكفر؛ بل الكفر مآله إىل الزوال واالنعدام، ملخالفته 

الفطرة اإلنسانّية.

»َوأَنَّ اللَّه ُمْخِزي الَْكاِفِريَن«: مآل الكافرين بحسب هذه العبارة من اآلية 
هو اخلزي والذّل. وهذا من القوانني اإلهلية التي حتكم حركة التاريخ منذ 
القدم. فام خيفيه الكافرون فرتة من الزمان سوف ينكشف ويفيض إىل ذّل 

الكافرين وخزهيم.

بحسب  والكافرون  الساتر.  هو  والكافر  السرت  هو  الكفر  »الكافرين«: 
يسرتون  ماذا  وأّما  يسرتون،  الذين  هم  للكلمة  اللغوي  املعنى  أصل 
وخيفون؟ فهذا حديث ذو شجون: هم يسرتون وجه نعمة اهلل، ويسرتون 
يف  اجلارية  والسنّة  اإلهلي  القانون  ولكن  القبيحة...  احليوانية  حقائقهم 
التاريخ تقيض بأن يكشف اهلل كّل ما جيهد الكافرون لسرته ويفيض ذلك 
إىل فضحهم. وكلمة »الكافرين« يف هذه اآلية عاّمة تشمل كّل من ينطبق 
عليه هذا الوصف، سواء يف ذلك املعارصون لصدر اإلسام والذين أتوا 

من بعدهم وما زالوا يأتون نسًا بعد نسل.

رسالة األشهر األربعة

إًذا محل أمري املؤمنني الرسالة بالنيابة عن النبّي  بإمهال الكافرين 
هو  فام  التهديَد،  الرسالَة  هذه  وأبلغ  الناس  بني  ووقف  أشهر،  أربعة  مّدة 

املعنى الذي يتضّمنه هذا اإلمهال بحسب مقاييس ذلك الزمان؟
إيّن أرى أّن هذا اإلمهال يف حّد ذاته هو معجزة من معجزات اإلسام 
احلقيقية. ففي ذلك اليوم كان املعيار لتربير قتل الناس هو القدرة عى فعل 
ذلك. فمن كان قادًرا عى قتل امرئ مل يكن يرى حرًجا يف قتله. ويبدو مع 
األسف أّن هذا املبدأ ما زال جارًيا يف مجيع الدول حّتى يف عرصنا هذا. إًذا 

معنى الكفر 
والكافر.

معجزات 
اإلسام اهلداية 

ال القتل.



تفسير سورة براءة110

ُتليت هذه الرسالة يف وقت القدرة عى القتل والنيل من األعداء، ويف زمن 
مل يكن للرمحة فيه حمّل وال موقع. وكان اإلسام يف ذلك الوقت قد وصل 
إىل أوج قّوته، وكانت شبه اجلزيرة العربية حتت سيطرته آمنة وادعة حتت 
سلطة الدولة اإلسامّية، يف هذه الظروف يعطي اإلسام مهلة أربعة أشهر 
للكافرين. هذه هي روح اإلسام الواقعّية. وهذا هو اإلسام الذي رّبى 
بروحية طلب  يقاتلوا  أن  ينبغي  السيف،  يمتشقون  أهّنم حني  جنوده عى 
السعادة والعّزة لألعداء. وهذا اإلمهال مصداٌق من مصاديق هذه السرية 
احلسنة. جاء اإلسام ليصنع من اإلنسان إنساًنا، وقد أثبت التاريخ وحركة 

الدعوة اإلسامية صدق هذه الدعوى.

بداية المهلة ونهايتها

ثّمة اختاٌف يف بداية األشهر األربعة، بني من يرى أهّنا تبدأ من أّول شهر 
شّوال وتنتهي يف آخر حمّرم، ويستند أصحاب هذا الرأي إىل تتّمة اآلية التي 
تشري إىل انساخ األشهر احلُرم؛ ولكن هذا الرأي غري صحيح. والصواب 
هو أّن بداية املهلة من حني اإلباغ؛ فعندما يرسل النبّي  سفريه إلباغ 
هذه املهلة ينبغي أن يبدأ العّد من حني اإلباغ، وال يصّح أن حُتتسب املّدة 
السابقة من املهلة؛ وعليه تكون هناية األشهر األربعة هي العارش من ربيع 

الثاين. ويف األخبار والروايات ما يؤّيد هذا التفسري.1

َن  مِّ بَِريٌء  اللَّه  أَنَّ  األَكْبَِر  الَْحجِّ  يَْوَم  النَّاِس  إِلَى  َوَرُسولِِه  اللِّه  َن  مِّ »َوأََذاٌن 
َغيُْر  أَنَُّكْم  فَاْعلَُمواْ  تََولَّيْتُْم  َوإِن  لَُّكْم  َخيٌْر  فَُهَو  تُبْتُْم  فَِإن  َوَرُسولُُه  الُْمْشِركِيَن 

ون يف املراد من  ِر الَِّذيَن كََفُرواْ ِبَعَذاٍب أَلِيٍم«: اختلف املف�رِّ ُمْعِجِزي اللِّه َوبَشِّ

التاسعة  السنة  1- عيد األضحى يف  آراء عّدة،2 هي:  »احلّج األكرب« عى 

1 �  جممع البيان، ج 5، ص 12.
2 �  معرفة بعض األمور ال ترتّتب عليها فائدة؛ مثًا كمعرفة اليوم الذي وقعت فيه 
احلادثة الفانّية. وعندما ال يتوّقف فهم اآلية عى معرفة تاريخ واقعٍة ُذِكرت فيها، ال 

اآلية )3(.
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للهجرة؛ »ألّنه أعظم وأكرب يوٍم مُجع فيه« 2- يوم عرفة؛ 3- اليوم الذي ييل 
عيد األضحى؛ 4- ليس املقصود يوًما حمّدًدا؛ بل املراد مجيع أّيام احلّج، كام 
عندما ُيقال يوم صّفني، فإّنه ال يقصد يوم حمّدد بل أيام احلرب كّلها. وقد 
السنة أكثر من  أّن عليًّا قرأ هذه اآليات يف تلك  ورد يف بعض األخبار 

مّرة.1 ويبدو أّن الوجه األّول هو األكثر انسجاًما مع مفاد الروايات. 

»بريء«: من عهد املرشكني؛2 أي ال التزام وال مسؤولية جتاههم.

»وبرش الذين كفروا«: البشارة هي »كل خرب يظهر أثره يف برشة املستمع 
واملخرب له«، وال تعني البشارة بالرضورة اخلرب الساّر.

وهذه اآلية تريد أن تبنّي أّن معركة اإلسام هي مع الغدر وقّلة املروءة، 
وبالتايل عندما حيكم عى املرشكني بالقتل، فإّنام يضّحي هبم من أجل سعادة 
اإلنسانّية؛ ألهّنم خلقوا السدود واحلواجز التي حتول بني الناس وسعادهتم 
شمس  حتجب  التي  بالغيوم  أشبه  أنتم  هلم  تقول  اآلية  وكأّن  وإنسانّيتهم. 

ل.3 لوا كام ُأمِهل غريهم وُأجرِّ اإلسام، ولوال هذا ألُمهلوا وُأجرِّ

َوُخُذوُهْم  َوَجدتُُّموُهْم  َحيُْث  الُْمْشِركِيَن  فَاقْتُلُواْ  الُْحُرُم  األَْشُهُر  انَسلََخ  »فَإِذَا 
الََة َوآتَُواْ الزَّكَاَة فََخلُّواْ  َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدواْ لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِن تَابُواْ َوأَقَاُمواْ الصَّ

ِحيٌم«: تبنّي هذه اآلية حكم املرشكني بعد انتهاء املهلة  َسِبيلَُهْم إِنَّ اللَّه َغُفوٌر رَّ

احلرم،  يف  ذلك  كان  لو  حتى  ُثِقفوا؛  أينام  القتل  هو  وحكمهم  هلم،  املعطاة 
وهذا مبدأ عامٌّ يف اإلسام ُيسّمى بمبدأ التزاحم، ويقيض هذا املبدأ بأّنه عند 
التعارض بني واجبني أحدمها أكثر أمهية من اآلخر يقّدم األهّم، وكذلك إذا 

أرى هلذه املعرفة رضورًة؛ ولكن مّلا كان ُذِكر التاريخ يف اآلية حيسن البحث يف حتديد 
هذا التاريخ مع مراعاة االختصار. )منه حفظه اهلل( 

1 �  تفسري العّيايش، ج 2، ص 74.
2 �  جممع البيان، ج 5، ص 12.

الرابعة، ولكّن حكم هؤالء األشخاص ورد يف بحث  3 �  مل نعثر عى تفسريه لآلية 
أقسام املرشكني، ص99.

حماربة اإلسام 
من يقف يف وجه 

سعادة اإلنسان.

اآلية )5(.
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تعارض حمّرمان ُيقّدم احلرام األهّم ويرتكب األقل أمهية جتنًّبا لألكثر أمهّية.

»االنساخ«: كناية عن االنتهاء. والسلخ يف األصل كشط اإلهاب عن 
ذيه.1 أي نزع اجللد عن صاحبه كام يف سلخ جلد احلّية. ثّم اسُتعِمل جماًزا 

يف انتهاء املدة وانقضاء الزمان.

ين أّن املقصود من هذه األشهر هو  الُْحُرمُ«: يرى بعض املف�رِّ »األَْشُهُر 
األشهر املعروفة التي حيرم فيها القتال؛2 لكّن سياق اآلية يفيد أّن املقصود 

هو أشهر املهلة املعطاة للكافرين.

العطف،  واو  هي  العبارة  هذه  يف  الواو  أّن  بعٌض  يرى  »َوُخُذوُهم«: 
واملعنى هو األمر بقتلهم وأرسهم؛ ولكّن هذا التفسري ال ينسجم مع حلن 
كّله من  اآلية  إليه يف  املدعّو  والرتّصد  فاألخذ واحلرص  اآلية.  اخلطاب يف 
مقّدمات ما ُيراد هبم وهو القتل. وكأّن اآلية تقول: اقُتلوهم ولكّن قتلهم 
نصب  وعليكم  الفرار  حياولون  فرّبام  السهولة،  من  الدرجة  هبذه  ليس 
الرأي هو  الكفر. وهذا  واقتاع شوكة  املكامن هلم وترّصدهم العتقاهلم 

و اإلمامية.3 الذي يميل إليه مف�رِّ

وقد ُيسأل: ملاذا جيب قتلهم؟ ويف اجلواب عن هذا التساؤل نلفت إىل أّن 
هذا احلكم كان مسبوًقا باملقّدمات. فاإلسام مل يأِت ليقتل الناس؛ بل ُبِعث 
النبّي  إلحياء البرشّية؛ واحلياة هي حقٌّ جلميع البرش، ومن هنا إذا حتّول 
بعض الناس إىل عائق ومانع من وصول هذا احلّق إىل أصحابه، ال بّد من 

مواجهته ورفع خطره عن حياة غريه من الناس أصحاب احلّق يف احلياة.

إسامية  دولة  وجود  ُأوالها  مقّدماٌت:  له  الناس  جلميع  احلياة  حتّقق 
مزاحم  دون  من  مرشوعه  طرح  عى  اإلسام  يقدر  أن  وثانيتها  مستقّلة؛ 

1 �  العني، ج 4، ص 198.
2 �  جممع البيان، ج 5، ص 15.
3 �  جممع البيان، ج 5، ص 15.
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وعائق حيول دون وصول صوته إىل آذان الناس. وهنا إذا كان حتّول شخص 
إىل  الوصول  تريد حجب شمس اإلسام، ومنع ضوئها من  إىل غيمة  ما 
املتعّطشني له، ففي هذا احلالة ال بّد من رفع خطره، وهذه القضايا ال ينبغي 
التعامل معها عى أساس العواطف. فالعواطف مقبولة إىل أن تتعارض مع 

املنطق واحلّق.

َن الُْمْشِركِيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرُه َحتَّى يَْسَمَع كاَلََم اللِّه ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه  »َوإِْن أََحٌد مِّ
ذَلَِك ِبأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ يَْعلَُموَن«: تبنّي هذه اآلية حكم اللجوء واستجارة أحد املرشكني 

بالنبّي، وهي تدعوه  إىل إمهال املرشك الذي يطلب األمان وإجارته.

وتثري هذه اآلية يف الذهن سؤااًل هو: كيف يمكن التوفيق بني الدعوة إىل 
قتل املرشكني؛ ألهّنم كام قلنا قبل قليل حتّولوا إىل سّد يقف يف وجه سعادة 
البرشّية، ثم يف هذه اآلية يؤمر املسلمون بإعطاء األمان ملن يطلبه حّتى لو 
كان ذلك يف ميدان القتال؟ وخاّصة أّن اآلية تتابع وتبنّي أّنه لو اّدعى الرغبة 
ا عى الكفر أو بدر منه الغدر  يف سامع آيات اهلل، ثّم بعد سامعها بقي مرصًّ
آمٍن،  مكاٍن  إىل  للوصول  ساعدوه  بل  تأمينه؛  بعد  تقتلوه  فا  واخلديعة، 

بحيث خيرج عن دائرة سلطتكم.

الغربّيون  التي يرسمها  الصورة  ُيعرف خطأ  ومن هذه اآلية وأشباهها 
عن النبّي  وأّنه رجٌل حيمل السيف بيد والقرآن بأخرى. فهم يّدعون أّن 
النبّي  كان يعرض القرآن واإلسام عى الناس، ومن ال يقبل عنده اخليار 

! اآلخر وهو السيف والقتل. ما أبعد هذه الصورة عن واقع حال النبّي

يصّور اإلمام الصادق سلوك النبّي  يف القتال بقوله: »كان رسول 
ًة دعاهم فأجلسهم بني يديه ثمجّ يقول: سريوا  اهلل  إذا أراد أن يبعث رسيجّ
باسم اهلل وباهلل، ويف سبيل اهلل، وعىل ملجّة رسول اهلل. ال تغلجّوا، وال متثجّلوا وال 
تغدروا وال تقتلوا شيًخا فانًيا وال صبيًّا وال امرأة وال تقطعوا شجًرا، إال أن 
وا إليها. وأيجّام رجل من أدنى املسلمني وأفضلهم نظر إىل رجل من  تضطرجّ
املرشكني، فهو جاٌر حتجّى يسمع كالم اهلل؛ فإن تبعكم فأخوكم يف دينكم، 

اآلية )6(.

حكم إعطاء 
األمان للكافر 

ليسمع كام 
اهلل.

خطأ الغرب يف 
. معرفة النبي

تعاليم النبي 
 يف جمال 

آداب احلرب 
وأخاقها



تفسير سورة براءة114

وإن أبى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا باهلل عليه«1.

اهلل،  أجل  من  هو  اإلسام  يف  واحلرب  القتال  أّن  تبنّي  الرواية  وهذه 
وليس من أجل الغنيمة والسيطرة. وبعبارة أخرى: راية احلرب وشعارها 

هو اسم اهلل تعاىل.

واملسّببات  واألسباب  القوانني  مجيع  أّن  تعني  الرواية  يف  »باهلل«  كلمة 
خاضعة لإلرادة اإلهلية، وهي جتري ملصلحتكم. عامل اخللق هو عامل الفطرة؛ 
يعني مجيع الظواهر تسري وفق قوانني دقيقة. واإلنسان أيًضا ينبغي أن يسري 
أّنه  الطبيعية  الظواهر  من  وغريه  اإلنسان  بني  الفارق  ولكّن  الفطرة؛  وفق 
صاحب إرادة واختيار، فهو قادٌر عى السري يف غري االجّتاه املرسوم له، ولو 

سار وفق القوانني املرسومة لوصل إىل السعادة بالرضورة.

ين الذي يدعو اإلنسان إىل تنظيم حركته عى  ين الصحيح هو الدرِّ والدرِّ
أساس القوانني الطبيعية والفطرّية، ويرسم خططه وفقها. واإلسام يريد 
لإلنسان أن يتطابق مع قواعد الفطرة وقوانينها. ومثل هذا املخّطط ينسجم 
 يرى  مع مجيع قوانني العامل، وكّلها تصّب يف مصلحته. وقد كان النبّي 
أّن بني يديه بذوًرا صاحلًة يمكن أن تنمو يف الظروف املساعدة؛ ألجل هذا 

توّقع صادًقا السيطرة عى إيوان ك�ى.

»يف سبيل اهلل«؛ أي يف سبيل احلرّية والسعادة ويف سبيل النور. وكل ما 
يصل خريه إىل مجيع الناس هو يف سبيل اهلل. »سريوا يف سبيل اهلل..«.؛ أي 

انطلقوا من أجل البرشّية كّلها، وهبدف حتقيق العدالة جلميع الناس.

»ال متّثلوا« هذا هني عن التمثيل وهو التنكيل بالقتى بعد موهتم، وكأّن هذا 
الكام املروّي عن النبّي  يريد أن يقول جاء اإلسام لريفع األشواك من 
طريق البرشّية، وال ينبغي له أن يضع األشواك يف طريقها؛ ومن هنا النهي عن 

كّل ما ال ينسجم مع األهداف والغايات التي كان القتال من أجلها.

1 �  هتذيب األحكام، ج 6، ص 138؛ وسائل الشيعة، ج 15، ص 58.
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تقطعوا  وال  امرأة  وال  صبيًّا  وال  فانًيا  شيًخا  تقتلوا  وال  تغدروا  »وال 
يف  واحلرب  للقتال  وقواعد  ضوابط  هذه  إليها«.  تضطّروا  أن  إال  شجًرا، 
حتريم  هو  األّول  واألصل  املوجودات،  إبادة  حيّرم  فاإلسام  اإلسام، 

اإليذاء واالعتداء، حتى عى الكائنات غري احلّية.

والقسم األخري من الرواية يبنّي أّن املسلم يمكن أن جيري ويعطي األمان 
للكافر بغّض النظر عن موقعه االجتامعّي بني املسلمني، وإذا أعطي الكافر 
األمان وأمهل حّتى يسمع كام اهلل وآيات القرآن الكريم، فإْن آمن والتحق 
بذريعة  ُيقتل  ال  فإّنه  الكفر  عى  ا  مرصًّ بقي  وإن  ونعمت؛  فبها  باملسلمني 
احتامل عدم القدرة عى النيل منه إذا وصل إىل مكاٍن آمٍن، بل ُيرتك ويرتك 

أمره إىل اهلل الذي عى املسلمني أن يستعينوا به عى أعدائهم.

منع اإلسام 
إبادة 

املخلوقات.





كَيَْف يَُكوُن لِلُْمْشِركِيَن َعْهٌد ِعنَد اللِّه َوِعنَد َرُسولِِه إاِلَّ 

الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم فََما اْستََقاُمواْ لَُكْم 

فَاْستَِقيُمواْ لَُهْم إِنَّ اللَّه يُِحبُّ الُْمتَِّقيَن ﴿7﴾ كَيَْف َوإِن 

ًة يُْرُضونَُكم  يَظَْهُروا َعلَيُْكْم الَ يَْرقُبُواْ ِفيُكْم إاِلًّ َوالَ ِذمَّ

ِبأَفَْواِهِهْم َوتَأْبَى قُلُوبُُهْم َوأَكْثَُرُهْم فَاِسُقوَن ﴿8﴾ اْشتََرْواْ 

واْ َعن َسِبيلِِه إِنَُّهْم َساء َما  ِبآيَاِت اللِّه ثََمًنا قَلِيالً فََصدُّ

كَانُواْ يَْعَملُوَن ﴿9﴾

9      7 





تناسب اآليات

بعد إعان الرباءة وتاوة رسالة النبّي ، واإلعان عن املهلة املعطاة 
كشفت  أماٍن،  أو  عهد  أّي  للمرشكني  يبقى  لن  بعدها  وأّن  للمرشكني، 
 وطلب  اآليات السابقة عن أّن اخليار املتاح هو االستجارة برسول اهلل 

األمان منه.

وهذه اآليات التي نحن بصدد تفسريها تقّدم اجلواب عن السؤال الذي 
قد ُيطرح يف أذهان بعض الناس، وهو أّنه ملاذا يدين اإلسام املرشكني إىل 
هذا احلّد، وحيكم عليهم هبذا احلكم؟ مع أّنه دين الوفاء بالعهود واملواثيق، 
ومع أّن اهلل عّز وجّل يدعو يف آية أخرى إىل االلتزام بالعهود والوفاء هبا؛ 
حيث يقول تعاىل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَْوفُواْ ِبالُْعُقوِد﴾1، فلامذا أجاز نقض 

العهد مع املرشكني؟

وحاصل رسالة هذه اآليات هو عدم إمكان استمرار العهد وامليثاق بني 
رسول اهلل  واملرشكني، وإذا وقعت معاهدة بني الطرفني فإهّنا رسعان ما 

سوف ُتنقض. 

وبالتايل  تلتقيان؛  ال  الرشك  وطبيعة  اإليامن  طبيعة  أّن  ذلك  إىل  ُيضاف 
يف  الطرفان  وتوافق  حصل  لو  حّتى  املسلمني،  مع  املرشكون  يلتقي  فلن 
املعاهدة  بطرف  للغدر  أّول فرصة  يستغّلون  املرشكني سوف  فإّن  معاهدة 

معهم. وعليه فإّن املقابلة باملثل هي عمٌل عقائيٌّ مقبوٌل.

نعم إّن اإلسام استفاد يف مسريته ومساره من بعض التكتيكات، ففي 

1 �  سورة املائدة: اآلية 1.

عدم استقرار 
اهلدنة بني 

اإلسام 
والرشك.
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بعض احلاالت كان يواجه بعض العقبات فيحّول طريقه يف اجّتاٍه آخر، ثّم 
وجهة  وحتويل  التحّول  هذا  وليس  له.  املرسوم  املستقيم  مساره  إىل  يعود 
هي  املرشكني  مع  واملعاهدة  املقصود.  واهلدف  البغية  عن  انحراًفا  السري 

مصداٌق من مصاديق هذا التحّول املوّقت، يف جاّدة الوصول إىل املقصد.

»كَيَْف يَُكوُن لِلُْمْشِركِيَن َعْهٌد ِعنَد اللِّه َوِعنَد َرُسولِِه إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد 
الُْمتَِّقينَ«:  يُِحبُّ  اللَّه  إِنَّ  لَُهْم  فَاْستَِقيُمواْ  لَُكْم  اْستََقاُمواْ  فََما  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد 

السابقة. وهذا االستثناء ينطبق  تتضّمن هذه اآلية استثناًء من حكم اآلية 
مقابلة  جتب  فهؤالء  للمسلمني.  عهودهم  ينقضوا  مل  الذين  املرشكني  عى 
يف  إخواٌن  فهم  معهم  املعاهدة  مّدة  انتهاء  بعد  آمنوا  فإذا  بالوفاء،  وفائهم 
َة  أَئِمَّ ﴿فََقاتِلُواْ  تقول:  التي  اآلتية  اآلية  حكم  عليهم  فينطبق  وإال  الدين، 

الُْكْفِر﴾1.

املرشكني  مع  التعامل  أسلوب  الكريم  القرآن  يرسم  اآليات  هذه  ويف 
وقضية العهد وامليثاق معهم، ويكشف بجامٍل عن بعض املفاهيم املرتبطة 

بعلم النفس االجتامعّي.

المحور األساس لالعتقاد بالله

من  كّل  أّن  وهو:  املحور  هذا  حول  يدوران  باهلل  واالعتقاد  التوحيد 
يف العامل هو من اهلل، وأّن مجيع قوى العامل وقدراته خاضع إلرادة اهلل ويف 
قبضته، وقد أمر اهلل بحرص الطاعة به تعاىل دون غريه: ﴿إِِن الُْحْكُم إِالَّ لِلِّه أََمَر 
أاَلَّ تَْعبُُدواْ إاّل إيّاه﴾.2 وكّل األنبياء أتوا لدعوة الناس إىل عبادة اهلل وحده، 

والتخيّل عن عبادة اآلهلة املصنوعة بيد اإلنسان.

ويعتقد بعض الناس أّن كّل يشء بيد هذا الصنم أو ذاك، وهذه اآلهلة 

1 �  سورة التوبة: اآلية 12.
2 �  سورة يوسف: اآلية 40.

اآلية )7(.
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أو تلك، ويعتقدون أّن هذه اآلهلة رشيكٌة هلل تعاىل، حّتى إّن بعضهم كان 
يعتقد أّن اهلل أشبه بلوحٍة ال حول هلا وال طول كاللوحات التي توضع فوق 
مداخل البيوت. وبعض الناس ال يؤمنون بالتوحيد يف األمر والنهي؛ بل 
يعتقدون بوجود رشيك له عّز وجّل، يتقاسم وإّياه. ومن هنا كانوا يوّزعون 

العبادة بني اهلل و»ُهَبل«، و»الات«، و»عّزى«. 

َعاَهدتُّْم«: هذا القسم من اآلية يستثني مجاعة حمّددة، ويرى  الَِّذيَن  »إِالَّ 
صلح  وّقعوا  الذين  هم  االستثناء  هبذا  املقصودين  أّن  ين  املف�رِّ بعض 
بني  من  هؤالء  هم  من  معرفة  مهامًّ  ليس  ولكن  ؛  النبّي  مع  احلديبية 
املرشكني. واإلسام يقول هؤالء ما داموا وفوا بعهدهم فإّننا نفي هلم، إىل 

أن يبنّي حكمهم كام بنّي حكم سائر الفئات.

ًة يُْرُضونَُكم ِبأَفَْواِهِهْم  »كَيَْف َوإِن يَظَْهُروا َعلَيُْكْم الَ يَْرقُبُواْ ِفيُكْم إِالًّ َوالَ ِذمَّ
لن  املستقبل  أن  عن  اآلية  هذه  تكشف  فَاِسُقوَن«:  َوأَكْثَُرُهْم  قُلُوبُُهْم  َوتَأْبَى 

يشهد أّي معاهدة بني املسلمني والكّفار. 

»كّل حالة ظاهرة من عهد  اللغة  »إّل« يف  الغلبة وكلمة  »الظهور« هو 
حلف وقرابة..«..1 و»الذّمة« هي كّل ما يلتزم به اإلنسان، ويف االصطاح 

العهد وامليثاق.

العهد  ينقض  بالذي  اآلية  الفاسق يف هذه  فَاِسُقوَن«: فّ�وا  »َوأَكْثَُرُهْم 
وامليثاق. والفسق هو اخلروج عن حجر الدين، من قوهلم فسق الرطب إذا 
أّنه خروج  خرج عن قرشه.2 ووجه استعامل هذه الكلمة يف نقض العهد 

وحتّلل من االلتزامات التي ترتّتب عى العهود واملواثيق.

واْ َعن َسِبيلِِه إِنَُّهْم َساء َما كَانُواْ يَْعَملُوَن«:  »اْشتََرْواْ ِبآيَاِت اللِّه ثََمًنا قَلِيالً فََصدُّ
تتحّدث اآلية عن املعاملة اخلارسة التي يدخل املرشكون فيها وهي التجارة 

1 �  مفردات ألفاظ القرآن، ص 81. )املرتجم(
2 �  مفردات ألفاظ القرآن، ج 1، ص 636.

اآلية )8(.

اآلية )9(.
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بآيات اهلل، والصّد عن سبيله، وتبنّي أّن هذا العمل من أسوإ األعامل التي 
يمكن أن يقدم عليها اإلنسان.

وآيات اهلل هي أدّلة التوحيد. وكّل ما يف هذا العامل ممّا يدّل عى وجود اهلل 
ووحدانّيته هو من آيات اهلل. وما فعله املرشكون هو أهّنم باعوا أو اشرتوا 
هذه اآليات بثمٍن بخٍس. مثًا ما فعله أبو سفيان قبل معركة أحد هو أّنه 
  دعا الناس إىل مائدة من اللحم واملرق وطلب منهم االلتزام بقتال النبّي
معه. ويف الفرتات الزمنية الاحقة لتلك الفرتة ثّمة من يفعل اليشء نفسه 
«. وأهل الكتاب فعلوا  فينطبق عليه قوله تعاىل: »اْشتََرْواْ ِبآيَاِت اللِّه ثََمًنا قَلِيالً
اليشء نفسه عى الرغم ممّا عندهم من املؤرّشات الكاشفة عن صدق النبّي 

 يف دعواه النبّوة.1

1 �  مل يتوافر لنا تفسري اآليتني 10 و 11. 

خ�ان من 
يشرتي بآيات 

اهلل الدنيا.



ِفي  َوطََعُنواْ  َعْهِدِهْم  بَْعِد  ن  مِّ أَيَْمانَُهم  نََّكثُواْ  َوإِن 

َة الُْكْفِر إِنَُّهْم الَ أَيَْماَن لَُهْم لََعلَُّهْم  ِديِنُكْم فََقاتِلُواْ أَئِمَّ

يَنتَُهوَن﴿12﴾
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مواجهة أئّمة الكفر

غزاًل،  أو  حبًا  كان  سواء  الفتل،  بعد  النقض  وهو  مصدر،  »نكث« 
ونكُثه إعادته قطنًا بعد أن كان خيًطا أو شبهه. »نكثوا أيامهنم«، أي نقضوا 
عهودهم. وموضوع هذه اآلية أولئك الذين كان بينهم وبني املسلمني عهد 

ومل يفوا بعهودهم هلم.
»إنّهم ال أيمان لهم«: ال ترّبر هذه اآلية قتال الناكثني عهودهم بأّن قلوهبم 
نقض  يف  توّرطوا  بأهّنم  ذلك  ترّبر  بل  وااللتزام؛  الوفاء  فضيلة  من  خالية 
العهد وامليثاق، وبالتايل ال جيب عى املسلمني االلتزام بام كان بينهم وبينهم، 

وتدعوهم إىل قتاهلم لعّلهم يلتفتون فيرتاجعون عن خطإهم.
حها. ويف هذه اآلية بضع نقاٍط تبنيجّ حدود اآلية وتوضجّ

النقطة األوىل: هي يف قوله تعاىل: »فقاتلوا«، حيث يأمر اهلل فيها بقتال 
الذين يطلقون العنان أللسنتهم يف الطعن يف املسلمني والبحث عن عيوهبم. 

فهل اإلسام جيّوز مواجهة الكام بالقتال؟
واجلواب بالنفي، فاإلسام ليس ضّيًقا إىل حّد مواجهة الكلمة بالسيف؛ 
وذلك أّن التاريخ نقل لنا حاالت عّدة كان قادة اإلسام واملسلمني يف أوج 
قّوهتم وشوكتهم، ومع ذلك حتّملوا وصربوا عى األذى، عمًا بقوله تعاىل: 

﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾.1

مع  جدااًل  ليس  اآلية  هذه  يف  إليه  املدعّو  واجلدال   .125 اآلية  النحل:  سورة   � 1
املؤّيدين، بل هو جدال مع علامء اليهود والنصارى. واآلية تكشف عن أّن اجلدال بالتي 
هي أحسن حيّول العدّو إىل صديق. ويف آية أخرى يقول تعاىل: ﴿فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأّنه ويلٌّ محيٌم﴾ فّصلت اآلية 34، وهذه اآلية تكشف عن أّن معاريض النبّي مل 

يكونوا من أهل املوّدة واللطف معه. )منه حفظه اهلل(

االمر بقتال 
الذين يعيقون 
نرش االسام.
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معنى الطعن يف الدين هو التشويش عى اإلسام وإثارة غبار الشبهات 
صوت  وصول  عدم  إىل  ذلك  يؤّدي  بحيث  الناس  أذهان  يف  والشكوك 
ال  السّيئ  الكام  أو  الذّم  فإن  وإال  دونه،  قلوهبم  ويقفل  إليهم،  اإلسام 

يستدعي القتل، وهو هنا بسبب احليلولة دون نور اإلسام إىل الناس.

وبناًء عليه، نحن نفهم من هذه اآلية أّن املقصود من الطعن يف الدين هو 
حماولة تشويه صورة الدين وإسقاطه من عيون الناس؛ حّتى لو كان بصورة 

املدح.

النقطة الثانية: هي أّنه تعاىل يقول: ﴿فقاتلوا أئّمة الكفر﴾، اآلية تتحّدث 
عن القادة واألئمة يف معسكر الكفر، فهي ال تدعو إىل قتال مجيع الناس، 
وال تدعو إىل قتال الكفر بام هو كفر؛ وإّنام تدعو إىل قتال القادة واألئّمة يف 
املقابلة. ومن هنا، فإذا كانت قبيلة خزاعة قد نقضت العهد، فا  الساحة 
النقض ومل  مل يشاركوا يف  الذين  الكسبة  البّقال وصغار  املسؤولية  يتحّمل 
اآلية  عنهم  عرّبت  الذين  القيادات  هو  يتحّملها  من  بل  يٌد،  فيه  هلم  يكن 

باألئمة، فهم الذين يسّدون طريق اإليامن ومسار الدعوة.

واألئمة هم القادة والرؤساء، وقد وردت أخبار وروايات عّدة تتضّمن 
بن كلجّ رعيجّة يف اإلسالم دانت بوالية  كلمة اإلمام هبذا املعنى، منها: »ألعذجّ
إمام جائر... وألعفونجّ عن كلجّ رعيجّة يف اإلسالم دانت بوالية إماٍم عادٍل«.1 
إدارة  يتوىّل  الذي  القائد  هو  اآلية  وبحسب  الرواية  هذه  بحسب  فاإلمام 

أمور الناس. و»أئمة الكفر« يف مقابل أئّمة الدين واإليامن.

ومن دواعي األسف ومثرياته أّن بعض الناس ال هيتّمون بإدراك مرامي 
وحياولون  به  يؤمنون  بام  هيتّمون  جتدهم  بل  ومقاصده؛  اهلل  كتاب  آيات 
إّياه. ومن هنا، قال بعض هؤالء إّن معنى اآلية »وإن نكثوا  حتميل القرآن 

وطعنوا في دينكم بعد النكث فقاتلوهم«.

1 �  الكايف، ج 1، ض 376.

أحد أهداف 
اجلهاد 

واستئصال 
رؤوس الكفر.

خطأ تعميم 
القتال جلميع 

الكافرين.
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عينه  هو  »فقاتلوا«  للفعل  به  املفعول  جعل  عى  يرتكز  التفسري  وهذا 
مرجع ضمري الفاعل يف »نكثوا«، وبالتايل يكون املعرّب عنه بأئمة الكفر هو 

نفسه. وهذا التفسري غري صحيح.
بدل  اإلظهار  باب  من  إّنه  التفسري  هذا  عى  االستدالل  يف  قيل  وإذا 
أّن  لبيان  »هم«،  الضمري  بدل  الكفر«  »أئّمة  تعبري  استعامل  أي  اإلضامر؛ 
الذين نكثوا وطعنوا هم أئّمة الكفر؛ نقول يف الرّد: أّواًل: ال تازم بني نقض 
العهد وامليثاق والكفر؛ ثانًيا: ليس يف نقض العهد خصوصّية تستدعي قتال 
ولكنّه  الفرتات  بعض  يف    النبّي  مع  العهد  اليهود  نقض  فقد  املرشكني؛ 
أّن  هو  فيه  الصواب  ووجه  األمر  وحقيقة  واللني.  بالرفق  معهم  تعامل 

انطباق عنوان »إمام الكفر« عى شخٍص أو مجاعة يرّبر الدعوة إىل قتاله.
»إمام الكفر« هو املنظرِّر واأليديولوجي اهلادي واملرشد إىل الكفر. فا 
تقول اآلية قاتلوا أهل الكفر إذا نقضوا العهد؛ بل هي تبنّي حكاًم اجتامعيًّا ذا 
. وعى أي حال إمام الكفر وقائده هو الذي ينقض العهد وليس  طابع عامليٍّ
اإلنسان العادّي املتواضع حّتى لو كان كافًرا. تقول اآلية: إذا نقضوا العهد 
فقاتلوا أئّمة الكفر؛ ألهّنم الغّدة االجتامعية املتقّيحة التي تسّد باب اهلداية 

يف وجوه الناس وحتول بينهم وبني اإليامن.
يقول أحد املسترشقني املسيحّيني: »إّن معارك اإلسام وحروبه كانت 
مع الدول والرؤساء والطبقة احلاكمة، ومل تكن مع الشعوب واألمم«. فمن 
هو الذي يمنع تشوهُيه صورَة اإلسام الناَس من اإليامن؟ هل هو اإلنسان 
العادّي؟ ال؛ القيادات االجتامعية هي التي تستطيع سّد باب اهلداية بالطعن 

يف الدين وتشويه صورته.

األساس  اهلدف  يَنتَُهوَن«،  »لََعلَُّهْم  بقوهلا:  اآلية  ختتم  الثالثة:  النقطة 
للجهاد بحسب هذه اآلية هو الرتاجع واالهتداء إىل اإلسام؛ وال هيدف 
اإلسام إىل االنتقام من الطاعنني يف الدين حتى لو كانوا أئّمة الكفر، كل ما 
يريده اإلسام هو هداية هؤالء املرشكني إىل اإلسام، وإعادهتم إىل اجلاّدة. 

هدف اجلهاد 
هداية الناس 
حتى رؤوس 

الكفر.
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ات التي تكشف عظمة اإلسام. وهذا من املؤرشرِّ

وقد ُيسأل: كيف يمكن لقادة الكفر أن يرتاجعوا؟ هل يمكن أن يصدر 
ذلك منهم؟ واجلواب عن هذا السؤال هو باإلجياب؛ ألّن كثرًيا من الناس 
وهذه  معها.  مالوا  والسلطة  القّوة  دّفة  مالت  فحيثام  السلطة،  إىل  مّيالون 
إىل  احلديد  ينجذب  السلطة، كام  التي جتذهبا  الضعيفة  النفوس  هي طبيعة 
املغناطيس.1 وعى الرغم من أّن هذه احلالة ليست صحيحة وال صّحّية؛ 
أهل  من  كثرٌي  يرى  اإلسام  شوكة  تقوى  فعندما  الواقع،  هو  هذا  ولكن 
الكفر عدم إمكان متابعة طريق العناد، وعقم اإلرصار عى الكفر والدعوة 
إليه. ومن هنا يدعو اإلسام إىل قتال أئمة الكفر عى أمل تراجعهم لعّلهم 

ينتبهون فينتهون.

وهذه العبارة إشارة إىل العاقة بني الشوكة واهلداية، وإشارة إىل قدرة 
بعض  يقوله  ما  عني  وهذا  الضعيفة.  النفوس  أصحاب  جذب  عى  القّوة 
أّن دولة قوّية لإلسام تنشأ وتقام يف زاوية من  رين املعارصين: »لو  املفكرِّ
زوايا العامل، فسوف يكون أثرها وقدرهتا عى جذب النفوس أقوى من أثر 

مئات املبلرِّغني والدعاة«.

الذين  الكّفار  من  اجلامعات  بعض  هو  اآلية  موضوع  الرابعة:  النقطة 
كانت بينهم وبني الدولة اإلسامية عهود فلم يرعوا عهودهم ومل يلتزموا 

بمقتضياهتا.

يظّن بعض الناس أّن الكافر هو كل من ال يؤمن باهلل تعاىل، أو يرشك 
به فقط. وهذا غري صحيح. فالكفر معناه التغطية. فالكفارة ُسّميت كّفارة؛ 
ألهّنا تغطي الذنب وتسرته، والكافر هو الذي يسرت احلقيقة ويسرت نعمة اهلل 
وحيول دون ظهورها. وكذلك من يضّيع نعمة اهلل وال يشكرها أو يرصفها 

»َكْهُرَبا«  يسّمونه  يشء  الفارسية  اللغة  ففي  بترّصف.  األخري  التشبيه  هذا  ترمجنا    � 1
وهذه الكلمة مرّكبة من كلمتني مها »كاه« و»ربا«، األوىل معناها القّشة والثانية معناها 

اجلذب.
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يف غري حمّلها هو كافر أيًضا؛ وعليه يمكن القول: إّن كّل من يضّيع ما أنعم 
الكفر  فدائرة  كافٌر،  تعاىل هو  اهلل  بمسؤولّياته جتاه  يعمل  به عليه، وال  اهلل 
من  املعنى،  هبذا  الكّفار،  من  كثري  كان  نعم  الناس.  بعض  يظّن  ممّا  أوسع 

. املرشكني يف عرص النبّي

حديث:

قال حنان بن سدير: سمعت أبا عبد اهلل يقول: »دخل عيلجّ ُأناٌس من 
ة  أهل البرصة فسألوين عن طلحة والزبري، فقلُت: هلم كانا إمامني من أئمجّ
الكفر. إنجّ عليًّا يوم البرصة ملجّا صفجّ اخليول، قال ألصحابه: ال تعجلوا عىل 
القوم حتجّى ُأعذر يف ما بيني وبني اهلل وبينهم، فقام إليهم، فقال: يا أهل 
البرصة! هل تدون عيلجّ جوًرا يف حكم؟ قالوا: ال؛ قال: فحيًفا يف َقسٍم؟ 
عيلجّ  فنقمتم  دونكم  بيتي  وألهل  يل  أصبُتها  دنيا  يف  فرغبًة  قال:  ال؛  قالوا: 
فنكُثتم بيعتي؟ قالوا: ال؛ قال: فأقمُت فيكم احلدود وعطجّلتها عن غريكم؟ 
قالوا: ال؛ قال فام بال بيعتي ُتنكث وبيعة غريي ال ُتنكث! إينجّ رضبت إىل 
األمر أنفه وعينيه، فلم أجد إال الكفر أو السيف. ثمجّ ثنى إىل أصحابه فقال: 
َعْهِدِهْم  بَْعِد  ن  مِّ أَيَْمانَُهم  نََّكثُواْ  كتابه: ﴿َوإِن  يقول يف  تبارك وتعاىل  اهلل  إنجّ 
َة الُْكْفِر إِنَُّهْم الَ أَيَْماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنتَُهوَن﴾، فقال  َوطََعُنواْ ِفي ِديِنُكْم فََقاتِلُواْ أَئِمَّ

ة،  ًدا بالنبوجّ أمري املؤمنني: والذي فلق احلبجّ وبرأ النسمة، واصطفى حممجّ
م أصحاب هذه اآلية وما قوتلوا منذ نزلت«.1 إنجّ

1 �  تفسري العّيايش، ج 2 ، ص 78؛ وتفسري نور الثقلني، ج 2، ص 189.





ُسوِل  واْ ِبِإْخَراِج الرَّ أاَلَ تَُقاتِلُوَن قَْوًما نََّكثُواْ أَيَْمانَُهْم َوَهمُّ

أَن  أََحقُّ  فَاللُّه  أَتَْخَشْونَُهْم  ٍة  َمرَّ َل  أَوَّ بََدُؤوكُْم  َوُهم 

بُْهُم اللُه  ُؤِمِنيَن ﴿13﴾ قَاتِلُوُهْم يَُعذِّ تَْخَشْوُه إِن كُنتُم مُّ

ُصُدوَر  َويَْشِف  َعلَيِْهْم  َويَنُصْركُْم  َويُْخِزِهْم  ِبأَيِْديُكْم 

ْؤِمِنيَن ﴿14﴾ َويُْذِهْب َغيَْظ قُلُوِبِهْم َويَتُوُب اللُه  قَْوٍم مُّ

َحِسبْتُْم  أَْم   ﴾15﴿ َحِكيٌم  َعلِيٌم  َواللُّه  يََشاء  َمن  َعلَى 

ا يَْعلَِم اللُه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنُكْم َولَْم  أَن تُتَْركُواْ َولَمَّ

يَتَِّخُذواْ ِمن ُدوِن اللِّه َوالَ َرُسولِِه َوالَ الُْمْؤِمِنيَن َولِيَجًة 

َواللُّه َخِبيٌر ِبَما تَْعَملُوَن ﴿16﴾

16      13





تناسب اآليات

تقّدم يف بدايات البحث أّن اآليات األوىل من سورة التوبة توّجه اخلطاب 
إىل الكّفار واملرشكني وسائر احلارضين يف مّكة يف تلك السنة. يرى بعض 
ين أّن اإلعان اإلهلّي املشار إليه سابًقا يقترص عى اآليات األوىل من  املف�رِّ
السورة فقط، ويرى بعٌض أّن هذا اإلعان حمصور باآليات اخلمس األوىل 
دون سائر السورة، ويرى آخرون أّن ما بني ثاثني إىل أربعني آية من سورة 
التوبة تشتمل عى اإلعان املذكور. ووفق هذه اآلراء يكون لسائر آيات 
السورة مناسبة أو مناسبات خمتلفة، ورّبام تكون نزلت قبل آيات اإلعان 
تقرأ يف ذلك  مل  السورة  آيات  املناسبة، ورّبام بعض  تلك  ولكنّها قرئت يف 
عدد  أو  ُتليت  التي  اآليات  عدد  يف  احلسم  يمكن  ال  عليه  وبناًء  املوقف؛ 

اآليات املرتبطة بتلك املناسبة مبارشًة.

ويب�دو لن�ا أّن ه�ذه اآلي�ات التي نح�ن اآلن بصدد تفس�ريها، ليس�ت 
م�ن اآلي�ات التي ت�وىّل أمري املؤمن�ني أمر تاوهت�ا عى أس�امع الكافرين 
واملرشك�ني؛ وذلك ألّن اخلطاب فيها موّجٌه إىل املؤمنني وليس�ت عى صلة 
ض املؤمنني  بأج�واء اآليات األوىل من الس�ورة. وهذه اآلي�ات الثاث حتررِّ

عى قتال الكّفار.

ويف هذه اآليات نقاٌط عى درجة عالية من الدّقة، قّلام توجد يف آية تبنّي 
والعاّمة  الكّلية  الرؤية  إىل  ناظرٌة  النقاط  هذه  وبعض  األحكام.  من  حكاًم 

لإلسام.
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دعوة  جمال  يف  األسلوب  مجال  بيٍ�  املف�رِّ  ياحظ  اآليات  هذه  ويف 
املؤمنني إىل مواجهة الكافرين، مع تضّمن اآليات عدًدا من املطالب يف عدد 

قليل من الكلامت.

يدعو اهلل املؤمنني إىل قتال الكافرين وخيربهم أهّنم يده التي يقاتلهم هو 
تعاىل  بأّنه  أيًضا  يد اهلل، وخيربهم  اإلنسان هي  يد  أن تكون  هبا، وما أمجل 
ليتحّقق بذلك شفاء  النرص عليهم،  الكافرين، وتأمني  يتوىّل إذالل  سوف 
صدور عدد من املؤمنني. ويعلن اهلل تعاىل يف هذه اآليات فتح باب التوبة 
ملن يرغب فيها، ويبنّي علمه واّطاعه عى تفاصيل األشياء من صغري أمور 
هو  واحلكيم  حكيٌم،  وجّل  عّز  أّنه  ذلك  إىل  أضف  كبريها.  إىل  العامل  هذا 
من  هو  أو  ومعرفٍة.  إدراٍك  عن  الفعل  يفعل  الذي  هو  أو  املتِقن،  الصانع 
يشتمل فعله عى فنٍّ ومجال ال يقبل الزوال. وعرب التاريخ ذهب الكثري ممّا 

فعله اآلخرون وبقي إحكام صنع اهلل ظاهًرا ال يقبل الزوال.

خطاب االستفهام أو بالغة اآلية

واْ ِبِإْخَراِج  يقول تعاىل يف اآلية األوىل: »أاَلَ تَُقاتِلُوَن قَْوًما نََّكثُواْ أَيَْمانَُهْم َوَهمُّ
كُنتُم  إِن  تَْخَشْوُه  أَن  أََحقُّ  فَاللُّه  أَتَْخَشْونَُهْم  ٍة  َمرَّ َل  أَوَّ بََدُؤوكُْم  َوُهم  ُسوِل  الرَّ

ُؤِمِنيَن«. خطاٌب بليٌغ وعى درجة من الفصاحة والوضوح يدعو اهلل فيه  مُّ

األمر  إصدار  ويمكن  مواجهتهم.  يف  واجلهاد  املرشكني  قتال  إىل  املؤمنني 
بأكثر من صيغة وأسلوب، فأحياًنا يكون األمر رصحًيا ومبارًشا، كأن نقول 
«! وأحياًنا نوّجه إليه اخلطاب بالصاة بطريقة االستفهام  ألحدهم: »صلرِّ
؟«. والطريقة الثانية بشهادة أهل اخلربة يف مثل هذه  بأن نقول له: »أال تصلرِّ
األمور أكثر باغة ووقًعا يف النفس. ومن الواضح أّن اآلية اسُتخِدم فيها 
الثاين؛ حيث وّجه اهلل أمره باجلهاد بأسلوب االستفهام، فكأّنه  األسلوب 

يقول هلم: أال تريدون قتال أولئك الذين نكثوا عهودهم...؟

اجلهاد إلسعاد 
املستضعفني 

وإدخال ال�ور 
عى قلوهبم.

اآلية )13(.
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تمهيد اإلسالم إلبالغ األحكام

والنواهي  األوامر  بإصدار  األحكام  تبليغ  جمال  يف  اإلسام  يكتفي  ال 
وإباغها إىل الناس؛ بل يفعل كّل ما يساعد الناس عى امتثال هذه األوامر 
 والنواهي، ويبنّي كّل ما هو مؤثرِّر عى هذا الصعيد. مثًا عندما خيربنا اهلل
بأّن القتل جريمة حمّرمة يف اإلسام، يمّهد المتثال هذا الترشيع بعدد من 
اجلريمة  ارتكاب  باب  ويسّد  عّدة،  جماالت  يف  والتوصيات  الترشيعات 
بتطبيق  االهتامم  عدم  كان  مّلا  هنا،  ومن  كبريٍة.  درجٍة  إىل  الناس  وجوه  يف 
القوانني يف املجتمع سبًبا من أسباب ارتكاب اجلرائم، فإّن اإلسام حرص 
كّل احلرص عى تطبيق هذه القوانني؛ هبدف املحافظة عى سامة املجتمع 

واحليلولة دون حتّوله إىل بيئة مساعدة عى اإلجرام.

ومن األمثلة عى ما نقول أّن اإلسام بنّي مجيع الوسائل املساعدة عى 
الوقاية من جريمة ال�قة يف املجتمع. ومن أدوات محاية املجتمع من هذه 
اجلريمة ترشيع حّد ال�قة وهو قطع يد السارق، يف حال توافرت الرشوط 
بيان هذه الوسائل وترشيع  املأخوذة لتطبيق هذا احلّد عى السارق. وبعد 
الضجيج  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر  ال�قة.  عن  اإلسام  هنى  الدفاع  آلّيات 

االعرتايّض عى هذا الترشيع ال قيمة له.

التذكير بجرائم الكّفار لتشجيع المسلمين على الجهاد

الكفار  ملّف  فتح  اجلهاد،  إىل  الدعوة  إىل  مضاًفا  تتضّمن  اآلية  وهذه 
ألّن  وذلك  ملجاهدهتم؛  نفسيًّا  املسلمني  إلعداد  وجرائمهم،  واملرشكني 
عن  التقاعس  إىل  املسلمني  يدعوان  رّبام  العدّو،  وضعف  املسلمني  شوكة 
فالقّوة  اإلسامّية.  الدولة  أطراف  يف  وهناك  هنا  املنترشين  املرشكني  قتال 
هذه  كأّن  هنا  ومن  اجلهاد؛  عن  التكاسل  إىل  يدعوان  قد  العدّو  وضعف 
اآلية تدعو املسلمني إىل العودة بالذاكرة إىل امللف األسود للعدّو ، وتقليب 
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وبدئهم  واملواثيق،  العهود  ونقض    النبّي  إخراج  من  اآلثمة  صفحاته 
بقتال املسلمني.

إيذاء المسلمين أقبح من الكفر

تبنّي اآلية اجلرائم اخلطرية التي ارتكبها الكّفار يف حّق املسلمني. أّواًل: 
ارتكبها املرشكون، وتشري بيشء من اخلفاء إىل  ذكرت اآلية ثاث جرائم 
أّن هذه اجلرائم هي من أخطر ما ارتكبوه وأقدموا عليه؛ ثانًيا: هذه اجلرائم 
أّن  املسلمني، وهذا يوحي  ارُتكبت يف حّق  كّلها جرائم  اآلية  املذكورة يف 

هذه اجلرائم عند اهلل أخطر من الكفر نفسه وأشّد.

وبالنظر إىل املعيار املستفاد من اآلية ال ينبغي مثًا أن نقول: اإلمرباطور 
الروماين أسوأ من عبد امللك؛ ألّن عبد امللك بن مروان مسلم وذاك مسيحّي؛ 
وذلك ألّن املعيار يف املفاضلة بني الطرفني هو مقدار األذى الذي صدر من 
هذا وذاك ضّد املجتمع اإلسامّي. وهذا ما ُيستفاد من اآلية؛ حيث إهّنا حتكم 

عى الكّفار هبذا احلكم بالنظر إىل ما صدر عنهم جتاه املسلمني.

َعِن  اللَُّه  يَْنَهاكُُم  وما يؤّيد هذا املّدعى قوله تعاىل يف سورة املمتحنة: ﴿اَل 
ن ِديَاِركُْم أَن تَبَرُّوُهْم َوتُْقِسطُوا  يِن َولَْم يُْخِرُجوكُم مِّ الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِفي الدِّ

يِن  إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطيَن * إِنََّما يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم ِفي الدِّ

ن ِديَاِركُْم َوظَاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَن تََولَّْوُهْم َوَمن يَتََولَُّهْم فَأُْولَِئَك  َوأَْخَرُجوكُم مِّ

ُهُم الظَّالُِموَن﴾.1 فهذه اآلية حتّدد املعيار والضابطة التي عى ضوئها يؤخذ 

املوقف من الكّفار، وهذا املعيار هو عدواهنم عى املسلمني وليس كفرهم. 
وبعد أن ذّكر اهلل املسلمني بجرائم الكّفار طرح عليهم السؤال عن اخلشية منهم 
واخلوف من مواجهتهم، وبنّي هلم أّن اهلل أحّق باخلشية واخلوف من املرشكني.

1 �  سورة املمتحنة: اآليتان 9-8.
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مواجهة الخوف، بااللتفات إلى التوحيد

مجلة  تتضّمنه  ما  هي  عندها  التوّقف  تستحّق  التي  األخرى  النقطة 
البرشّية املوجودة يف كّل فرٍد من  الطبيعة  »أتخشونهم؟«. اخلوف جزء من 
أفراد اإلنسان؛ ولكن عى الرغم من ذلك فإّن اإلسام يشتمل عى تدابري 
قيد.  إىل  حتّوله  دون  وحتول  اإلنسان،  داخل  من  اخلوف  تقهر  احرتازية 
فاخلوف عدوٌّ داخيلٌّ يأكل اإلنسان من داخله، ويفّرغه من حمتواه. وحقيقة 
للعدّو يكمن يف أعامق املحارب ويعمل ملصلحة  األمر اخلوف هو عميٌل 
واخلوف  الرعب  إّن  »...ثّم  قوله:    املؤمنني أمري  عن  ورد  وقد  العدّو. 
من جهاد املستحّق للجهاد واملتوازرين عى الضال ضاٌل يف الدين..«..1

د  والعارف بمنطق الدين يفهم أّن اخلوف والتوحيد ال جيتمعان، واملوحرِّ
احلقيقّي هلل ال خيشى أّي سلطة غري سلطة اهلل تعاىل. واإلسام يرى أن ال 
ُوِجد يف قلوب  إذا  فإّن اخلوف  العامل تستأهل اخلشية؛ وبناًء عليه،  قّوة يف 
املؤمنني يكشف عن ضعف اعتقادهم بالتوحيد. فمع التوحيد احلقيقّي، ال 
موجب وال مرّبر للخوف. وهذا معنى ما ورد يف كام أمري املؤمنني عن 

أّن اخلوف من جهاد املستحّق للجهاد ضاٌل يف الدين.

ويف هذه اآلية يلفت اهلل تعاىل نظر املسلمني إىل أّن اخلوف من أسباب 
يقعدكم اخلوف  اآليت: هل  السؤال  عليهم  اجلهاد، ويطرح  تقاعسهم عن 
أرواحكم  عى  خوفكم  هو  عنه  يقعدكم  ما  أّن  أم  اجلهاد؟  عن  العدو  من 

وأوالدكم وأموالكم ومواقعكم التي أنتم فيها؟

إِن  تَْخَشْوُه  أَن  أََحقُّ  ويف ختام اآلية خياطبهم اهلل عّز وجّل بقوله: »فَاللُّه 
املسلمني  الرصاحة خترّي  من  عالية  درجة  اخلطاب  ُؤِمِنيَن«. ويف هذا  مُّ كُنتُم 

بني االعرتاف بعدم اإليامن يف حال اخلوف، أو حتّدي اخلوف إن صدقوا يف 
دعواهم اإليامن. وبعبارة أخرى تبنّي هذه العبارة يف اآلية أّن من لوازم اإليامن 

1 �  الكايف، ج 5، ص 38.
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وعاماته زوال اخلوف من غري اهلل تعاىل من القلوب العامرة باإليامن.

تعلن هذه العبارة من اآلية برصاحة أّن عى املؤمن أن خيشى اهلل وحده، 
وأن ال يعمل بخاف أوامره، وأّنه تعاىل هو القدرة الوحيدة التي تستحّق أن 
خُيشى منها، وال تنبغي اخلشية من خملوقاته سبحانه. وتلفت نظر املسلمني 
اهلل يف اآلخرة وليس من جهاد  أن تكون من عقاب  ينبغي  أّن اخلشية  إىل 

العدّو يف ميدان القتال.

وإذا دّققتم النظر سوف تاحظون أّن القضية يف هذه اآلية هي االختيار 
وعدم  العدّو  من  اخلوف  وإّما  الدنيا،  يف  املوّقت  الرضر  إّما  أمرين:  بني 
اخلوف من اهلل، ويف هذه احلالة لن حيصل اخلائفون عى ما يطلبون، وسوف 
يقعون يف عكس ما خافوا منه، فإّن العدّو ال يمكن أن يتعايش مع اإلسام، 
كنتم  إذا  وبالتايل  جذوركم؛  من  يستأصلكم  سوف  تقاتلوه  مل  إن  وبالتايل 
تطلبون احلياة فلن تنالوها باخلوف من العدّو والرتّدد يف قتاله. ُيروى عن 

عيّل: »فاملوت يف حياتكم مقهورين، واحلياة يف موتكم قاهرين«.1

بى، احلياة مع الذّل موٌت، واحلياة من دون عقيدة وُمُثٍل عليا هي املوت 
بعينه، واملوت هو ذهاب هذه املعاين السامية والبقاء عى األرض مع التجّرد 
منها، واحلياة هي بقاء هذه القيم السامية: ﴿َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُِتلُواْ ِفي َسِبيِل 

اللِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن﴾.2

إًذا، يلفت هذا التساؤل »أختشوهنم«؟ نظَر املسلم وحيّذره من أّن اخلوف 
هو جاسوس العدّو الذي يعّشش يف القلب، وهو سبب االهنيار والتخاذل 
عن مواجهة العدّو. ومن الطبيعّي أن يزيل هذا اخلطاُب اخلوَف من قلوب 
عندما  »أختشوهنم«  بقوله:  املسلمني  تعاىل  اهلل  خاطب  وقد  املسلمني. 
اكتملت سيطرة املسلمني عى اجلزيرة العربية كّلها؛ فهذه اآلية مل تنزل قبل 

1 �  هنج الباغة، اخلطبة رقم 51.

2 �  سورة آل عمران: اآلية 169.

اخلوف من 
أسباب الشقاء يف 

الدنيا واآلخرة.

قبح اخلوف 
يف حال قوة 

املسلمني 
وشوكتهم. 



139 اآليات 13 - 16

ثامين أو تسع سنوات من تاريخ نزوهلا، يبدو أّن املسلمني يف تلك الفرتة مل 
يكن للخوف إىل قلوهبم سبيٌل، أّما عند نزول اآلية فلعّل اخلوَف بدأ يشّق 
طريقه إىل قلوهبم. فام الذي جيعل املسلم ال خياف وهو يف حالة الضعف، 

ثّم يتّ�ب اخلوف إىل قلبه وهو يف حالة القّوة والشوكة؟

الّ� هو أّن املسلمني يف العهد األّول كانوا يرون ضعفهم ويرون تفّوق 
العدّو يف العدد والعّدة عليهم، ومن هنا كانوا خيوضون غامر املواجهة بعزٍم 
راسٍخ، وكانوا يعلمون أهّنم لو تقاعسوا عن مؤازرة النبّي  فإّن العدّو لن 
يبقي عليهم ولن يذَر، فكانوا هيّبون إىل اجلهاد رغبًة يف محاية أنفسهم وطلًبا 

لتأسيس املجتمع اإلسامّي، ونقل مُثله وأفكاره إىل أرض الواقع.

وأّما يف السنتني التاسعة والعارشة للهجرة الرشيفة، فإهّنم بدأوا يشعرون 
بقّوهتم ويرون ضعف العدّو بأّم أعينهم، وهذه احلالة من أشّد األمراض 
املجتمعات  من  كثري  يف  ُترى  املرضية  احلالة  وهذه  باملجتمعات.  فتًكا 
التارخيية كشفت عن عدد من  التجربة  إّن  التاريخ؛ حيث  واجلامعات عرب 
احلاالت سواء يف ذلك الدول أو اجلامعات، تبدأ من الصفر وتصل إىل أوج 

قّوهتا، ثّم تنحدر ثانية إىل حيث انطلقت، وتدخل يف مرحلة االنحطاط.

التعاليم اإلسالمّية للوقاية من االنحطاط

بعد  االنحطاط  من  املجتمع  وقاية  إىل  هتدف  كثرية  تعاليم  اإلسام  يف 
األمر  أمّهها  بل  التعاليم  هذه  ومن  والقّوة،  الشوكة  مرحلة  إىل  وصوله 
مسؤولّيات  حتّدد  االجتامعية  القيمة  وهذه  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

أعضاء املجتمع اإلسامّي جتاه األّمة والدولة، وبالعكس.

بِْر﴾،1  ِبالصَّ َوتََواَصْوا  ِبالَْحقِّ  ﴿َوتََواَصْوا  تعاىل:  قوله  أيًضا  التعاليم  ومن 
وهو تكليف يبنّي مسؤوليًة يف اجّتاهني بني أعضاء املجتمع اإلسامي. هذا 

1 �  سورة العرص: اآلية 3.

بداية الرتاجع مع 
الشعور بالقوة.
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به األمم والدول األخرى، فخرج قطار  ابُتليت  بام  ابتلوا  املسلمني  ولكّن 
واالنحطاط  اخلروج  هذا  يكشف  وال  له،  املرسومة  سّكته  عن  مسريهتم 
عن خلٍل أو عيٍب يف اإلسام، بل عن عيٍب يف املسلمني، حيث مل يعملوا 

باملقدار الازم لرفع مجيع أسباب االنحطاط من بني ظهرانيهم.

وصفوة القول يف هذه العبارة إهّنا تبنّي نمط التفكري اإلسامّي يف هذا 
املجال وهو: عدم اإلذن اإلهلّي للمسلمني باخلوف من غري اهلل تعاىل.

تحّقق اإلرادة اإللهّية بمجازاة الكافرين بجهاد المؤمنين

اإلهلّي  العذاب  عن  اآلية  هذه  خترب  ِبأَيِْديُكْم«:  اللُه  بُْهُم  يَُعذِّ »قَاتِلُوُهْم 
ينزل عذابه  أن  اهلل  يريد  فا  املؤمنني.  عاتق  للكافرين، وجتعله عى  املقّرر 
عى الكافرين املستحّقني للعذاب من عامل الغيب؛ بل أوكل هذه املهّمة إىل 

املؤمنني، وجعلهم واسطة لتحّقق هذه اإلرادة اإلهلّية.

وهذه اآلية تكشف عن خطأ االعتقاد الرائج بني الناس، وهو االعتقاد 
االعتقاد  هذا  مساوئ  ومن  يريد،  ما  كّل  بيده  يفعل  أن  عليه  جيب  اهلل  بأّن 
اخلاطئ اإلحساس بعدم حتّمل املسؤولية عن بذل اجلهد والتشمري عن ساعد 
اجلّد. وقد كان جتّى هذا االعتقاد غري الصحيح وجتّسد بأشكال عّدة فمّرة 
أخذ اسم االعتقاد ب�»اجلرب«، ومّرة تعنون بعنوان »انتظار الفرج«، وأفىض 
بأشكاله وألوانه إىل مجود املجتمع اإلسامّي؛ بل إىل انحطاطه وتراجعه، وهو 

يف الواقع غطاٌء ظاهره رشعّي لتربير ختيّل املسلمني عن أداء واجباهتم.

وقد انترشت عقيدة اجلرب عى يد بني أمّية، حيث قال ابن زياد يف الكوفة 
لإلمام السّجاد: »أليس اهلل قد قتل عيّل بن احلسني؟«.1 كام قال يزيد عني 
هذا الكام أو مثله يف الشام.2 وصدر مثل هذا الكام عن معاوية مراًرا؛ 

1 �  الشيخ املفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 116.
2 �  املصدر نفسه، ص 120.
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حيث ُنِقل عنه قوله املشهور: »إّن هلل جنوًدا من عسٍل«.1 وينقل املؤّرخون 
أّن اثنني أو ثاثة من املعارضني لعقيدة اجلرب قتلوا يف عهد الدولة األموّية.2 
وقد اشتغلت أيٍد كثرية من املسلمني ومن غري املسلمني عى ترويج االعتقاد 

بأّن »عى اهلل أن يفعل كّل ما يريد فعله«.3

بحٌث روائيٌّ

عن أيب األغّر اليمني قال: إيّن لواقٌف يوَم صّفني إذا نظرُت إىل العّباس 
بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب شاٍك يف الساح عى رأسه مغفٌر وبيده 
صفيحة يامنية وهو عى فرس أدهم؛ إذ هتف به هاتٌف من أهل الشام يقال 
له عرار بن أدهم يا عباس هلّم إىل الرباز! قال: ثم تكافحا بسيفيهام مليًّا من 
هنارمها ال يصل واحٌد منهام إىل صاحبه لكامل ألمتِه4 إىل أن الحظ العباس 
وهًيا5 يف درع الشامي فأهوى إليه بالسيف فانتظم به جوانح6 الشامي وخّر 
ارجّتت  تكبرية  الناس  الناس وكرّب  العّباس يف  بخّده وسام  الشامّي رصيًعا 
بُْهُم اللُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخِزِهْم  هلا األرض، فسمعُت قائًا يقول: ﴿قَاتِلُوُهْم يَُعذِّ
ْؤِمِنيَن * َويُْذِهْب َغيَْظ قُلُوِبِهْم َويَتُوُب اللُه  َويَنُصْركُْم َعلَيِْهْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم مُّ

7.َعلَى َمن يََشاء َواللُّه َعلِيٌم َحِكيٌم﴾"" فالتفتُّ فإذا هو أمري املؤمنني

1 �  الشيخ املفيد، االختصاص، ص 81.
2 �  من أمثال: معبد اجلهنّي وغيان الدمشقي. انظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 

ج 4، ص 456، و ج 5، ص 363.
3 �  انظر: تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 190.

4 �  الامة أو الألَمة هي الدرع. )املرتجم(
5 �  الوهي هو الشق. )املرتجم(

6 �  اجلوانح مجع اجلانحة: وهي األضاع حتت الرتائب مما ييل الصدر كالضلوع مما ييل 
الظهر. )املرتجم(

7 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 191-190.
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آثار القتال مع الكّفار

قبل هذه اآلية حّرض اهلل املسلمني عى القتال من جهات عّدة. ومن ذلك 
تَُقاتِلُوَن﴾، وقد قلنا إّن هذا اخلطاب أوضح  قوله تعاىل يف آية سابقة: ﴿أاَلَ 
من خطاب »قاتلوا«. وهذه اآلية التي نحن بصدد تفسريها تتضّمن شكًا 
بُْهُم اللُه  من أشكال التحريض عى القتال؛ حيث يقول تعاىل: ﴿قَاتِلُوُهْم يَُعذِّ

ِبأَيِْديُكْم﴾ فام هو هذا العذاب؟ هل هو األرس؟ أو هو يشٌء آخر؟

عدم  من  الرغم  عى  إليه،  اإلشارة  من  بأس  ال  كاٌم  ين  املف�رِّ لبعض 
والقتل  األرس  عن  ون  يعربرِّ ال  العرب  أّن  وهو  عليه،  اآلية  ظاهر  داللة 
ال  وكذلك  آخر.  شيًئا  »العذاب«  هذا  يكون  أن  ينبغي  وبالتايل  بالعذاب. 
أشكال  من  وغريه  كاجلرح  ومصاعبها  احلرب  آالم  »العذاب«  من  ُيراد 

األذى والتعب التي تصيب املقاتلني يف احلرب.

بأّن اخلزي سوف  العبارة  َعلَيِْهْم«: يعد اهلل يف هذه  َويَنُصْركُْم  »َويُْخِزِهْم 
يكون من نصيب الكّفار والنرص من نصيب املسلمني.

التي  النفسية  بالراحة  أيًضا وعد  ْؤِمننَِي«: وهذا  مُّ َقْوٍم  ُصُدوَر  »َوَيْشِف 
يناهلا املؤمنون بعد هزيمة الكافرين وما يصيبهم من األذى واخلزي.

وفي هذه اآلية نقطتان تستحّقان التوّقف:

بُْهُم اللُّه«، تشتمل اآلية من حيث الرتكيب  النقطة األوىل: »قَاتِلُوُهْم يَُعذِّ
هْبم اهلل«، وهذا مثل قولنا  النحوّي عى طلب »قاتلوهم« وجواب الطلب »يعذرِّ
»صلرِّ َتْزُك« أو تطهْر، ومعنى هذه العبارة األخرية إذا صّليت تصل إىل حالة 
الطهارة أو التزكية. وبناًء عى هذا معنى اآلية هو: إّنكم إذا قاتلتموهم فإّن اهلل 
سوف يعّذهبم بأيديكم. واملفهوم املخالف1 هلذه اجلملة هو: »إن مل تقاتلوهم 

1 �  املفهوم املخالف هو املدلول االلتزامي للكام، وذلك عندما ُيقّيد الكام بقيٍد فإنه 
يفيد أّن زوال هذا القيد يؤّدي إىل عدم حتّقق ما تقّيد به.

اشرتاط عذاب 
الكافرين بمقاتلة 

املؤمنني.
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ال يعّذهبم اهلل، وال ينرصكم عليهم، وال يشفي صدور قوٍم مؤمنني«.

ومن طبيعة اإلنسان حّبه نيل ما يريد نيله بأسهل السبل والوسائل. فإذا 
خرّي اإلنسان الذي يريد أن يصري عامًلا، بني أن يدرس مّدة عرشين سنة وأن 
يأخذ كبسولة دواء يتحّول هبا فجأة إىل عامِلٍ، فإّنه خيتار الطريق الثاين، ولعّل 
هذا يؤّدي إىل اضطراب احلوزات العلمية وسعي اجلميع طلًبا هلذا الدواء 
السحرّي. هذه هي طبيعة اإلنسان حياول الوصول إىل املقصد من الطريق 
األقرص واألسهل، وحياول ما استطاع جتنّب الصعوبات واملشاّق، وهذا امليل 
الفطرّي يعيق الكثري من املشاريع وحيرم اإلنسان من كثرٍي من أسباب النجاح، 

ومع األسف فإّن بعض األمور هلا طريق واحد هو الطريق الوعر.

عى  يسّلطهم  اهلل  أّن  لو  يوّدون  املسلمني  مجيع  كان  اإلسام  صدر  يف 
وابنه عكرمة،  أيب جهل  بيد  املسلمني  السلطة عى  كانت  الكّفار، وعندما 
وكانوا  يناهلم،  ما  أذاهم  من  املسلمني  ينال  وكان  سفيان،  وأيب  هلب  وأيب 
كانوا  الزمان  ذلك  يف  أيًضا،  وزواجهم  بل  وأرزاقهم  جتارهتم  حيارصون 
يريدون املواجهة واملقابلة باملثل، وكانوا يتصّورون وجود طريقني لتحقيق 
عن  التشمري  وهو  واملبارش  الطبيعي  الطريق  وهو  أحدمها:  اهلدف؛  هذا 
احلرب  شدائد  وحتّمل  الكّفار  مع  املواجهة  ميدان  وخوض  اجلّد  سواعد 
األّيام  من  يوم  صباح  يستيقظوا  أن  هو  الثاين:  والطريق  وجتّرع غصصها. 
فيجدوا أّن اهلل أنزل عذابه عى الكّفار وأهلكهم، وقتل حماربيهم واملسلمون 

مشغولون عنهم بيشء آخر.

تعلن اآلية الكريمة أّن الطريق الثاين خياٌل ساذٌج. فليس من سنن اهلل 
أثًرا  لعدوه  يرى  فا  يستيقظ  ثم  اإلنسان  ينام  أن  واملجتمعات  التاريخ  يف 
وال عينًا. فإذا أردَت أهّيا اإلنسان أن ينترص كامك املحّق، وأن ينترش ما 
تتبنّاه من أفكار وتعاليم دينّية، وأن تسيطر عى عدّوك وحتول دون خطره، 
يف  النوم  وليس  العدّو،  ومواجهة  امليدان  إىل  التوّجه  هو  كّله  هلذا  الطريق 
الفراش الوثري. نعم بالتأكيد للميدان تبعاته ففيه الكثري من اآلالم واجلراح، 

ميل اإلنسان 
إىل اخليارات 

السهلة.

ارهتان 
التحوالت بعمل 

اإلنسان من 
السنن اإلهلية.
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واحتامل املوت، ولكن ليس ثمة خياٌر منطقيٌّ آخر. فانتصار الفكر مرهوٌن 
بالتضحيات، وإذا انتهت طريق التضحيات إىل املوت، فليعلم هذا املضّحي 

أّنه يموت هو لكّن فكره يبقى خالًدا حيًّا.

عى  تتوّقف  املطلوبة  النتائج  أّن  عن  رصيح  إعان  اآلية  هذه  بى، 
التضحيات املناسبة، فشجرة النرص ال تثمر إال عندما ُتسقى بالتضحيات 
واملعاناة، وال تتحّقق النتائج إذا طلبها اإلنسان وهو نائم عى فراشه الوثري. 

ُيروى عن أمري املؤمنني:  »لو كنّا نأيت ما أتيتم ما قام للدين عمود«.1

النقطة الثانية: توقظ اآلية دوافع املسلمني بطريقة غري مبارشة؛ حيث إهّنا 
تدعوهم إىل املواجهة وتبنّي هلم اآلثار والنتائج املرتّتبة عى هذه املواجهة، 
وهي: التعذيب والنرص وشفاء الصدور. وهذه النتائج تبعث يف القلوب 
اهلّمة والنشاط، فكّل مسلٍم يرغب يف أن يكون وسيلة لتحقيق إرادة اهلل، 

ويرغب يف أن يرى عدّوه وعدّو اهلل منهزًما.

وألسباب  وبالتايل  املهّمة،  األعامل  ألداء  الدوافع  تتوافر  ال  ما  كثرًيا 
امليل نحو  نفسه  فيموت يف  الصحيحة،  اخليارات  اإلنسان عن  يبتعد  عّدة 
عى  الغلبة  إىل  اإلنسان  يميل  الطبيعية  احلاالت  يف  الصحيحة.  األهداف 
عدّو اهلل وعدّوه، ولكن نتيجة التلقينات اخلاطئة أو امليل إىل الدعة وطلب 
الراحة، متوت يف نفسه هذه الرغبة، وهذا من احلاالت السيئة التي يواجهها 
اإلنسان يف حياته. وهي أشبه بحالة املريض الذي يئس من الشفاء وفقد 
الثقة يف الطبيب، فمثل هذا اإلنسان ال يتوّقع له الشفاء والتحّسن. وهذه 
اآلية هتدف إىل معاجلة هذا املرض النفيّس، وهو مرض القعود عن األهداف 
والغايات، وتستند اآلية إىل العواطف الكامنة يف النفس اإلنسانية إليقاظ 

مهم املسلمني وإحياء دوافعهم: ﴿َويُْذِهْب َغيَْظ قُلُوِبِهْم﴾.

1 �  هنج الباغة، اخلطبة 56.

إثارة الرغبة يف 
التغّلب عى 

العدو.
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اختالف القراءات

»الباء«  بضّم  ُتقرأ  اآلية  من  اجلملة  هذه  يََشاء«:  َمن  َعلَى  اللُه  »َويَتُوُب 
وفتحها. بناًء عى قراءة الفتح تكون اجلملة جواب الرشط ]املقّدر املشار 
السابقة،  العطف عى اجلمل  باب  الفتح من  أن يكون  آنًفا[، ويمكن  إليه 
واملعنى هو أّنه عى ضوء قتالكم إّياهم قد يقبل اهلل توبة كثرٍي من الكافرين.
حرف  الواو  تكون  ال  الضّم،  احتامل  أي  الثاين  االحتامل  عى  وبناًء 
الكّفار  أّن توبة  بناء عى هذا االحتامل هو  عطٍف؛ بل استئنافية؛1 واملعنى 
وقبول اهلل إّياها ال ترتّتب عى قتالكم؛ أي قاتلوهم حّتى تشفى صدوركم، 
ثّم ُيقتل من ُيقتل منهم عى أيديكم، ومن يبقى منهم فقد يتوب ويقبل اهلل 

توبته: »واهلل عليٌم حكيٌم«.

سنّة االمتحان واالختبار

ا يَْعلَِم اللُه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنُكْم َولَْم يَتَِّخُذواْ ِمن  »أَْم َحِسبْتُْم أَن تُتَْركُواْ َولَمَّ
ُدوِن اللِّه َوالَ َرُسولِِه َوالَ الُْمْؤِمِنيَن َولِيَجًة َواللُّه َخِبيٌر ِبَما تَْعَملُوَن«: تسأل هذه 

اآلية املسلمني عن ظنّهم بأّن اهلل سوف يرتكهم قبل أن يعلم املجاهدين منهم 
والذين مل خيتاروا أحًدا سوى اهلل ورسوله ليكون هلم معتمًدا ومستنًدا؟2 
واجلواب عن هذا السؤال بالنفي؛ فلن ُيرتك املسلمون قبل أن يمتازوا وفق 

األسس املبّينة يف اآلية، واهلل خبري ومّطلٌع عى ما يفعل املسلمون.
واملفهوم من اآلية هو أّن اهلل لن يرتك املسلمني قبل أن متتاز الفئة التي 
قطعت كّل ِصاهتا بغري اهلل ورسوله وانرصفت إىل اجلهاد، وهذه الفئة سوف 
تظهر بالتدريج نتيجة الغربلة التي يتعّرض هلا املسلمون واالمتحانات التي 
داخل  ومتّيزها  اجلامعة  هذه  ظهور  إىل  ذلك  يؤّدي  وسوف  يتجاوزوهنا، 

املجتمع اإلسامّي.

1 �  االستئناف هو االبتداء وقطع الصلة بني ما بعد الواو وما قبلها.
2 �  سوف يأيت رشح هذه الفكرة الحًقا.

اآلية )16(.
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االختبار  قانون  عن  تتحّدث  التي  اآليات  من  واحدة  هي  اآلية  وهذه 
واالمتحان اإلهلّي جلميع األمم واجلامعات، ومن هذه اآليات قوله تعاىل: 
َويَْعلََم  ِمنُكْم  َجاَهُدواْ  الَِّذيَن  اللُه  يَْعلَِم  ا  َولَمَّ الَْجنََّة  تَْدُخلُواْ  أَن  َحِسبْتُْم  ﴿أَْم 
اِبِريَن﴾،1 وقوله عّز وجّل: ﴿أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْركُوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم  الصَّ

يُْفتَُنوَن﴾،2 وهذه اآليات وغريها تبنّي هذا املبدأ اإلهلّي الذي يقيض بأّن  اَل 

االمتحان واالختبار هو الوسيلة التي تؤدي إىل متييز الصادقني يف دعواهم 
اإليامن واملخلصني يف إيامهنم، عن الكاذبني الذين يّدعون اإليامن زوًرا.

االمتحانات اإللهية وأهدافها

قيل الكثري يف ما يرتبط باالمتحان، واالمتحان أو االبتاء من املفاهيم 
القرآنية املركزّية. وقد قلنا سابًقا إّن فهم املوضوعات القرآنية يتوّقف عى 
أّن  الكريم  القرآن  إىل  الرجوع  من  وُيستفاد  القرآيّن.  سياقها  يف  وضعها 
االمتحان من السنن اإلهلية الثابتة، وال يمكن أن ينجو املؤمن من االختبار 

والتعّرض لامتحان.

فام هو االمتحان؟ وكيف يمتحن اهلل الناس؟ وهل يمكن أن ال يمتحن 
اهلل خلقه؟ وما هو دور االمتحان يف عامل اخللق وعامل اإلنسان؟ وهل اهلدف 

من االمتحان هو التضييق والتشديد، أم ثّمة هدف آخر؟

هذا املوضوع أي فهم فكرة االمتحان وحتمّيتها وموقعها يف نظام اخللق 
من املسائل األساسية التي جيب االشتغال عليها. ال هيدف االمتحان اإلهلي إىل 
معرفة أو اكتشاف ما هو جمهوٌل كام يمتحن األستاذ طّابه ليخترب مدى فهمهم 
إّياه؛ بل االمتحان اإلهلّي هو خطوة يف مسار الرتبية والتدريب.  ملا عّلمهم 
ب الريايض تدريب بعض األشخاص عى تسّلق اجلبال، فإّنه  فإذا أراد املدررِّ
خيضعهم لتدريبات وامتحانات قاسية، ولكّن اهلدف من هذه االمتحانات هو 

1 �  سورة آل عمران: اآلية 142.
2 �  سورة العنكبوت: اآلية 2.

هدف الباء 
هو التدريب ال 

املعرفة.
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متابعة التدريب والرتبية، وليست الغاية جمّرد االختبار للمعرفة. 

واالمتحان اإلهلّي هو »حتّمل املصاعب من أجل الوصول إىل اهلدف«. 
بني  الفاصلة  املسافة  قطع  عليه  آخر،  إىل  مكان  من  االنتقال  أراد  فمن 
املكانني، وقطع املسافة هذا وحتّمل صعوبات االنتقال هو االمتحان الذي 
قمة  إىل  الوصول  إّن  وكام  املطلوب.  املقصد  إىل  لوصوله  اإلنسان  يساعد 
اجلبل يتوّقف عى اجلهد والسعي واملثابرة، فإّن الوصول إىل قّمة اإلنسانّية 
حيتاج إىل جتاوز االختبارات واحًدا بعد آخر، فمن دون االمتحان ال يصل 

اإلنسان ال إىل قمة اجلبل وال إىل أوج اإلنسانّية.

فليس اهلدف من االمتحان أن نتعّرف إىل أنفسنا، وال أن يتعّرف اهلل إلينا 
ويكتشف قدراتنا، بل اهلدف هو الرتبية والتدريب، فأن تصري عامًلا يعني 
نفسه.  االمتحان  هو  العلمي  اجلهد  وهذا  الدوام،  وعى  كثرًيا  تدرس  أن 
فليست املسألة أن ال تدرس ثّم بعد االمتحان تكتشف أنك مل ترص عامًلا. 
العمل  أثناء  حيصل  الذي  لامتحان  القهرية  النتيجة  هو  واملعرفة  فالفهم 
وبذل اجلهد. فالقضية األساس هي: من ال يبذل اجلهد ال يصل إىل القّمة.

وقد أرسل اهلل األنبياء إىل البرش ليأخذوا بأيدهيم إىل السعادة والكامل 
ويوصلوهم إىل احلّد األعى من اإلنسانّية. وهذا هو دور األنبياء، وهذا ما 
املسرية  ومتابعة  القافلة  هبذه  االلتحاق  واجبكم  ومن  التاريخ،  عرب  فعلوه 
وقد  هلا.  الطريق  بتمهيد  املستطاع  قدر  القافلة  هذه  ومساعدة  األمام،  إىل 
انطلقت هذه القافلة مع بداية احلياة البرشّية، وجيب أن تبقى سائرة إىل يوم 
يف  البضاعة  قلييل  صغاًرا  أطفااًل  القافلة  هذه  يف  السائرون  وكان  القيامة. 

العلم واملعرفة، إىل أن جاء األنبياء وتطّورت البرشية عى ضوء هدايتهم. 

ومسار هذه القافلة فيه الكثري من الصعوبات واملسالك الوعرة وقّطاع 
الطرق، وقد يلوح لبعض السائرين طريق سهلة؛ ولكنّها يف بعض األحيان 
إىل  البرشية  نظر  األنبياء  فيلفت  األنبياء.  قّررها  التي  املنازل  إىل  ال توصل 
مسارهم.  إىل  عنه  واالنحراف  املسار  وتغيري  الطريق  هذه  جتنّب  رضورة 

الباء 
واالمتحان هو 

حتّمل املشكات 
للوصول إىل 

اهلدف.
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األنبياء.
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وعى اإلنسان أن يسري ويتغّلب عى العوائق وال ينحرف عن املسار املرسوم 
سريه  ويتابع  يواجههم،  الذين  الطرق  قّطاع  إىل  االلتفات  عدم  وعليه  له، 
بوقار وسكينة، وكل ما يواجهه يف مسريه هو امتحاٌن واختبار يتعّرض له. 
وبني السري وعوائقه يكتشف اإلنسان نفسه، ومن الطبيعّي أّن اهلل يّطلع عى 

أحوال اإلنسان ويراه.

والتغّلب  املوانع  وعبور  اإلهلّية  االمتحانات  جتاوز  هي  األهم  واملسألة 
عليها، وعدم اخلضوع لألهواء وامليول التي قد تعيق اإلنسان يف سريه نحو 
اهلدف املرسوم له. وال شّك يف أّن العناية اإلهلّية هلا دوٌر فاعٌل يف هذا املجال.

وأحد أشكال النجاح يف االمتحان هو عندما يصل اإلنسان يف مساره 
إىل مفرتق طرٍق، أحدمها طريق األنبياء، واآلخر هو الطريق املعّبد املمهد 
اختيار طريق  والنجاح هو  الفاخرة.  واملنازل  املرحية  النقل  بوسائل  املزّود 
األنبياء حّتى لو كان وعًرا مليًئا باألشواك، فعى اإلنسان أاّل يرتاجع خشية 

عى أقدامه من شوك الطريق.

 وعليه، إّن اآليات التي أشارت إىل االمتحان اإلهلّي بأشكال خمتلفة، كل 
ا من األوضاع واحلاالت التي قد تعرض لإلنسان  آية منها تبنّي وضًعا خاصًّ
يف الطريق، واإلنسان معّرٌض يف كّل حمّطة للرتاجع واخلوف من متابعة السري. 

وأحد أشكال االمتحان املبّينة يف هذه اآلية هو االمتحان باجلهاد.

شروط كمال اإليمان

ُيفهم من هذه اآلية الرشيفة أّن من رشوط كامل اإليامن »اجلهاد يف سبيل 
اهلل«. والرشط اآلخر هو تويّل اهلل ورسوله واملؤمنني دون غريهم، وأْن ال 

يعّلق اإلنسان آماله عى الكّفار بجعلهم أولياء يثق هبم ويعتمد عليهم.

توقف النجاح 
يف االمتحان عى 

خمالفة اهلوى.

اجلهاد أحد 
االمتحانات 

اإلهلية.



َما كَاَن لِلُْمْشِركِيَن أَن يَْعُمُرواْ َمَساِجَد الله َشاِهِديَن 

َوِفي  أَْعَمالُُهْم  َحِبطَْت  أُْولَِئَك  ِبالُْكْفِر  أَنُفِسِهْم  َعلَى 

َمْن  اللِّه  َمَساِجَد  يَْعُمُر  إِنََّما   ﴾17﴿ َخالُِدوَن  ُهْم  النَّاِر 

كَاَة  الزَّ َوآتَى  الََة  الصَّ َوأَقَاَم  اآلِخِر  َوالْيَْوِم  ِباللِّه  آَمَن 

ِمَن  يَُكونُواْ  أَن  أُْولَ�ِئَك  فََعَسى  اللَّه  إِالَّ  يَْخَش  َولَْم 

الُْمْهتَِديَن ﴿18﴾

18      17





تناسب اآليات

احتامالت  ُطرحت  لذا  )املعّقدة(؛  املْشِكلة  اآليات  من  اآليتان  هاتان 
عّدة يف تفسريمها. ويبدو أّن هاتني اآليتني واآليات الثاث الاحقة هلام من 
اآليات التي تاها أمري املؤمنني »يوم النحر«1 عى أسامع املرشكني. وعى 
الرغم من هذه املاحظة إاّل أّنه ال تسليم بنزول هذه اآليات يف هذه املناسبة؛ 
بل من املحتمل نزوهلا قبل يوم تاوهتا. وتشتمل هاتان اآليتان مضاًفا إىل 

احلكم القانوين أو بيان الواقع واإلخبار عنه عى عدد من املطالب.

منع املرشكني من عامرة املساجد

َمَساِجَد الله«: املعنى األّويل لآلية واضٌح  »َما كَاَن لِلُْمْشِركِيَن أَن يَْعُمُرواْ 
هذه  يف  العامرة  من  املراد  فام  املساجد.  بعامرة  للمرشكني  اإلذن  عدم  وهو 
التي  املدة  يف  ُعْمر  كلمة  وُتستخدم  الرتميم.  العامرة  معاين  أحد  اآلية؟ 
يعيشها اإلنسان بالنظر إىل أّن بدن اإلنسان ينمو ويتطّور عى مدى عمره. 
بالعمر  ُيسّمى  ما  هنا،  ومن  روحه.  هو  اإلنسان  جسم  عامرة  يوجب  وما 
يت العمرة هبذا  هو الوقت الذي تكون الروح فيه يف اجلسد. وكذلك ُسمرِّ
االسم؛ ألهّنا تؤّدي إىل عامرة بيت اهلل. وقد حّث الدين عى احلّج إىل بيت 

اهلل حلاميته من اخلراب. 

املرشكني من  منع  عليه هو  تدل ّ  ما  مًعا، وحاصل  املعنيني  تفيد  واآلية 
ترميم املساجد وبنائها، ومنعهم من عامرهتا بمعنى اإلقامة فيها والدخول 

إليها ألداء عباداهتم الرشكية فيها.

1 �  يوم عيد األضحى وُيسّمى هبذا االسم لنحر األضاحي فيه.
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ويف اآلية قراءتان إحدامها باجلمع »مساجد اهلل«، واألخرى أفردت فيها 
املساجد،  من  وغريه  احلرام  املسجد  احلكم  يشمل  اجلمع  وعى  املساجد. 
اآلية  إّن  القول  ويمكن  هذا  احلرام.  باملسجد  احلكم  خيتّص  اإلفراد  وعى 

نزلت يف املسجد احلرام، ولكّن حكمها ينطبق عى سائر املساجد.

عى  املرشكني  إقرار  إىل  اآلية  تشري  ِبالُْكْفِر«:  أَنُفِسِهْم  َعلَى  »َشاِهِديَن 
أنفسهم بالكفر إّما باللسان وإّما بالعمل. وإّما أهّنم يّدعون اإليامن ولكنّهم 
بّد أن حيكم  يف مقام العمل جيعلون هلل رشيًكا أو رشكاء. ومثل هؤالء ال 
هلم:  املستحّق  اجلزاء  هي  النار  ستكون  وبالتايل  العمل،  ببطان  عليهم 

»أُْولَِئَك َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخالُِدوَن«.

المعاني المحتملة لآلية

ة: يف تفسري اآلية احتامالت عدجّ

األّول: أن تكون اآلية يف مقام اإلخبار عن واقع حال املرشكني. وهذا 
التفسري غري صحيح؛ ألّننا ال نعدم مرشكني أنفقوا من أمواهلم عى عامرة 

املساجد أو توّلوا عامرهتا وبناءها.

الثاين: االحتامل الثاين هو أن تكون اآلية بصدد بيان حكم رشعيٍّ قانوينٍّ 
يقيض بمنع املرشكني من بناء املساجد بعد نزول اآلية، وبالتايل حُيرص رشف 

بناء املساجد باملؤمنني، وعى املؤمنني منع املرشكني من نيل هذا الرشف.

وهنا سؤال ُيطرح حول الصلة بني هذا احلكم القانويّن وإعان الرباءة 
يف هذه السورة؟ 

وابنه  إبراهيم  النبّي  إىل  ينتسبون  قريش  مرشكي  أّن  املعروف  من 
إسامعيل اللذين رفعا القواعد من البيت كام خيربنا القرآن الكريم. ومن 
عى  الوالية  يف  النبّيني  هذين  ورثة  أهّنم  يرون  املرشكون  كان  اجلهة  هذه 
القرابة  قواعد  اإلسام  استبدل  وقد  أموره.  وإدارة  وبنائه  احلرام  املسجد 

احتامالت يف 
معنى اآلية:

1. اإلخبار عن 
الواقع.

2. بيان احلكم 
الرشعي.
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والوراثة يف مثل هذه األمور وربطها بالقرابة الفكرية واملعنوية، بدل القرابة 
القومية والنسبية. ومن هنا، وإن مل يكن مجيع املسلمني عى صلة نسبية أو 

قومية بالنبّي إبراهيم غري أّن اإلسام عّدهم الورثة احلقيقّيني له.1

وإذا قبلنا االحتامل الثاين، ال بّد من االلتفات إىل أّن اإلسام كان بصدد 
خيرب  أن  اإلسام  عظمة  اقتضت  وقد  العرب،  جزيرة  من  الرشك  إخراج 

املرشكني قبل اإلقدام عى هذا اإلجراء والبدء بتنفيذه.

ووفق هذا االحتامل يكون معنى اآلية: ليس من حّق املرشكني املشاركة 
عامرة  رشوط  ومن  وكفرهم،  برشكهم  اعرتافهم  مع  املساجد،  عامرة  يف 
إىل هذا  اإلشارة  رّس  الرشيك. وهذا هو  وتنزهيه عن  باهلل  اإليامن  املساجد 
أّن  وذلك  املرشكني؛  إىل  املوّجه  اإلعان  هذا  سياق  يف  القانويّن  الترشيع 
يتذّرعون بسقاية احلجيج لدعوى األولوية عى غريهم يف  املرشكني كانوا 
إدارة املسجد احلرام، والقرآن الكريم يرّصح يف تقويم أعامهلم بقوله: ﴿أُْولَِئَك 
َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخالُِدوَن﴾. ومن اآلن فصاعًدا عى من يريد 

املشاركة يف عامرة املسجد احلرام أن يتحّى باملواصفات املطلوبة ومنها اإليامن 
وعدم الرشك.

ال  املرشكني  أّن  ِكنَي..«.  لِْلُمرْشِ َكاَن  »َما  عبارة  يف  الثالث:  االحتامل 
بغري  يعملون  ألهّنم  وذلك  املساجد،2  لعامرة  الكافية  باللياقات  يتحّلون 
وبالتايل لن جتدهيم عامرهتم وسوف تذهب جهودهم  تعاىل،  اهلل  يريده  ما 
َحِبطَْت  ﴿أُْولَِئَك  تعاىل:  قوله  معنى  يكون  االحتامل  هذا  عى  وبناًء  سدى. 

أَْعَمالُُهْم﴾ أّن الكافر من األساس ال فائدة ترجتى منه وال جدوى ألعامله.

ِكنَي..«. معناه بيان نفي  االحتامل الرابع: أّن قوله تعاىل: »َما َكاَن لِْلُمرْشِ
احلكم عن الزمن املايض، وليس نفي احلكم بالنسبة إىل األزمان القادمة. 

1 �  انظر: سورة إبراهيم: اآلية 68.
2 �  تفسري الصايف، ج 2، ص 327.

3. خواء أعامل 
املرشكني حتى 

لو كانت حسنة 
الظاهر.

4. اإلخبار عن 
خواء أعامل 
الكافرين يف 

املايض.
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وبالتايل يكون معنى اآلية أّن املرشكني مل يكن ينبغي هلم املشاركة يف عامرة 
املساجد، وما فعلوه يف ما مىض ذهب سدى ولن ينالوا من ثامره شيًئا. 

هذا بالنسبة لاحتامالت الواردة يف تفسري اآلية؛ ولكن ينبغي االلتفات 
إىل أّننا عندما نقول يف اآلية احتامالت عّدة ال يعني ذلك أّن علينا قبول أحد 
هذه االحتامالت وحده؛ بل يمكن استفادة هذه املعاين مجيًعا من اآلية. ثّم 
إّن قوله تعاىل: ﴿إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد اللِّه﴾ ُيراد منه املعنى أو املعاين املقابلة ملا 

ُيستفاد من هذه اآلية.

شروط عمارة المساجد

كَاَة  الََة َوآتَى الزَّ »إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد اللِّه َمْن آَمَن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ
َولَْم يَْخَش إِالَّ اللَّه«، تتضّمن هذه اآلية مخس خصائص ال بّد من توافرها يف 

من يقدم عى عامرة املساجد: 1- اإليامن باهلل؛ 2- اإليامن باملعاد؛ 3- إقامة 
الصاة؛ 4- أداء الزكاة؛ 5- عدم اخلوف ممّا سوى اهلل.

الُْمْهتَِديَن«: خترب اآلية بلهجة الرجاء عن  ِمَن  يَُكونُواْ  أَن  أُْولَ�ِئَك  »فََعَسى 
اهتداء املّتصفني بام تضّمنته اآلية من صفات. وعسى يف اللغة العربية تدّل 
علم  ساحة  يف  وارد  غري  واالحتامل  التوّقع  كان  مّلا  ولكن  الرتّجي؛  عى 
اهلل، فإّن املراد من هذه العبارة هو اإلخبار. واملهتدي هو من عرف طريق 
واملراد  باملعنى االصطاحّي.  االهتداء  وليس  اإلنسايّن،  والكامل  السعادة 

هو االهتداء إىل ما أتى مجيع األنبياء السابقني للداللة عليه.

األصيلة،  اإلسامية  القيم  بعض  عى  حديث  الاحقة  اآليات  ويف 
وبعض القيم املوهومة عند سائر الناس.

ويف اآلية نقطتان، إحدامها ُتستفاد من اآلية نفسها، والثانية ُتستفاد من 
الربط بينها وبني اآليات األخرى.

النقطة األوىل: تفيد اآلية أّن األعامل أشبه ما تكون باجلسد الذي حيتاج 

اآلية )18(.
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إىل روح حّتى ترتّتب عليه الفوائد املرجّوة منه، والعمل كذلك ال بّد له من 
روح، وروح األعامل هي: اإليامن باهلل، وقصد القربة، وأداء األعامل طلًبا 
لوجهه تعاىل. وهذه املواصفات واخلصائص هي التي جتعل الروح تدّب يف 

األعامل التي تصدر عن اإلنسان.

العمل الذي يصدر عن اإلنسان غري املتحيّل هبذه اخلصائص، لن يكون 
عمله بتلك املنزلة من القيمة واجلدوى والرشف. صحيٌح أّن جسد اإلنسان 
أرشف من جسد احليوان، ولسنا نقصد سلب هذه الكرامة عن اإلنسان، 
إاّل أّن ما يضفي عى العمل اإلنسايّن رشافته هو تلك الروح التي ُتنفخ يف 

األعامل تبًعا لوجود تلك اخلصائص.

وّثمة نامذج كثرية نراها يف حياتنا تنطبق عليها هذه القاعدة. فقد تصدر 
أو لرشيعته  اهلل  الظاهر خدمة خللق  تبدو بحسب  كثرية  أشياء  الناس  عن 
تعاىل؛ ولكّن اهلل ال ينظر إليها بعني الرضا والقبول وال يعطيها هذا التقويم 
الذي يبدو هلا بحسب ظاهرها. وهذه نقطة مهّمة لنا أيًضا، فقد يستحوذ 
الكاذب. مثًا  علينا اإلعجاب بأعاملنا ما جيعلنا ندخل يف دّوامة العجب 
قد يبني اإلنسان مسجًدا؛ ولكن قد ال تكون دوافعه إهلّيًة، وال حيظى عمله 
بحسب النظام القيمي اإلسامّي، برشف القبول والتقويم اإلجيايّب. وهذا 
معنى كون العمل جسًدا يتوّقف نيله رشف القبول عى حلول الروح فيه. 

ولسنا نقصد أّن هذا العمل ال قيمة له، ولكنّه ليس كامل القيمة. 

معيار إلهية العمل

وبناًء عى ما تقّدم إذا أقدم أحدهم عى عمٍل يقصد به خاص البرشية 
مثال  العمل.  أثناء  النية  هذه  إىل  يلتفت  مل  ولو  هلل  عمله  يكون  واملجتمع، 
ذلك: إّنام أمر اهلل باإلحسان إىل الفقراء ألّنه يريد أن يزيل الفقر من املجتمع 
البرشّي، فعندما يقدم أحد أعضاء املجتمع عى مساعدة الفقراء لرفع الفقر 
عنهم، يكون بصدد حتقيق ما يريده اهلل تعاىل؛ حتى لو مل يلتفت إىل اهلل أثناء 

اإليامن باهلل، 
والتقّرب منه مها 

روح العمل.
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العمل. أّما إذا كانت له أغراٌض شيطانية من وراء اإلحسان، فأحسن إىل 
الفقراء هبذه النية، عندها يبطل إحسانه ويفقد قيمته.

دور القيم في مصير المجتمع

النقطة الثانية يف هذه اآلية يمكن أن ُتستفاد من ضّمها إىل آيات أخرى. 
األمور  من  جمموعة  هي  القيم  اإلسامّية.  القيم  بيان  هي  النقطة  وهذه 
فرّبام  املجتمعات.  من  جمتمع  أعضاء  بني  التفاهم  نتيجة  قيمتها  تكتسب 
يكون العلم قيمة يف جمتمع، ما يؤّدي إىل تقديم العامِل يف هذا املجتمع عى 
غريه من الناس. وختتلف املجتمعات يف ما تضفي عليه قيمة، فرّبام تكون 
عليه  كان  كام  وهكذا  قيمة،  األصنام  أو  قيمًة،  ما  جمتمٍع  يف  األوالد  كثرة 

احلال يف املجتمع اجلاهيّل.

أًبا  صار  أن  بعد  إال  املّكي  املجتمع  يف  بقيمة  حيَظ  مل  املّطلب  عبد  مثًا 
تسري  األمور  كانت  وقد  لرئاستها.  مّكة  أهل  اختاره  فقط  عندها  ألوالد، 
عى هذا النحو يف إيران وعدد من الباد واملجتمعات، وما زال األمر عى 
املجتمع  يف  القّيمة  واألمور  القيم  وبني  هذا.  عرصنا  يف  حّتى  املنوال  هذا 
قّياًم  تراه  ما  نحو  تسري  فاملجتمعات  وثيقة،  أوارص  املجتمع  هذا  ورقّي 
وتسعى لتحقيقه. فعندما تكون القّوة والسلطة هي القيمة، نرى أّن أعضاء 
هذا املجتمع ينجذبون نحو السلطة ويسعون للحصول عليها أو االستكثار 
وحول  يف  املجتمع  يغرق  سوف  القيمة،  هو  اجلنس  يكون  وعندما  منها. 
أّيامنا هذه يف مهرجانات  الشهوات واللّذات اجلنسية. وهذا ما حيصل يف 
تكون  بأن  نومها  فتاة حتلم يف  كّل  إيران، وهذا جيعل  ملكة مجال  انتخاب 
يوًما ّما ملكة مجال إيران وتضع عى رأسها ذلك التاج.1 وحاصل الكام 
هو أّن القيم هي التي ترسم شكل املجتمع وتضفي عليه ماحمه وحتّدد له 

مصريه ومقصده.

1 �  إشارة إىل ما كان جيري يف زمان الشاه، قبل انتصار الثورة اإلسامية.
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وعامرة  احلاج  سقاية  أّن  وقّررت  القيم،  بعض  لتحّدد  وردت  واآلية 
ال  وهذا  اآلخر.  واليوم  والرسول  باهلل  اإليامن  مستوى  يف  ليست  املسجد 
يعني أّن السقاية ليست عمًا جّيًدا؛ ولكن اإلسام يقّرر أّن قيمة العمل 
اجلّيد أيًضا تتوّقف عى الروح الدافعة نحوه، وبالتايل اإليامن املطلوب ليس 
يف  نتائج  من  عليه  يرتّتب  ملا  أيًضا  مطلوب  هو  بل  فقط،  نفسه  يف  مطلوًبا 

االجتامع البرشّي. 





ِباللِّه  آَمَن  كََمْن  الَْحَراِم  الَْمْسِجِد  َوِعَماَرَة  الَْحاجِّ  ِسَقايََة  أََجَعلْتُْم 

َواللُّه  اللِّه  ِعنَد  يَْستَُووَن  اللِّه الَ  َسِبيِل  َوَجاَهَد ِفي  َوالْيَْوِم اآلِخِر 

الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن ﴿19﴾ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ ِفي 

َسِبيِل اللِّه ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم أَْعظَُم َدَرَجًة ِعنَد اللِّه َوأُْولَِئَك ُهُم 

ْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم ِفيَها  ُرُهْم َربُُّهم ِبَرْحَمٍة مِّ الَْفائُِزوَن ﴿20﴾ يُبَشِّ

ِقيٌم ﴿21﴾ َخالِِديَن ِفيَها أَبًَدا إِنَّ اللَّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم ﴿22﴾ يَا  نَِعيٌم مُّ

أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخُذواْ آبَاءكُْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَاء إَِن اْستََحبُّواْ 

نُكْم فَأُْولَ�ِئَك ُهُم الظَّالُِموَن ﴿23﴾  الُْكْفَر َعلَى اإِليَماِن َوَمن يَتََولَُّهم مِّ

َوَعِشيَرتُُكْم  َوأَْزَواُجُكْم  َوإِْخَوانُُكْم  َوأَبَْنآُؤكُْم  آبَاُؤكُْم  كَاَن  إِن  قُْل 

َوأَْمَواٌل اقْتََرفْتُُموَها َوتَِجاَرٌة تَْخَشْوَن كََساَدَها َوَمَساكُِن تَْرَضْونََها 

َن اللِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِِه فَتََربَُّصواْ َحتَّى يَأْتَِي  أََحبَّ إِلَيُْكم مِّ

اللُه ِبأَْمِرِه َواللُّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقيَن ﴿24﴾

24     19





تناسب اآليات

من  جمموعة  بيان  هو  األساس  موضوعها  اآليات  من  املجموعة  هذه 
القيم اإلسامية األصيلة، يف مقابل القيم املوهومة عند أهل اجلاهلية.

سبب النزول

يف سبب نزول اآلية التاسعة عرشة اختاٌف طفيف بني ما ورد يف كتب 
اإلمامية وما ورد يف كتب أهل السنّة. فقد ورد يف بعض األخبار أّن العّباس 
مّلا أرِس يوم بدٍر، أقبل عليه أناس من املهاجرين واألنصار، فعرّيوه بالكفر، 
وقطيعة الرحم، فقال: ما لكم تذكرون مساوئنا، وتكتمون حماسننا؟ قالوا: 
وهل لكم حماسن؟ قال: نعم واهلل لنعمر املسجد احلرام، ونحجب الكعبة، 
أن  للمرشكني  كان  »ما  تعاىل:  اهلل  فأنزل  العاين.  ونفّك  احلاج،  ونسقي 
مل  إذا  هلا  قيمة  ال  األعامل  هذه  أّن  له  لتبنّي  اآليات.1  آخر  إىل  يعمروا..«. 

يتحلَّ فاعلها باإليامن.

 ،طالب أيب  بن  عيلٍّ  اإلمام  يف  نزلت  أهّنا  األخبار2  بعض  يف  وورد 
فقال  افتخروا  أهّنم  وذلك  شيبة،  بن  وطلحة  املطلب،  عبد  بن  والعّباس 
طلحة: أنا صاحب البيت، وبيدي مفتاحه ولو أشاء بتُّ فيه. وقال العباس: 
أنا صاحب السقاية، والقائم عليها. وقال عيّل: ما أدري ما تقوالن، لقد 
إهّنم  الناس، وأنا صاحب اجلهاد. وقيل  القبلة ستة أشهر قبل  صّليُت إىل 

1 �  جممع البيان، ج 5، ص 28.
2 �  املصدر نفسه، 27 و28.

اآلية )19(.
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جعلوا النبّي حكاًم بينهم فنزلت اآلية.

يف  الدين  عن  يدافع  الذي  الشخص  ذلك  هو  الفخر  له  حيّق  من  نعم 
الوقت الذي يتكاتف مجيع اخللق ضّده، ومع ذلك يشّمر عن ساعد اجلّد 
ينتظر املعجزة اإلهلّية، بل يعمل  الدين وتروجيه، وال  وينهض للدفاع عن 

عى تثبيت الدين وبسط سلطته ونرشه يف األرض.

يعرفون  الناس يسأهلم هل  ناشد   املؤمنني أمري  أّن  ويف رواية أخرى 
 أن يفتخر بأّنه أّول  أحًدا غريه نزلت فيه هذه اآلية؟1 نعم من حّق عيلٍّ
الناس إساًما يف وقت عّز فيه املؤمنون، ومل يكتِف باإليامن؛ بل بذل اجلهد 

ومل يّدخر وسًعا يف سبيل الدفاع عن الدين.

اهلل  وعند  اإلسام  منطق  يف  أّنه  وهو  ا  عامًّ كليًّا  مطلًبا  تبنّي  اآلية  وهذه 
سبحانه، ال يشء من األعامل يمكن أن ُيقاس باإليامن به، وبالتايل تستنكر 
اآلية عى املرشكني جعلهم هذين املنصبني يف درجة اإليامن، واحلال بحسب 

منطق اآلية أّن معيار الرشف والقيمة هو يف اإليامن قبل أّي يشء آخر.

هيدي  ال  اهلل  أّن  عن  اآلية  هذه  خترب  الظَّالِِميَن«:  الَْقْوَم  يَْهِدي  الَ  »َواللُّه 
أّن  الذين حيسبون  إّما  اآلية  الظاملني يف  الناس. واملقصود من  الظاملني من 
هذه األعامل البسيطة تقع يف درجة اإليامن باهلل، وإّما أولئك الذين يشغلون 
عن  بذلك  أنفسهم  ويشغلون  تافهة،  بأعامل  الناس  من  وغريهم  أنفسهم 

القيم الواقعّية.

تفّوق القيم اإللهّية على القيم الموهومة عند الناس

يتابع القرآن الكريم يف مقام بيان عدم التساوي بني القيم األصيلة وهي: 
قبيل:  من  وأعامل  اهلل«،  سبيل  يف  واجلهاد  اآلخر،  واليوم  باهلل،  »اإليامن 
َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  »الَِّذيَن  فيقول:  املسجد«،  احلاج، وعامرة  »سقاية 

1 �  انظر: االحتجاج، ج 1، ص 140.

فضل اجلهاد عى 
سائر األعامل.

رشف اإلنسان 
بإيامنه باهلل.

اآلية )20(.
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ِفي َسِبيِل اللِّه ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم أَْعظَُم َدَرَجًة ِعنَد اللِّه َوأُْولَِئَك ُهُم الَْفائُِزوَن«.

الذي  للفكر  معارض  جديٍد  بفكٍر  أتى  اإلسام  أّن  ذلك،  وتوضيح 
كان سائًدا يف املجتمع اجلاهيّل. ومل يكن اإليامن باهلل تعاىل يف تلك املرحلة 
التارخيّية أمًرا سهًا قليل التكاليف؛ بل كانت تبعاته كثرية عى املؤمنني يف 
تلك املرحلة من تاريخ األّمة اإلسامّية، وذلك ألّن املؤمنني كانوا يسريون 
بعكس التّيار السائد، وكان يعني ذلك حتّمل كّل أشكال الظلم الذي كانت 

متارسه قريش عى املؤمنني، من رجم باحلجارة وجلد بالسياط.

يف تلك املرحلة ثّمة من آمن بحسب الظاهر؛ ولكنّه يف مقام العمل كان 
وتعذيبهم.  ظلمهم  مرارة  يذق  ومل  ألذاهم  يتعّرض  ومل  املرشكني،  هيادن 
والتاريخ يعيد نفسه، ففي عرصنا احلارض ثّمة من يتامشى مع الظلم وهيادنه 
حتت عنوان التقّية. وأنا أرى أّن تسمية هذه املهادنة باسم التقّية ظلٌم هلذا 
املفهوم. العّباس عّم النبّي  واحٌد من هؤالء. هذا ولكن أمتنّى أن ال يفهم 
أحٌد أيّن أعارض مفهوم التقّية؛ بل أنا أعارض وأخالف بعض التفسريات 

اخلاطئة هلذا املفهوم.

أّنه مل خيُط خطوًة  وثّمة من يرّص عى أّن العّباس مؤمٌن عى الرغم من 
من أجل اإلسام؛ بل أتى ملحاربة النبّي . وأّما عندما يصل إىل أيب طالب 
الذي دافع عن اإلسام وعن النبّي ، وضّحى بكّل يشء من أجله، وحتّمل 
الكثري من اآلالم واملشاّق، حيكم عليه بعدم اإليامن، وهذا ظلٌم أليب طالب.

ُقتِل يف  أّنه  العّباس ليس فضيلًة، ولو  املنسوب إىل  إّن مثل هذا اإليامن 
املعركة يف مواجهة النبّي  جلرت عليه أحكام الكّفار.

صدر  أن  إىل  مّكة  يف  وبقيت  باهلل،  آمنت  الناس  من  ثانية  طائفة  وثّمة 
العذاب، وناهلا من أذى  الطائفة من املؤمنني  األمر باهلجرة وحتّملت هذه 
باهلجرة  املؤمنون وصربوا حّتى صدر األمر  ناهلا، وثبت هؤالء  ما  قريٍش 
وصفهم  يمكن  وهؤالء  اإلسامّي،  املجتمع  لتأسيس  املدينة  إىل  مّكة  من 

إنقسام املسلمني 
إىل:

1. املسلمني 
املّيالني إىل 

الدعة.

2. املسلمني 
املجاهدين.
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باملسلمني العلوّيني؛ حيث إّن عليًّا بن أيب طالٍب كان رمزهم واملجّسد 
جلميع تضحياهتم وأشكال ثباهتم، كيف ال وهو الذي ضّحى بكّل يشء يف 

سبيل اهلل.

وعى الرغم من أّن اجلهاد باملال والنفس أمٌر ممكٌن ومقدور، ولوال أّنه 
مقدور وممكٌن ملا كّلف اهلل به، عى الرغم من إمكانه، فإّنه يف مقام العمل 
؛ ألّنه يستدعي التضحية باملال الذي بذل اإلنسان  والتطبيق تكليٌف شاقٌّ
الكثري من التعب جلمعه، وهو تعريض للنفس خلطر املوت وتقديمها قرباًنا 

عى مذبح الدين.

واحلديث عن هذه األمور يبدو سهًا، ولكّن صعوبته تظهر عندما تبدأ 
السيوف  ظال  حتت  يثبتون  الذين  وهؤالء  ظهره.  عى  بالتلّوي  السياط 
والسياط هم الذين يستحّقون التقدير، وأّما من ال يكّلفه إيامنه الكثري من 

التضحيات فهو ال يصل إىل مرتبة أولئك، وال ينال درجتهم.  

ولعّله يمكن القول إّن صيغة التفضيل1 املذكورة يف اآلية يف قوله تعاىل: 
ليس  غريهم  ألّن  احلقيقة؛  عى  التفضيل  معنى  فيها  ليس  َدَرَجًة«  »َأْعَظُم 

عنده ذلك الفضل حّتى يشرتك معهم ويكونوا هم أعظم درجًة منه.

»َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن«: هؤالء الفائزون هم الذين فازوا بالوصول إىل 
الذين حيسبون  أولئك  اهلدف األساس من اخللق، وأما  الذي هو  هدفهم 
يف  خمطئون  فهم  الدعة،  إىل  وامليل  والسكون  الراحة  بطلب  يفوزون  أهّنم 

منطق اإلسام ومنظومته القيمية.

حيث  عنها  نتحّدث  التي  الثانية  الفئة  هذه  منزلة  تبنّي  الاحقة  واآلية 

1 �  صيغة التفضيل املعرّب عنها يف اللغة العربية ب�»أفعل التفضيل«، تدّل عى االشرتاك 
بني طرفني يف صفة وتفّوق أحد الطرفني عى اآلخر يف هذه الصفة؛ ولكن يف بعض 

احلاالت قد ُتستعمل لبيان الفضل وليس لبيان التفضيل.

صعوبة التنازل 
عن احلياة واملال.

اآلية )21(.
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نَِعيٌم  ِفيَها  لَُّهْم  َوَجنَّاٍت  َوِرْضَواٍن  ْنُه  مِّ ِبَرْحَمٍة  َربُُّهم  ُرُهْم  »يُبَشِّ تعاىل:  يقول 
ِقيٌم«. ويف هذه اآلية يبرشرِّ اهلل هذه الطائفة من املؤمنني بنيل رمحته والتمّتع  مُّ

من  اإلنسان  يناله  أن  يمكن  ما  أعظم  هو  اهلل  من  والرضوان  برضوانه، 
أَكْبَُر﴾.1 ومن الصفات التي تذكرها هذه اآلية  َن اللِّه  ثواب: ﴿َوِرْضَواٌن مِّ
للجنّة ونعمها، أهّنا نعٌم خالدٌة هم مقيمون فيها إىل ما شاء اهلل، فا تشبه من 
هذه الناحية نعَم الدنيا التي مهام طالت فإهّنا سوف تزول يف هناية املطاف. 
فهم ضّحوا بالنعم املعّرضة للزوال فأثاهبم اهلل نعاًم خالدًة ال يعرف الزوال 
فبحسب  َأَبًدا«.  فِيَها  »َخالِِديَن  األبد:  إىل  فيها  إليها، وهم خالدون  طريًقا 
هاتني اآليتني من كتاب اهلل النعم خالدة واملنّعمون خالدون، ومن هنا ال 

م. تكرار يف اآلية كام رّبام ُيتوهَّ

يف مجلة »إِنَّ اللَّه ِعنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم« إشعاٌر باحلرص، ومعنى اآلية أّن من 
لن  وعُظم  ثوابه  كرب  مهام  اهلل  سوى  وما  وحده،  اهلل  هو  عظيٌم  أجٌر  عنده 
تبدو عظيمة يف  نسبّيٌة، فهي  العطايا غري اإلهلية  يكون عظياًم، عظمة مجيع 

نظر بعض الناس ولكّن واقعها أقّل ممّا تبدو.

كان الكام يف اآلية 20 عى اإليامن واهلجرة. واهلجرة وغّض النظر عن 
األوطان أمٌر ثقيٌل؛ ألّن العاقات والروابط العائلّية أشبه ما تكون بالقيد 
الذي يشّد املدعّو إىل اهلجرة واملطاَلب هبا نحو االستقرار. ومن هنا، نجد 
أّن اهلل يدعو إىل اهلجرة ويشّجع عليها باإللفات إىل هذه النقطة حتديًدا 
ومدى  والقرابات  العاقات  ضوابط  حتديد  مقام  يف  تعاىل  يقول  حيث 
الَ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  ﴿يَا  واستقراره:  اإلنسان  حركة  يف  بالتأثري  هلا  السامح 
تَتَِّخُذواْ آبَاءكُْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَاء إَِن اْستََحبُّواْ الُْكْفَر َعلَى اإِليَماِن﴾. تنهى هذه 

اآلية عن اخّتاذ األقارب أولياء إن هم رّجحوا الكفر عى اإليامن.

1 �  سورة التوبة: اآلية 72.

مقام املجاهدين 
يف اجلنة.

اآلية )22(.

مشقة اهلجرة.

اآلية )23(.
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معنى الوالية

الذي  واملعنى  »ويّل«؛  كلمة  ومعنى  الوالية  معنى  يف  ون  املف�رِّ خيتلف 
هذه  إىل  الدافع  كان  مهام  شخصني  بني  العاقة  هو  والية  كلمة  تفيده 
يكون  احلالة  ففي هذه  العبد وسّيده  بني  العاقة  كانت هذه  فإذا  العاقة. 
السيد »موىل« لعبد، ويف بعض احلاالت توجب الصلة بني طرفني أن يرث 
أحدمها اآلخر، ويف حالة ثالثة يكون الدافع نحو هذه العاقة هو املحّبة. 
ويف بعض احلاالت تكون هذه العاقة بني احلاكم ورعّيته فُيسّمى احلاكم 

ب�»الويّل« أو »الوايل«. 

اهلل  سوى  من  اخّتاذ  عن  املؤمنني  تنهى  عّدة  آيات  الكريم  القرآن  ويف 
ورسوله واملؤمنني أولياء. وهذه اآليات تفيد دعوة املسلمني إىل املحافظة 
عى عاقتهم وروابطهم باهلل ورسوله واملؤمنني، وتدعوهم إىل أن يكونوا 
يف صّفهم وجبهتهم، وتنهاهم عن الكون يف الضّفة املقابلة هلم مع اليهود 
والنصارى أو مع الكّفار واملرشكني، حّتى لو كانت بينهم وبني هؤالء صلة 

قرابة أو عاقة مهام كان نوعها وسببها.

والعاقة باآلباء واألّمهات واإلخوة وغريهم من األقارب، هي رابطة 
مبنية عى الدم والنسب، ومثل هذه الصلة حمرتمة يف اإلسام؛ ولكّن رابطة 
األوثق  هي  اإلسامية  الرؤية  بحسب  عنه  الناشئة  والعاقات  اإليامن 
واألعمق. فلو كانت بينك وبني شخٍص عرشات الصات والروابط، ومل 
بيشٍء.  الروابط  هذه  فليست  الفكر،  يف  معك  مّتحًدا  الشخص  هذا  يكن 
وقد ورد يف عدد من األخبار والروايات عن أهل العصمة والطهارة، أّن 
به  العاقة  ينبغي قطع  املؤمن واملؤمن قرابة وصلة وثيقة.1 واألخ قد  بني 

بحسب الرؤية اإلسامية إذا كان يف اجلبهة املقابلة جلبهة اإليامن.

إىل قطع عاقاهتم  املؤمنني  القاعدة وتدعو  اآليات تؤّسس هلذه  وهذه 

1 �  انظر: بحار األنوار، ج 64، ص 73.

وجوب تقديم 
األوارص الدينية 

عى النَّسبّية.
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اإليامن.  الكفر عى  رّجحوا  إن هم  وأّمهات،  آباًء  كانوا  لو  بأقارهبم حتى 
الناس  بني  الطبيعية  والعاقات  الروابط  مجيع  تكون  اآلية  هذه  وبحسب 

فرًعا، ويكون األصل واألساس هو »القرابة الفكرية«.

نُكْم فَأُْولَ�ِئَك ُهُم الظَّالُِموَن«: ختتم هذه اآلية ببيان أّن من  »َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
القاعدة األساس املشار إليها، ويتوىّل أقاربه الذين استحّبوا  يعمل عكس 
الكفر عى اإليامن، يكون ظامًلا لنفسه ودينه وعقيدته، كام يكون ظامًلا لعباد 

اهلل املؤمنني.

َوأَْمَواٌل  َوَعِشيَرتُُكْم  َوأَْزَواُجُكْم  َوإِْخَوانُُكْم  َوأَبَْنآُؤكُْم  آبَاُؤكُْم  كَاَن  إِن  »قُْل 
اللِّه  َن  مِّ إِلَيُْكم  أََحبَّ  تَْرَضْونََها  َوَمَساكُِن  كََساَدَها  تَْخَشْوَن  َوتَِجاَرٌة  اقْتََرفْتُُموَها 

َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِِه«: ماذا حيصل عندما نزن ونقيس حاصل العاقات 

القومية والقرابية املبنية عى صلة الدم؟ األب هو حمّل افتخار اإلنسان وهو 
منشأ وجوده، وهو من له حّق االحرتام واملحّبة عى ابنه. وبعده يأيت االبن 
الذي هو ثمرة حياة اإلنسان وهو الذي جيعل اإلنسان من نفسه درًعا له 
حيميه من املخاطر التي قد تواجهه ويفديه بنفسه. وبعدمها يأيت األخ وهو 
الرشيك يف األصل واملنشأ، وأخرًيا األزواج الذي يساعدون أزواجهم عى 

قضاء حاجاهتم الطبيعية، ويمّثل كّل واحٍد منهام السرت لآلخر.

القرابة  جمال  يف  والعواطف  الدوافع  من  الكثري  فإّن  ماحٌظ  هو  وكام 
والتويّل يمكن اختصارها هبذه الكلامت الواردة يف اآلية: اآلباء، واألبناء، 
واألزواج، واألموال التي حّصلها اإلنسان بشّق النفس يف بعض احلاالت، 
وهي التي قد تكون وسيلة مساعدة لتأمني الدنيا واآلخرة. فإذا كانت هذه 
األشياء التي هي فيها راحة اإلنسان وطمأنينته أحّب إليه من اهلل ورسوله 
أهّيا اإلنسان  قلبَك  الفكر واجلهاد يف سبيل اهلل، وإذا نظرت يف  وأهّم من 
فوجدت أّنه يميل إىل هذه األمور ويتعّلق هبا أكثر من تعّلقه باهلل ورسوله، 

فعليك انتظار أمر اهلل فيك: »فَتََربَُّصواْ َحتَّى يَأْتَِي اللُه ِبأَْمِرِه«.

فام هو هذا األمر املطلوب توّقعه وانتظاره؟ يبدو أّنه غامٌض قليًا. ومن 

وجوب تقديم 
التعاليم الدينية 

عى القرابة 
وروابط الدم.

اآلية )24(.
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هنا قال بعضهم إّن اآلية بصدد الوعيد بالعذاب يف الدنيا. وقال آخرون إّنه 
التهديد باالستبدال بأن يأيت اهلل بمن يقبل هذا الفكر ويضّحي من أجله. ومهام 

يكن من أمٍر، فإّن الواضح من حلن اخلطاب يف اآلية أهّنا يف مقام التهديد.

اجلهاد هو قبول حتّمل أشكال العذاب إىل أن يصل األمر إىل الشهادة. 
ولكن كيف يمكن أن حيّب اإلنسان هذه األمور أكثر من حمّبته ألبيه وابنه 
وأخيه وزوجه...؟ وحيث إّن اهلل طالبنا هبذا وكّلفنا به نستنتج أّنه ممكٌن، 
ولكّن املطلوب أّواًل هو معرفة اهلل حّق معرفته، ثم بعد ذلك يقدر اإلنسان 

عى حّب اجلهاد والتضحية يف سبيل اهلل أكثر من حّبه ألبيه وابنه...

اهلل  حرمان  عن  اآلية  هذه  تكشف  الَْفاِسِقيَن«:  الَْقْوَم  يَْهِدي  الَ  »َواللُّه 
الفاسقني من هدايته، والفسق هو خروج الرطب من قرشه، ويف اآلية معناه 

خروج اإلنسان من ربقة اإليامن.



إِْذ  ُحَنيٍْن  َويَْوَم  كَِثيَرٍة  َمَواِطَن  ِفي  اللُه  نََصَركُُم  لََقْد 

َوَضاقَْت  َشيْئًا  َعنُكْم  تُْغِن  فَلَْم  كَثَْرتُُكْم  أَْعَجبَتُْكْم 

 ﴾25﴿ ْدِبِريَن  مُّ َولَّيْتُم  ثُمَّ  َرُحبَْت  ِبَما  األَْرُض  َعلَيُْكُم 

الُْمْؤِمِنيَن  َوَعلَى  َرُسولِِه  َعلَى  َسِكيَنتَُه  اللُه  أَنَزَل  ثُمَّ 

َوَذلَِك  َب الَِّذيَن كََفُرواْ  لَّْم تََرْوَها َوعذَّ َوأَنَزَل ُجُنوًدا 

َجَزاء الَْكاِفِريَن ﴿26﴾ ثُمَّ يَتُوُب اللُه ِمن بَْعِد َذلَِك َعلَى 

ِحيٌم ﴿27﴾ َمن يََشاء َواللُّه َغُفوٌر رَّ

27     25





تناسب اآليات

ين أّن هذه اآليات هي تكميل للمطالب الواردة يف اآلية  ينقل بعض املف�رِّ
23. ويرى آخرون أّن مفاد هذه اآلية ومؤّداها أوسع وأشمل ممّا ورد يف اآلية 

23، وبالتايل ال رضورة تقتيض عّدها تكميًا أو تتّمة ملا ورد فيها.

وعى أّي حال، ليس حسم هذا األمر مهامًّ بالنسبة لنا؛ إذ نرى أّن كّل 
آية من هذه اآليات، بياٌن مرحيلٌّ للوصول إىل ذاك اهلدف. ويعتقد بعض 
غري  الكام  هذا  أّن  ويبدو  حنني.  آليات  متهيد   23 اآلية  أّن  ين  املف�رِّ
هو  بل  والتقديم؛  التمهيد  حيثية  فيه  تّتضح  ال  أّواًل  قيل  ما  ألّن  صحيٍح؛ 

مضموٌن أصيلٌّ وأساس، وعليه ال تكون آية يوم حنني تتّمًة له.

احلرفان الام و»قد« يف قوله تعاىل: »لقد نرصكم اهلل« يفيدان التأكيد، 
واملعنى: إّن اهلل نرصكم يف حاالت عّدة، ووقائع خمتلفة، ويوم حنني واحٌد 

من هذه األيام والوقائع.

ويمكن االستفادة يف تعيني املقصود من الكثرة من األخبار الواردة، يف 
 يف مواجهة املرشكني. ومن هذه  النبّي  التي خاضها  الوقائع واحلروب 
األخبار أّن املتوّكل1 مّلا ُسمَّ نذر إن عويف أن يتصّدق بامٍل كثرٍي، فلاّم عويف 
سأل الفقهاء عن حّد املال الكثري فاختلفوا عليه. فقال بعضهم: مئة ألف، 
أقاويل خمتلفة، فاشتبه عليه األمر  فيه  وقال بعضهم: عرشة آالف. فقالوا 
فقال رجل من ندمائه، يقال له صفعان: أال تبعث إىل هذا األسود فتسأل 

املعاند هلل ولإلسام،  املستبّد  املتوّكل وهو  أّن  الرواية  الافتة يف هذه  1 �  من األمور 
والذي حاول حرف اإلسام عن مساره، وتابع طريق أجداده، وخطا خطوات واسعة 

هلدم اإلسام، هذا الرجل يعتقد بالنذر والعهد. )منه دام ظّله(
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عنه! فقال له املتوّكل: من تعني وحيك؟ فقال: ابن الرضا؛ فقال له: وهو 
حيسن من هذا شيًئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فيل عليك كذا وكذا، وإال 
القضية عى  املتوّكل: قد رضيت... فعرضت  فقال  مئة مقرعة؛  فارضبني 
اإلمام اهلادي، فقال: الكثري ثامنون، فقال له السائل: يا سيدي إّنه يسألني 
عن العّلة فيه. فقال له اإلمام: إن اهلل عزجّ وجلجّ يقول: »لقد نرصكم اهلل يف 

مواطن كثرية«، فعددنا تلك املواطن فكانت ثامنني.1

إًذا ُيستفاد من هذه الرواية أّن النبّي  واملسلمني واجهوا املرشكني يف 
ثامنني موطنًا.

إشارة إلى معركة حنين

»َويَْوَم ُحَنيٍْن«: ُخصَّ هذا اليوم بالذكر لشّدته عى املسلمني، مضاًفا إىل 
أّن هذه اآلية نزلت وقد مىض عى واقعة حنني سنة أو أقّل.

»إِْذ أَْعَجبَتُْكْم كَثَْرتُُكْم«: لعّله من الطبيعّي أن يثري اإلعجاَب اجتامع اثني 
عرش ألًفا يف جيش املسلمني. وعرشة آالف من هذا اجليش أتوا من مّكة، 

وألفان منهم كانوا حديثي اإلسام.

»فَلَْم تُْغِن َعنُكْم َشيْئًا«: هذا ولكّن هذه الزيادة يف العدد مل تنفعكم اليشء 
الكثري. واملقصود من اإلغناء يف اآلية هو املنفعة والفائدة التي ترّتبت عى 

اجتامع هذا العدد الكبري يف عسكر املسلمني.

رحابتها  عى  األرض  صارت  َرُحبَْت«:  ِبَما  األَْرُض  َعلَيُْكُم  »َوَضاقَْت 
أّن  وسعتها ضّيقًة عليكم. »َرُحَب« أي كان رحًبا واسًعا. وسبب الضيق 
العدّو حارصكم من كّل مكاٍن وضّيق األرض عليكم فلم يعد لكم منها 

ما يسعكم.

ْدِبِريَن«: ُيستفاد من احلرف "ثّم" الذي هو للرتاخي أي لبيان  »ثُمَّ َولَّيْتُم مُّ

1 �  انظر: الكايف، ج 7، ص 463-464؛ روضة املّتقني، ج 8، ص 49.

اآلية )25(.
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الفاصلة الزمانية بني فعلني، ُيستفاد منه أّن املسلمني ثبتوا يف بداية األمر ومل 
يفّروا من املعركة يف أّول وقت اندالعها.

»ثُمَّ أَنَزَل اللُه َسِكيَنتَُه َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى الُْمْؤِمِنيَن َوأَنَزَل ُجُنوًدا لَّْم تََرْوَها 
َب الَِّذيَن كََفُرواْ َوَذلَِك َجَزاء الَْكاِفِريَن«: وبعد أن وّليتم وفررتم من القتال  َوعذَّ

املؤمنني، وأمّدكم بجنود  السكينة واالطمئنان عى رسوله وعى  أنزل اهلل 
من عنده ال تروهنم.

تبّدلت  التي  النفسية  احلاالت  هم  أو  املائكة،  هم  إّما  اجلنود  وهؤالء 
فتحّولت إىل يقظة وثبات، وهذه احلاالت هي أيًضا من جنود اهلل، وال فرق 
ينرصهم  أو  معهم،  لتقاتل  تنزل  التي  باملائكة  املؤمنني  اهلل  ينرص  أن  بني 
إىل  فيها  إشارة  ال  عاّمة  واآلية  والنفسية.  الروحية  حالتهم  يف  بالترّصف 
اهلل  أنزل  املؤمنني  ملصلحة  واجلنود  السكينة  إنزال  مقابل  ويف  املائكة. 

العذاب عى الكافرين وجزاهم بام يستحّقون.

لقد أبدع اهلل نظام اخللق عى قاعدة احلّق، والدين اإلهلّي من أهّم جتّليات 
وترضب  األرض  أعامق  يف  جذورها  متتّد  بشجرة  أشبه  واحلّق  احلّق.  هذا 
فروعها وأغصاهنا يف عنان السامء. وأّما الباطل فهو أشبه بشجرة ال جذور هلا، 
ولذلك فهي تنهار يف مواجهة أّول عصفة ريح، أو هي كاألعشاب الضاّرة 
التي تنبت حول احلّق، فتحاول إعاقة نمّوه وتطّوره. ومن هنا فإّن تطّور احلّق 
الضاّرة ومنعها من إعاقة مسار  ونمّوه حيتاج إىل استئصال هذه األعشاب 
تطّوره، وأظهر مصاديق الباطل املعيق للحّق »الكفر والرشك«: ﴿أَلَْم تََر كَيَْف 
َماء... َوَمثُل  َضَرَب اللُه َمثاَلً كَلَِمًة طَيِّبًَة كََشَجرٍة طَيِّبٍَة أَْصلَُها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفي السَّ

كَلَِمٍة َخِبيثٍَة كََشَجَرٍة َخِبيثٍَة اْجتُثَّْت ِمن فَْوِق األَْرِض َما لََها ِمن قََرار﴾.1 

ويف هذا امليدان تقيض السنّة اإلهلّية بنرصة أهل اإليامن، ما داموا من أهل 
الثبات والصرب يف مواجهة الرشك والكفر.

1 �  سورة إبراهيم: اآليتان 24 و26.

اآلية )26(.

بناء نظام اخللق 
عى نرش احلق 

وانحسار 
الباطل.
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وجنود اهلل قد يكونون من املائكة الذين ال يراهم الناس، كام حصل 
يف معركة بدر؛ حيث نزلت املائكة لنرصة املؤمنني؛ ولكّن اهلل له جنوٌد من 
أنواٍع شّتى، من قبيل: الوعي ويقظة الضمري، والعواطف املعنوية والرغبة 

يف التضحية، والعزم والثبات، وكّل هذه الصفات تنبع من داخل املؤمن.

وينبغي أن ُيعلم أّنه ثّمة سنٌن أخرى يف العامل، منها السنّة التي مؤّداها 
وعّدهتم،  بعددهم  املسلمون  اغرّت  لو  بالغرور.  ُتبتى  التي  اجلامعة  هزيمة 
أهّنم  ولو  الظاهرّية،  األسباب  وراء  األمور  تدير  التي  اهلل  يد  عن  وغفلوا 
عّلقوا قلوهبم باألسباب املادّية بدل االّتكال عى اهلل واالعتامد عى عنايته، 
لو أهّنم أصاهبم هذا اخللل، لوكلهم اهلل إىل أنفسهم، ليذوقوا مرارة الغفلة، 
وليعلموا أّن امللجأ والركن الذي يمكن أن يأوي إليه اإلنسان عى الدوام 

هو اهلل تعاىل وحده.

اإلهلّية  السنّة  فشملتهم  بعّدهتم،  املسلمون  اغرّت  ُحنني  معركة  بداية  يف 
والرعب  اخلوف  عليهم  فاستوىل  ألنفسهم،  اهلل  وتركهم  عليهم،  وجرت 
العدد شيًئا، وضاقت عليهم األرض عى  العدّو، ومل تغِن عنهم كثرة  من 
 ،رحابتها وسعتها، وعزم بعضهم عى الفرار وختّلوا عن الدفاع عن النبّي
وظهرت يف جيش املسلمني إرهاصات اهلزيمة؛ ولكن أيقظهم نداء النبّي 
، فأنزل اهلل السكينة عليهم، وأنزل اهلل جنوده لنرصهتم، وبّدل اهلل حاهلم 
من اهلزيمة إىل النرص، ونزل العذاب عى عدّوهم وذاق طعم اهلزيمة الذي 

أوشك أن يذوقه املسلمون.

يف  يدومان  ال  والرشك  الكفر  أّن  الثابتة  اإلهلّية  السنن  من  ولكّن  هذا 
فإّن  املواجهة  ساحة  يف  اإليامن  حيمل  من  دام  وما  اإليامن،  مع  معركتهام 
يوًما  احلق  يقوى  أن  اهلل  كتب  املقابل،  ويف  وُيذل.  يضعف  سوف  الرشك 
بعد يوٍم إىل أن يعّم الدنيا عى يد اإلمام املهدّي ، فا يبقى يف عهده أثٌر 

للباطل وال دولة.

وينبغي االلتفات إىل أّن التقّدم قد ُيساء تفسريه يف بعض احلاالت. ثّمة 

تنّوع جنود اهلل.

قانون اهنزام 
املغرور.
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صعود وهبوط يف مسرية احلّق، وليس املسار دائاًم يف أرض سهلة ال حزونة 
من  لفرتة  وينهزم  احلّق  يرتاجع  قد  احلاالت  بعض  ففي  فيها.  وعورة  وال 
الزمان عى يد الباطل، ما يؤّدي إىل يقظة أهل احلّق وعودهتم إىل رشدهم.

واهلبوط يف بعض احلاالت من لوازم التطّور والتقّدم، وهذا أشبه بالبناء 
الذي ال يمكن أن يبنى عى وجه األرض؛ بل ال بّد من احلفر يف األرض 
أو  بالتقّدم  احلكم  فإّن  هنا  ومن  عليها.  البناء  وتثبيت  القواعد  لوضع 
بالرتاجع ينبغي أن يكون مبنيًّا عى النظرة الشاملة التي ُياحظ فيها املسار 
املسارات. وليس  املؤّقت يف  التبّدل  نبني أحكامنا عى  أن  كّله، وال يصّح 
الثقافات واالخرتاعات واالكتشافات  ا باإلسام واحلّق، فكّل  هذا خاصًّ

تواجه بعض العقبات ثّم تعود وتنطلق من جديد.

إىل  العبد  توبة  أّن  األمر  غاية  ورجع،  عاد  تعني  تاب  اللُّه«:  يَتُوُب  »ثُمَّ 
وتوبة  الذنب.  عن  والرتاجع  باالستغفار  سبحانه  إليه  رجوعه  هي  اهلل 
املورد  هذا  والتوبة يف  العبد ورجوعه.  توبة  اهلل  قبول  تعني  العبد  اهلل عى 
وأداروا  املعركة  من  فّروا  الذين  فأولئك  دقيق.  معنًى  هلا  اآلية  يف  املذكور 
ظهورهم للعدّو، عليهم أن يعودوا من جديد إىل امليدان، وليست توبتهم 
ًيا ظهره للعدو. فالتوبة هي  بأن يقول أحدهم »أستغفر اهلل« وهو ما زال مولرِّ
العودة إىل ساحة املعركة بعد مغادرهتا. وهذا هو ماك التوبة يف اإلسام 
ومعيارها. فعندما عادوا عاد اهلل إليهم، وهذه هي القاعدة يف أفعال اهلل أن 

جتري بأسباهبا وعللها، إال يف حاالت االستثناء واملوارد اخلاّصة.

أسلوب اإلسالم في تطبيق األحكام

بعد وضوح سبب نزول اآليات ومناسبة نزوهلا، ال بّد من االلتفات إىل 
رّس نزوهلا. اآليات من اآلية العارشة فام بعدها حتّث املسلمني وحتّضهم عى 
اجلهاد يف سبيل اهلل. وقد قلنا إّن اإلسام ال يكتفي بمجّرد إباغ األحكام 
وبياهنا؛ بل هيتّم أيًضا بأسلوب التطبيق والتنفيذ، ويبنّي بأسلوب مجيل كيفية 

احلاجة إىل 
التعّثر يف مسرية 

التطّور.

إصاح العمل 
من رشوط 

التوبة.
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رفع املوانع من حتويل هذه األحكام النظرية وجتسيدها عى أرض الواقع. 
وبعض هذه املوانع واملعيقات قد تكون يف طريقة التفكري عند الناس وقد 
تكون صفة نفسية أو روحّية عندهم، وقد تكون موانع ومعيقات خارجية.

إىل  واإلشارة  األحكام.  علل  بيان  املوانع  ترفع  التي  األساليب  ومن 
هذه  من  أيًضا  هي  املنهّيات،  ومضاّر  اإلهلية،  واألوامر  األحكام  منافع 
املرتّتبة عى  املصالح  تعاىل يف  قال  فقد  تعاىل.  اهلل  يعتمدها  التي  األساليب 
اَلَة تَْنَهى َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر﴾.1 وقال يف املفسدة املرتّتبة  الصاة: ﴿إِنَّ الصَّ
ْن َعَمِل  عى اخلمر واملي�: ﴿إِنََّما الَْخْمُر َوالَْميِْسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس مِّ
يْطَاِن﴾.2 ويصّب هذان البيانان وما يشبههام يف مصلحة تسهيل االلتزام  الشَّ

بتطبيق األحكام اإلهلّية، وإقامة دين اهلل.

واألسلوب نفسه اعُتمد يف جمال الدعوة إىل »اجلهاد يف سبيل اهلل«. فقد 
بنّي القرآن الكريم معيقات االشتغال بتلبية هذه الدعوة اإلهلّية، وعمل عى 
رفع هذه املعيقات بحكمة بالغٍة. ومن هذه املوانع التعّلق بالقيم الظاهرّية 
احلرام، وعّدها هي  املسجد  املجتمع، كسقاية احلجيج وعامرة  الرائجة يف 
يف  واجلهاد  اآلخر  واليوم  باهلل  »اإليامن  هي  القيمة  تكون  أن  بدل  القيمة 
سبيل اهلل«. ويف السياق نفسه ذّم اهلل الركون إىل العاقات القرابية والتعّلق 

القلبّي باملادّيات.

وطرح القيم احلقيقية بدل القيم الظاهرّية سببه أّن انشداد اإلنسان إىل 
الفارغة والتعّلق هبا، ينزع من قلبه احلامسة إىل اجلهاد يف سبيل اهلل،  القيم 

ويريّب يف نفسه امليل إىل الدعة وطلب الراحة.

ومن موانع اجلهاد ومعيقاته حالة اليأس وانعدام األمل التي ال بّد من 
حتول  احلالة  هذه  ألّن  وذلك  اإلنسانّية؛  النفس  من  واقتاعها  مواجهتها 

1 �  سورة العنكبوت: اآلية 45.
2 �  سورة املائدة: اآلية 90.

بيان العلل 
مؤّثر يف االلتزام 

باألحكام.

متهيد اإلسام 
لالتزام بواجب 

اجلهاد.
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هبذه  احلرب  املجاهد  شهد  لو  وحتى  الساحة،  يف  واحلضور  اإلنسان  بني 
الروحية فإّنه ال يرى النرص وال يذوق حاوته. واآليات املذكورة تواجه 

هذه احلالة وتلفت إليها.

  وقد ُتليت هذه اآليات يف وقت مل يكن قد بقي من عمر رسول اهلل
أكثر من حواىل أربعة عرش شهًرا، وقد كان يعلم ماذا سوف يواجه املسلمني 
بعد وفاته من أحداث وحاالت روحية. ومل تكن التكاليف الدينية خاّصة 
بالسنوات التي قضاها  بني املسلمني؛ بل إّن هذا الدين هو دين اهلل إىل 
األبد، واملجتمع اإلسامّي سوف يبقى إىل ما شاء اهلل له البقاء، وبالتايل ال 

بّد من بيان ما ينفع املسلمني يف مستقبل حياهتم وحياة جمتمعهم.

تزويد  عى  حريًصا  كان  األمر،  هبذا  عارًفا  كان    النبّي  إّن  وحيث 
بعد  برأسها  تطّل  سوف  التي  األحداث  مواجهة  يف  ينفعهم  بام  املسلمني 
العاّمة وعى  حني من وفاته، ولذلك كان يكّرر بعض املسائل يف املجامع 

مإٍل من الناس.

وقائع  حدثت  الرشيف  عمره  من  بقيت  قد  كانت  التي  املدة  هذه  ويف 
اسُتغّلت يف حتقيق هذا اهلدف، منها واقعة الغدير، ومنها أيًضا واقعة حنني. 
نبّيهم...  التايل لفقدهم  اليوم  واهلدف هو أن ال خي� املسلمون دينهم يف 
وذكر قّصة حنني هو مثال هيدف إىل إيصال هذه الرسالة، وهي رسالة بعث 
األمل بالنرص اإلهلّي والتحذير من اليأس ومخود شعلة األمل يف النفوس، 

والتحريض عى مواجهة الكّفار.

والرسالة األخرى التي تضّمنتها اآليات هي التحذير من االغرتار بالكثرة 
العددية؛ ألّن كثرة العدد ليست هي العنرص احلاسم يف حتقيق النرص.

من  املسلمني،  عسكر  عى  والطمأنينة  السكينة  نزول  إىل  واإللفات 
إهلّية يمّن اهلل  البشائر اإلهلية ألهل اإليامن والثبات. والسكينة هي موهبة 
هبا عى النفس اإلنسانية فتؤّدي إىل قدرهتا عى الثبات يف مواجهة املهالك 

 مبادرة النبي
إىل تربية 

املسلمني 
عى مواجهة 

املصاعب.

اإللفات إىل 
نعمة السكينة 

والرمحة.
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الوجوه اإلنسانّية يمسح عليها  النسيم عى  واألزمات. وعندما هيّب هذا 
بالسعادة والنرص. 

ة، هي:  السكينة هي مركجّب من سامت وحاالت روحية عدجّ

احلال�ة األوىل ه�ي اهل�دوء الروح�ّي، ويقابلها االضطراب والتش�ويش 
والقلق.

احلال�ة الثاني�ة هي حال�ة الوثوق والثق�ة واليقني، ويقابلها حالة الش�ّك 
والرتّدد، وهذه األخرية هي احلالة التي ترافق الس�الك من بداية مس�اره إىل 
أن يص�ل إىل مقص�ده، وهي نامجة ع�ن التفكري يف املس�تقبل وعدم وضوح 
الرؤي�ة جتاهه، وعندم�ا تصيب هذه احلالة اإلنس�ان تدعوه دائ�اًم إىل الرتّدد 

والشّك يف صحة خياراته.

احلال�ة الثالث�ة ه�ي حال�ة االس�تقرار، ويقابله�ا حال�ة التزل�زل. حال�ة 
االستقرار نامجة عن متانة البنى الفكرية، وهو ما يمنع اإلنسان من السقوط 
هنا وهناك. فالبناء الذي أحكمت قواعده يبقى ثابًتا راسًخا يف األرض مهام 

واجه من أعاصري ورياح.

ُيستفاد من جمموع اآليات الواردة يف السكينة أهّنا حالة مرّكبة من هذه 
احلاالت الثاث، فهي تستبطن اهلدوء الروحي، والثقة، واالستقرار.

هي  فيها  عنرًصا  أو  السكينة  من  جزًءا  تكون  رّبام  التي  الرابعة  واحلالة 
»امليل إىل االستقرار وعدم التأّثر باملؤّثرات اخلارجّية«، وهذه احلالة تدعو 
اإلنسان إىل الثبات وعدم االنجذاب إىل هذه اجلهة أو تلك. وهذه احلالة 
الوقت نفسه إىل  القلب، وتؤّدي هذه احلالة يف  آثار رسوخ اإليامن يف  من 
عندما  أعاها  إىل  اإلنسان  عّدة، يصل  مراتب  ذات  اإليامن، وهي  تعميق 
  يتجّى اإليامن يف قلبه. وعليه فإّن السكينة التي تنزل عى قلب رسول اهلل

أعى درجة من السكينة التي تنزل عى قلب غريه من املؤمنني.

ين: »أثر السكينة يف قلب النبّي  هو أّنه كان واثًقا  يقول بعض املف�رِّ

عنارص السكينة:
1. اهلدوء 
الروحي.

2. اليقني.

3. االستقرار 
وعدم 

االضطراب.

4. وصول 
النبي إىل 

أعى درجات 
السكينة.
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نفس  االعتقاد يف  هذا  يرتك  أن  الطبيعي  يدركوه. ومن  لن  الكّفار  أّن  من 
النبّي اخلارج للبحث عن مكاٍن وموضع يمكن تثبيت عقيدة التوحيد فيه، 

من الطبيعي أن يطبع قلبه بطابع اهلدوء واالطمئنان«.

يف بداية معركة حنني فّر عدٌد من املسلمني من مواجهة الكّفار؛ ولكنّهم 
القتال وعادوا إىل ساحة اجلهاد، وعند ذلك  انتبهوا واستأنفوا  رسعان ما 

نزلت السكينة عى قلوهبم.

ال  واألحاسيس  العواطف  عى  ينمو  الذي  اإليامن  أّن  ُيعلم  أن  ينبغي 
يدوم، ورسعان ما يزول من النفس عند أّول هّزة يواجهها. ولو أّن مجيع 
املسلمني اعتنقوا اإلسام حتت تأثري اخلطاب احلاميّس للقرآن، ملا استطاعوا 
حتّمل مرارات عذاب أيب جهل. بل كان اإلسام قد نفذ إىل قلوهبم فكًرا 
اآلن  نحن  األسف  ومع  له.  خاصٌّ  وإدراك  وعٌي  عندهم  وكان  وهدًفا، 
وقد  منهم،  عدٍد  عند  كان  الذي  اإلدراك  من  املستوى  ذلك  عن  بعيدون 

تركت األحداث التارخيّية أثرها يف نفوسنا.

الثابتون في معركة حنين

بالثبات يف  اّتصفوا  الذين  ثّمة روايات عّدة خترب عن عدد األشخاص 
شخص.  مئة  من  أقّل  كان  عددهم  أّن  األخبار  بعض  ففي  حنني،  معركة 
وأعى رقم حمّدد ورد يف املصادر التارخيية هو ثامنون شخًصا. وأقّل تعداد 
 ،ورد يف املصادر الشيعية والسنّية هو أربعة أشخاص، هم: أمري املؤمنني
والعّباس، والفضل بن العّباس، وعبد اهلل بن مسعود، وهو من املهاجرين 
ين ينظر إىل  ذوي الشأن يف اإلسام. وثمة شكٌّ يف آخرين. وبعض املف�رِّ

هذه احلادثة بعني التعّصب، وينسب إىل الشيعة ما ال يصّح. 

اإليامن العاطفي 
ال يدوم.





يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنََّما الُْمْشِركُوَن نََجٌس فاَلَ يَْقَربُواْ 

َعيْلًَة  ِخْفتُْم  َوإِْن  َه�َذا  َعاِمِهْم  بَْعَد  الَْحَراَم  الَْمْسِجَد 

فََسْوَف يُْغِنيُكُم اللُه ِمن فَْضلِِه إِن َشاء إِنَّ اللَّه َعلِيٌم 

َحِكيٌم ﴿28﴾
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نجاسة المشركين

»إِنََّما الُْمْشِركُوَن نََجٌس«: بني كلمتي نِجس ونَجس فرق، فالثانية مصدٌر 
اليشء  كون  هي  نَجس  كلمة  فمعنى  املصدر.  من  مشتّقة  صفة  واألوىل 
منشًأ للنجاسة واخلبث. ومع كون هذه الكلمة مصدًرا فقد جعلت صفة 
للمرشكني يف اآلية. وهذا أسلوب معروٌف يف اللغة العربية، حيث يوصف 
»زيٌد  قولنا  العدول عن  يشبه  الوصف. وهذا  للمبالغة يف  باملصدر  اليشء 
عادٌل« إىل قولنا »زيد عدٌل«، فهذه العبارة األخرية تتضّمن املبالغة يف وصفه 
بالعدالة. واألمر نفسه ُيقال يف اآلية التي وصف املرشكون فيها بأهّنم نَجٌس 

من باب املبالغة ولتأكيد نسبة النجاسة إليهم. 

املرشكون  ُوِصف  ومّلا  َه�َذا«:  َعاِمِهْم  بَْعَد  الَْحَراَم  الَْمْسِجَد  يَْقَربُواْ  »فاَلَ 
عن  ُينَهوا  أن  الطبيعي  من  كان  اآلية،  يف  املذكور  املستوى  هبذا  بالنجاسة 
التي تقيض    النبّي  االقرتاب من املسجد احلرام. حتّدثنا سابًقا عن خّطة 
بالبقاء  التوحيد  فكر  بغري  السامح  وعدم  اجلزيرة  من  املرشكني  بإخراج 
قاعدة  مّكة  هو  الرشك  من  بالطهارة  األماكن  وَأوىل  فيها.  واالنتشار 
ال  بأن  قضت  وسامحته  اإلسام  عدالة  ولكّن  اخلّطة،  هي  هذه  التوحيد. 
يفاجأ املرشكون هبذا القرار؛ بل ُيعطوا فرصًة، ومن هنا تتحّدث اآلية عن 

منعهم من االقرتاب من املسجد احلرام بعد عامهم هذا.

المعارضون لخروج المشركين من مّكة

لقد عارض فريقان إخراَج املرشكني من مّكة، أحد هذين الفريقني هو 
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املرشكون أنفسهم؛ حيث كانت مّكة مدينتهم ومسجدها مستقّر أصنامهم. 
والفريق الثاين هو بعض املسلمني الذين كانت تربطهم باملرشكني عاقات 
اقتصادية كالبيع والرشاء والداللة، وعندما ُيمنع املرشكون من الدخول إىل 

مّكة سوف خي�ون هذا املورد من موارد رزقهم.

عى  تقوم  كانت  لقريش  االقتصادية  احلياة  طبيعة  أّن  ذلك  إىل  ُيضاف 
قاعدة »رحلة الشتاء والصيف«، فإذا منع املرشكون من دخول مّكة، رّبام 
يتعّرض  وبالتايل  مناطق سكناهم،  املرور يف  مّكة من  أهل  قوافل  يمنعون 
املسلمون للحصار االقتصادّي. هلذا وجد بعض املسلمني أّن منع املرشكني 

من دخول مّكة يرّض بمصاحلهم االقتصادّية.

هذا  ترشيع  عند  باالعتبار  واهلواجس  املاحظات  هذه  تعاىل  اهلل  أخذ 
إِن  فَْضلِِه  ِمن  اللُه  يُْغِنيُكُم  فََسْوَف  َعيْلًَة  ِخْفتُْم  »َوإِْن  سبحانه:  وقال  احلكم 
َعلِيٌم َحِكيٌم«؛ ويف هذا املقطع من اآلية يبني اهلل للخائفني عى  اللَّه  إِنَّ  َشاء 

مصاحلهم االقتصادّية بأّن الرزق من عنده، ويقول هلم إذا خفتم من الفقر 
الغنى  لكم  أضمن  فإيّن  مّكة  إىل  الدخول  من  املرشكني  منع  عى  املرتّتب 
بفضيل. وإذا كنتم ترون أّن هذا احلكم سوف يسّد عليكم باًبا من أبواب 
الرزق، فإّن اهلل سيفتح لكم أبواًبا أخرى من الرزق، وهو العامل بمصاحلكم، 

وهو الذي يدّبر ويدير أموركم بحكمته.

أّنه عى  يرى  عندما  إليها،  ويلتفت  اآلية  أن ياحظ هذه  اإلنسان  عى 
مفرتق طرٍق وبني خيارين: إّما احلياة املرّفهة املادّية، وإما العمل بأحكام اهلل 

وترشيعاته التي قد ترتّتب عليها بعض املشّقة وضيق ذات اليد.



َوالَ  اآلِخِر  ِبالْيَْوِم  َوالَ  ِباللِّه  يُْؤِمُنوَن  الَ  الَِّذيَن  قَاتِلُواْ 

َم اللُه َوَرُسولُُه َوالَ يَِديُنوَن ِديَن الَْحقِّ  ُموَن َما َحرَّ يَُحرِّ

ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب َحتَّى يُْعطُواْ الِْجْزيََة َعن يٍَد 

َوُهْم َصاِغُروَن ﴿29﴾
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تناسب اآليات

تقّدم يف بداية تفسرينا هلذه السورة أّن عدًدا من آياهتا يبنّي املوقف الواجب 
اختاذه جتاه الكّفار واملرشكني. وهذه اآلية هي واحدة من عدد من اآليات 
التي حتّدد موقف املسلمني من أهل الكتاب )اليهود والنصارى(. وجتدر 

اإلشارة إىل أّن بعض الروايات تدخل املجوس أيًضا يف أهل الكتاب.1

تبنّي هذه اآلية حكم القتال مع أهل الكتاب بطريقة ختتلف عن حكمه 
القتال  مع املرشكني. ويف اآليات الاحقة سوف يأيت احلديث عن فلسفة 
أهل  تدعو  التي  االجتامعية  األسباب  وعن  الكتاب،  وأهل  املسلمني  بني 
املرتّتبة عى هذا  التسليم املطلق ألحبارهم وعلامئهم والنتائج  الكتاب إىل 
التي  املوضوعات  من  ذلك  وغري  اإلسام،  ظهور  فلسفة  وعن  التسليم، 
يشٌء  بينها  آيات  سبع  من  واحدة  اآلية  وهذه  اآلتية.  اآليات  هلا  تعّرضت 
من االشرتاك، فهذه اآلية حتّدد احلكم، واآليات الاحقة ترشح هذا احلكم 

وتبنّي جمموعة من األمور املرتبطة به.

أّن هذه اآلية متّهد ملعركة تبوك. وعى الرغم من  ين  يرى بعض املف�رِّ
إمكان صّحة هذا األمر إال أّنه ينبغي االلتفات إىل أّن الفاصل الزمنّي بني 
نزول هذه اآلية ومعركة تبوك هو ما يقرب من سنتني. وقد قيل يف تربير 

1 �  املقصود من أهل الكتاب هو أهل األديان الذين يعتقدون بواحد من األديان الساموّية 
التي نزل الوحي عى نبّيها وله كتاٌب يؤمنون به. واليهود والنصارى والزرادشتّيون من 
أهل الكتاب. وكذلك الصابئة أيًضا هم من أهل الكتاب بحسب ما انتهى إليه البحث 
اهلل  آية  )انظر:  األخاق.  قواعد  وفق  الناس  هؤالء  معارشة  يف  إشكال  وال  حوهلم. 

اخلامنئي، رسالة أجوبة االستفتاءات، ص 68، السؤال 316.(



تفسير سورة براءة188

هذا الربط رغم الفاصل الزمايّن، إّن معركة تبوك هي املعركة األوىل التي 
املبّكر  التمهيد  يستدعي  وهذا  فيها،  طرًفا  الرومانية  اإلمرباطورّية  كانت 

وإعداد جيش املسلمني روحيًّا قبل الدخول يف احلرب.

اللُه  َم  َحرَّ َما  ُموَن  يَُحرِّ َوالَ  اآلِخِر  ِبالْيَْوِم  َوالَ  ِباللِّه  يُْؤِمُنوَن  الَ  الَِّذيَن  »قَاتِلُواْ 
يعتقدون حرمة  باهلل وال  يؤمنون  الذين ال  قتال  إىل  اآلية  تدعو  َوَرُسولُُه«: 

ما حّرم اهلل ورسوله. واملجتمع اإلسامّي كغريه من املجتمعات ينبغي أن 
خيضع أعضاؤه ملجموعة من القوانني واملقّررات التي حتّدد ما هو مسموٌح 

به وما هو ممنوٌع ومنهيٌّ عنه.
ولكن  رشيعتهم،  عنه  تنهاهم  عاّم  الكتاب  أهل  هني  عى  تدّل  واآلية 
ثّمة نقاش يف داللتها عى حتريم املحّرمات اإلسامّية عليهم، وهنا ينبغي 
القول: »إّن كل ما هو حمّرم عى املسلمني يف املجتمع اإلسامّي عى اليهود 
؛ وذلك  والنصارى االلتزام بحرمته وعدم ارتكابه«. وهذا املنع أمٌر طبيعيٌّ
ألّن أّي جمتمع يستقبل بعض األشخاص من غري نسيجه االجتامعّي يلزمهم 
بأحكامه ومقّرراته، وذلك يف مقابل ما ُيعطى من حقوق وامتيازات ومحاية 
من الدولة اإلسامّية. وليس يف هذا اإللزام ظلٌم أو جوٌر عليه؛ بل هو ممّا 
يقتضيه العرف والسرية العقائّية، وبه يتحّقق صاح املجتمع واستقراره.

بأنظمة املجتمع  الكتاب االلتزام  الفهم، جيب عى أهل  وبناًء عى هذا 
بني  الذّمة  واحٌد من رشوط عقد  االلتزام هو  وقواعده، وهذا  اإلسامّي 

املسلمني وأهل الكتاب.

مبّرر مقاتلة أهل الكتاب

مّلا كان االعتقاد باهلل ويوم اجلزاء من األصول املسّلمة يف مجيع األديان 
الساموّية، ال يمكن محل اآلية وتفسريها بأهّنا تتحّدث عن بعض الطوائف 
تدعو  أهّنا  عى  اآلية  فهم  ينبغي  بل  اآلخر؛  باليوم  وال  باهلل  تؤمن  ال  التي 
إىل قتال أهل الكتاب النحرافهم عن عقيدة التوحيد احلقيقية التي أتى هبا 

اآلية )29(.

تكليف غري 
املسلمني باحرتام 

املقررات 
االجتامعية 

لإلسام.
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أنبياؤهم، وإدخاهلم يف دينهم بعض اخلرافات التي تتناىف مع التوحيد.
إهلًا إرسائيليًّا حيّب  يصّورونه  »هَيَْوه«، وهم  ُيسّمونه  من  اليهود هو  إله 
اليهودية  العقيدة  فبني   ، قوميٌّ طبقيٌّ  إله  هذا  وهيوه  األغيار.  ويكره  شعبه 
إليها  املشار  التوحيد  بوٌن شاسٌع. وعقيدة  الصايف  التوحيد  باإلله وعقيدة 
هي العقيدة التي تبّينها سورة التوحيد وغريها من آيات القرآن الكريم التي 

تقّدم الفهم الصحيح هلل تعاىل.
التي يّتصف هبا  «: تتابع هذه اآلية بيان الصفات  الَْحقِّ ِديَن  يَِديُنوَن  »َوالَ 
والقواعد  للحّق  والتسليم  الطاعة  يعلنون  ال  أهّنم  صفاهتم  ومن  هؤالء، 
املنسجمة مع الفطرة ونظام اخلَْلق. وهذه العبارة من اآلية تقّدم مرّبًرا آخر لقتال 
أهل الكتاب، وهذا املرّبر هو أّن هؤالء يديرون ظهورهم ويعلنون التمّرد عى 

املبادئ التي أتى هبا اإلسام وقّدمها هلم كام يقّدم الطبيب الدواء ملريضه.
والعبارة اآلتية من اآلية حتّدد املقصودين الذين تنطبق عليهم أحكامها، 
والعنوان الوارد يف اآلية هو أوسع من دائرة اليهود والنصارى، حيث إّن 

اآلية تقول: »ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب«.
»َحتَّى يُْعطُواْ الِْجْزيََة«: تبنّي هذه اآلية األجل الذي ينبغي أن تنتهي عنده 
بأدائها.  ويلتزموا  اجلزية  بدفع  يسّلموا  أن  وهو  الكتاب؛  أهل  مع  احلرب 
واجلزية  فرًقا.  الكتاب  أهل  وقتال  املرشكني  قتال  بني  فإّن  هذا  عى  وبناًء 
اليهود والنصارى يف مقابل  من مادة »جزي«، وهي مبلٌغ من املال يدفعه 
املزايا  املجتمع اإلسامي وتأمني احلامية هلم واستفادهتم من  استقباهلم يف 

والتقديامت التي تؤّدهيا الدولة اإلسامّية ملواطنيها.

فلسفة الجزية

يف توضيح مفهوم اجلزية ينبغي القول إّن يف زمان التوّحش حيث كانت 
إراقة الدماء ثمنًا للسلطة، ويف تلك املرحلة التارخيية التي كانت جمموعة من 
األمم البدائّية واملتوّحشة تتنافس يف ما بينها وتتزاحم، بزغ نور اإلسام، 

اهلل يف مقابل 
هيوه.

معنى اجلزية.
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عى  العدل  ظّل  ويمتّد  اإلنسانية،  املجتمعات  من  الظلم  ظلامت  لتنح� 
العدالة  وهذه  الرفاه  هذا  حيّقق  أن  يمكن  اإلسام  غري  دين  وال  األرض، 

للبرشّية.

ومن نامذج العدالة االجتامعية يف اإلسام أّن بعض جنود معاوية أغاروا 
عى بلدة واعتدوا عى بعض النساء املسلامت واملعاهدات، وعندما وصل 
خرب هذا االعتداء إىل أمري املؤمنني عّلق عليه بقوله: »َفَلْو َأنَّ اْمَرًأ ُمْسلاًِم 

َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا َأَسفًا َما َكاَن بِِه َمُلومًا َبْل َكاَن بِِه ِعنِْدي َجِديرًا«.1

بحامية  تتعّهد  أن  الدولة اإلسامّية  املجتمع كان جيب عى  مثل هذا  يف 
مواطنيها سواء كانوا من املسلمني أو من غري املسلمني، ومحاية أمواهلم، ودفع 
مبلغ من املال بعنوان اجلزية مقابل هذه احلامية ليس باليشء الكثري. ويف مقابل 
اجلزية املفروضة عى غري املسلمني، نجد أّن واجبات املسلمني جتاه املجتمع 
واخلمس،  الزكاة  بدفع  مطالٌب  املسلم  أّن  وذلك  بكثري،  أكرب  اإلسامّي 
ومطالٌب باملشاركة يف اجلهاد وغريه من الواجبات الدفاعّية، وكل هذه األمور 
ال ُيطالب هبا أهل الذّمة، ومسؤولّياهتم جتاه املجتمع اإلسامّي أخّف وأقّل 
مؤونة. وعليه يمكننا القول إّن التكليف بدفع اجلزية ال يتناىف مع العدالة، بل 
هو يف احلقيقة من جتّليات الرمحة اإلسامّية. وأخرًيا هبذا التوضيح يتبنّي أّن 
ما يرّوجه بعض املسترشقني حني يقولون إّن اإلسام يطالب غري املسلمني 

باملال دون غريهم من الناس، هو فرية بعيدة عن الواقع، وجمانبة للصواب.

مقدار الجزية

ختتلف التقارير التارخيية الواردة يف حتديد مقدار اجلزية. وهنا ال بّد من 
االلتفات إىل أّن بعض هذه التقارير التارخيية والدراسات املنجزة حوهلا ال 

ختلو من األغراض غري النزهية.

1 �  هنج الباغة، اخلطبة 27.
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ويبدو أّن متوّسط اجلزية يعادل حواىل عرشة دراهم يف السنة تدفع عن 
واملجانني  والنساء  األطفال  وأّما  القتال،  عى  القادرين  األصّحاء  الرجال 
هو  هذا  هبا.  يطالبون  وال  اجلزية  دفع  من  معفّيني  كانوا  فقد  السّن  وكبار 
ترشيع اجلزية يف حال كان الفقراء يف إيران يف ذلك الزمان يدفعون للطبقة 
احلاكمة أكثر من هذا املبلغ، وقد كان األغنياء يعفون من دفع الرضائب وال 
ُيطالبون هبا. وعندما جاء اإلسام عّمم هذا احلكم عى مجيع الناس فقريهم 
وغنّيهم، وقد كان يف ذلك شفاٌء لصدور الطبقات االجتامعية الضعيفة من 

الناحية االقتصادّية.

ون يف املراد من هذه العبارة، وقد ُطرح احتامالن  »َعن َيٍد«: خيتلف املف�رِّ
يف تفسريها، أحدمها: أن يدفعوها بأيدهيم مبارشة؛ والثاين: أن تكون صفة 
للمسلمني ويكون املعنى: »عن قدرٍة لكم«، أي أن يدفعوها مع قدرتكم 

وسلطتكم.

أن اجلزية  العبارة  املراد من  أن يكون  ثالث وهو  احتامل  ويمكن طرح 
املطلوب دفعها جيب أن تكون مقدوًرا عليها هلم ومتناسبة مع ما يستطيعون 
دفعه ال أقّل وال أكثر، ولعّل هذا االحتامل أقرب إىل الصواب من االحتامل 

الثاين، ويمكن استفادته من بعض األخبار الواردة يف هذا الشأن.1

»َوُهْم َصاِغُروَن«: أي جيب عليهم دفع اجلزية وهم ممتثلون طائعون ال 
يمكنهم التمّرد عى هذا القانون اإلسامّي. وقد فّ�ت كلمة »صاغرون« 
من  فثمة  غري صحيحة.  فقهّية  استنباطات  إىل  ذلك  وأّدى  بطريقة خاطئة 
بعض  أفتى  الفهم  هذا  عى  وبناًء  اإلذالل.  بمعنى  اآلية  يف  غار  الصَّ فهم 
بأن يكون اآلخذ جالًسا  الذمّي عند دفع اجلزية  ينبغي إذالل  بأّنه  الفقهاء 
والذمّي مطأطئ الرأس حاين الظهر، أو بأن يقبض اآلخذ حليته ويرضبه؛ 
وهذا الفهم غري صحيح واآلثار املرتّتبة عليه كذلك. وال ُيستفاد من كلمة 

»صاغر« معنى اإلذالل أبًدا.

1 �  وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.

تصحيح تفسري 
»الّصغار«.

تفسري عبارة 
»عن يد«.
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الدنيا،  املرتبة  يكون يف  أن  لنفسه  الذي يرىض  الشخص  ال�»صاغر« هو 
ومثاله: من يقدر عى متابعة الدراسة والوصول إىل املراتب العلمية العالية، مثل 
هذا الشخص إذا مل يدرس مع قدرته عى الدرس هو صاغر، أي ريض املرتبة 

الدنيا وتكاسل عن طلب املعايل. وهذا املعنى ال يتضّمن اإلذالل وال يقتضيه.
ويرىض  يقبله،  وال  اإلسام،  عليه  يعرض  من  يف  ُيقال  نفسه  واألمر 
بأن حيرم نفسه من هداية اإلسام، فمثل هذا الشخص لن يكون يف مرتبة 
الدولة  بطاعة  ُيطالب  عليه  وبناًء  درجته.  ينال  ولن  املسلم  مع  واحدة 
اإلسامّية وأداء الرضيبة هلا مقابل تعّهدها بحاميته ومحاية أوالده وأمواله.

ومبانيه  مبادئه  قّوة  يف  وقّوته  اإلسام  شوكة  أّن  إىل  االلتفات  وينبغي 
الفكرّية، ويف عمانّية ترشيعاته وأحكامه، ويف وجود الضامنات التنفيذية 
هلذه الترشيعات، وليس يف تكرّبه واستبداده. وقد هنى اإلسام برصاحة عن 
َك لِلنَّاِس﴾.1 وسرية النبّي األكرم  ْر َخدَّ الكرب حيث يقول تعاىل: ﴿َواَل تَُصعِّ
 وأمري املؤمنني تكشفان عن احرتام الكرامة البرشية للناس. واإلنسان 
بام هو إنساٌن حمرتٌم يف اإلسام، وألجل هذا احتضن أهل الكتاب هبدف 

جذهبم نحوه، ومن لوازم هذا االحتضان السلوك احلسن.
الكتاب  ولعّل منشأ هذا اخلطأ يف فهم اآلية واحلديث عن إذالل أهل 
عند دفع اجلزية هو سرية األمراء واحلّكام من بني العّباس وغريهم، ما أّدى 

إىل أّن هذه السرية املعمول هبا ُحسبت من اإلسام.

بحث روائيُّ في الجزية

أرشنا من قبُل إىل ورود بعض الروايات واألخبار التي يمكن بواسطتها 
وال  الشّك  حوله  حيوم  ما  األخبار  هذه  وبني  ونوًعا.  كامًّ  اجلزية  حتديد 
عند  الذمّي  إذالل  إىل  تدعو  التي  األخبار  ذلك  ومن  به،  التصديق  يمكن 
أّن منافاة  السند؛ غري  الروايات معتربة  أدائه اجلزية، وحّتى لو كانت هذه 

1 �  سورة لقامن: اآلية 18.

شوكة االسام 
بمبادئه 

ال بالتكرّب 
واالستعاء.
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مضموهنا ومؤّداها لروح التعاليم اإلسامّية وعمل عظامء اإلسام، فإهّنا 
ترّد وال يمكن القبول هبا، وال مشكلة يف أن ننكر صدورها عن املعصوم. 
الرواية ومناقشتها  نقل هذه  مانع من  فإّنه ال  بحًثا علميًّا  البحث  ومّلا كان 

لتتّضح صورة القضية:
الكتاب؟ وهل عليهم  أهل  ما حّد اجلزية عن   :قلت أليب عبد اهلل«
يف ذلك يشء موّظٌف ال ينبغي أن جيوزوا إىل غريه؟ فقال: ذاك إىل اإلمام،1 
قوم  هم  إنجّام  يطيق،  وما  له  ما  قدر  عىل  شاء  ما  منهم  إنسان  كل  من  يأخذ 
قدر  عىل  منهم  تؤَخذ  فاجلزية  ُيقتلوا،  أو  ُيستعبدوا،  أن  من  أنفسهم  َفَدوا 
َوُهم  يٍَد  َعن  الِجزيََة  يُعطُوا  قال: ﴿َحتَّى  تبارك وتعاىل  اهلل  فإنجّ  يطيقون.  ما 
َصاِغُروَن﴾. وكيف يكون صاغًرا، وهو ال يكرتث ملا يؤخذ منه؟! حتى جيد 

ذالًّ ملا ُأِخذ منه فيأمل لذلك، فيسلم«.2
صدر الرواية يبنّي أّن عى أهل الكتاب دفع اجلزية لإلمام وهو حاكم 
املجتمع اإلسامّي. إىل هنا ال مشكلة يف الرواية؛ ولكن يف القسم األخري 
منها تبنّي رضورة شعور الذمّي بذّل دفع اجلزية وبأن تكون فوق ما يطيق 
حّتى يضطّر إىل الدخول يف اإلسام، ونحن نرى أّن هذا املعنى ال ينسجم 
له  قيمة  ال  الضغط  حتت  حيصل  الذي  فاإلسام  اإلسامّية،  التعاليم  مع 

وليس إساًما حقيقيًّا.
التسليم هلل تعاىل، وال يعني األرْسَ واالستعباد. اإلسام  اإلسام يعني 
هو تكامل روحي وروحك باملعارف اإلسامّية والعمل بمقّررات الرشيعة 
وااللتزام هبا. والتسليم املطلوب واملمدوح هو التسليم الناجم عن املعرفة 
والرغبة. وما هيدف إليه اإلسام هو التطوير والتقّدم املعنوّي واألخاقّي 
للمجتمع، وليس جمّرد زيادة عدد املسلمني، وتوسعة رقعة انتشار اإلسام 

يف اجلغرافيا.

1 �  املقصود من اإلمام هنا هو حاكم املجتمع اإلسامّي وقائده.
2 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 203.

اإلسام هو 
التسليم هلل ال 

الرق بمعناه 
القانوين.
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التاريخ  املجتمعات اإلسامّية توّسعت يف  أّن جغرافيا  له  وممّا يؤسف 
يزداد  أن  الفائدة  وما  ينترش.  مل  اإلسامّي  الفكر  ولكّن  املبّكر؛  اإلسامّي 
يزداد  وال  هوّيتهم،  وثيقة  عى  اإلسام  حيملون  الذين  األشخاص  عدد 
نستبعد  هذا  وألجل  حقيقّية؟!  وهوّية  فكًرا  اإلسام  حيملون  الذين  عدد 
ضغط  حتت  اإلسام  يف  الكتاب  أهل  إدخال  اجلزية  من  اهلدف  يكون  أن 

األعباء االقتصادّية.

املوانع  وارتفاع مجيع  دائرة شعاعه،  واّتساع  نور اإلسام  انتشار  وبعد 
للناس،  وأمهّيته  اإلسام  عظمة  وظهور  واملجاهدات،  التضحيات  نتيجة 

بعد هذا كّله مل يبَق أّي داٍع يدعو إىل إكراه الناس عى اإليامن.

وتشهد طريقة املسلمني يف صدر اإلسام، كام طريقة الدول واحلكومات 
عى  يفرضوا  ومل  الناس،  عى  واجلرب  اإلكراه  يامرسوا  مل  بأهّنم  اإلسامّية 
اليهود وال عى النصارى اعتناق اإلسام، ولو فعلوا هذا ملا بقي مسيحيٌّ 
ة التي نقلها لنا التاريخ أّنه  أو هيوديٌّ يف املجتمع اإلسامّي. والصورة املعربرِّ
مل يكن اإلسام ُيعارض أن يعيش رجٌل هيوديٌّ يف جوار أمري املؤمنني إذا 

كان يؤّدي واجباته جتاه املجتمع اإلسامي ويلتزم قوانينه.

اإلسام أشبه بدواء ناجع فمتى عرف املرىض يف أنحاء األرض صفته 
ترّدد، وال حيتاج أحدهم إىل إجبار عى  أقبلوا عليه من دون  هذه وآثاره، 
تناوله، رشط أن ترفع املوانع التي حتول دون الوصول إليه. والشاهد الذي 
يؤّكد عدم ممارسة اإلكراه عى اإلسام، أّن الدول التي حكمت املسلمني 
عى الرغم من ممارستها كثرًيا من ألوان الظلم، إال أهّنا مل جترب غري املسلمني 
العامل  من  عّدة  نقاط  يف  يعيشون  هؤالء  وظّل  اإلسام،  يف  الدخول  عى 

اإلسامّي يامرسون عقائدهم بعيًدا عن أّي إكراه.

أّن  نقبل  أن  يمكن  كيف  املاحظات  هذه  مجيع  إىل  وبالنظر  واآلن 
اإلمام جييز حتديد أّي مقدار من اجلزية عى أهل الكتاب حّتى يضطّروا 
لو  أهلها« حتى  إىل  الرواية  »رّد هذه  علينا  أّن  يبدو  إعان اإلسام؟!  إىل 
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كانت صحيحة السند، ملخالفتها ظاهر كتاب اهلل.

السؤال  ومورد   ،الصادق اإلمام  فيها  ُيسأل  أخرى  رواية  يف  وورد 
أّنه  ويبدو  تغلب،  نصارى  من  يؤخذ  الذي  اجلزية  مقدار  هو  الرواية  يف 
أّي إشارة إىل  الرواية  كان يؤخذ منهم ضعفا ما هو مقّرر، وليس يف هذه 
اإلذالل، ويمكن أن ُيستفاد منها أّن اجلزية جتعل بالرتايض مع أهل الكتاب 

وال تفرض عليهم دون أن يكون هلم خياٌر فيها:

»قال حممد بن مسلم: قلت أليب عبد اهلل: أرأيت ما يأخذ هؤالء من 
أما  رؤوسهم،  جزية  الدهاقني  من  ويأخذون  اجلزية،  أرض  من  اخلمس 
كان عليهم ما أجازوا عىل أنفسهم،  عليهم يف ذلك يشء موّظف؟ فقال: 
رؤوسهم  عىل  ذلك  وضع  اإلمام  شاء  إن  اجلزية،  من  أكثر  لإلمام  وليس 
وليس عىل أمواهلم يشء، وإن شاء فعىل أمواهلم وليس عىل رؤوسهم يشء، 

1.» فقلت: فهذا اخلمس؟ فقال: هذا كان صاحلهم عليه رسول اهلل

يب�دو أّن اخلليفة الث�اين تراىض مع نصارى تغل�ب أن يضاعفوا الدرهم 
الذي كانوا يؤّدونه إليه. ويعفيهم بذلك من اجلزية. وبحس�ب هذه الرواية 
يب�دو أّن مق�دار م�ا كان يؤّديه أه�ل الكتاب خيتل�ف من حال�ة إىل أخرى، 
فأصح�اب األرض كان�وا يؤّدون مخس حاص�ل األرض، والدهاقني كانوا 

يدفعون عى األشخاص.

من  املسلمني،  غري  عى  املفروضة  الرضيبة  مقدار  يف  االختاف  وهذا 
اإلمام  من  االستفهام  إىل  السائل  دفع  ما  وهذا  اخلّطاب،  بن  اخرتاع عمر 
وآخر.  شخص  بني  اختافها  جواز  وعن  اجلزية  حّد  عن   الصادق
فيجيب اإلمام بقوله: »وليس لإلمام أكثر من اجلزية، إن شاء اإلمام وضع 
ذلك عىل رؤوسهم وليس عىل أمواهلم يشء، وإن شاء فعىل أمواهلم وليس 

عىل رؤوسهم يشء..«..

1 �  الكايف، ج 3، ص 567.



تفسير سورة براءة196

يفيد  االحتاملني  وكا  احتامالن،  أنفسهم«،  عى  أجازوا  »ما  تعبري  ويف 
إعطاء أهل الكتاب شيًئا من الصاحية يف التوافق عى اجلزية.

االحتامل األول أن يكون املراد هو إعطاء أهل الكتاب صاحية حتديد 
املقدار الذي يقدرون عى دفعه.

واالحتامل الثاين هو عني معنى اجلزية. وملا كانت اجلزية بمعنى العوض، 
فإّن اإلمام يريد أن يقول إّن البديل عن اجلزية جيب أن يكون مساوًيا للجزية 

وليس أكثر منها.

ومن هنا يسأل الراوي ملاذا يؤخذ منهم اخلمس؟ فيبنّي اإلمام أّن ذلك 
عى أساس صلٍح عقده النبّي  معهم. وأّن عمر يتابع العمل وفق ذلك 

الصلح. وعى أّي حال ثمة من حيمل الرواية عى التقية.

ومهام يكن من أمٍر فإّنه ليس يف الرواية أّي إشارة إىل اإلذالل، كام إّن 
مقدار اجلزية ُترك ألهل الكتاب وللرتايض معهم. وبالتايل ما نراه يف بعض 
الكتب الفقهّية ال ُيستفاد من اآلية، وال ينسجم مع تكريم اإلسام لإلنسان 
هو  بام  العمل  أو  اإلفتاء  يمكن  ال  وعليه  ومعتقده.  دينه  عن  النظر  بغّض 

. خمالف للقرآن ولسرية النبّي

ورّبام يثري هذا الكام سؤااًل هو: كيف ينسجم هذا التسهيل مع مضمون 
ار﴾؟ اء َعلَى الُْكفَّ اآلية حيث يصف تعاىل املؤمنني بأهّنم: ﴿أَِشدَّ

يف اجلواب عن هذا السؤال يمكن القول: إّن هذه اآلية ناظرة إىل حالة 
احلرب، وذلك أهّنم نقضوا عهدهم مع املسلمني.



َوقَالَِت الْيَُهوُد ُعَزيٌْر ابُْن اللِّه َوقَالَْت النََّصاَرى الَْمِسيُح 

ابُْن اللِّه َذلَِك قَْولُُهم ِبأَفَْواِهِهْم يَُضاِهُؤوَن قَْوَل الَِّذيَن 

كََفُرواْ ِمن قَبُْل قَاتَلَُهُم اللُه أَنَّى يُْؤفَُكوَن ﴿30﴾ اتََّخُذواْ 

َوالَْمِسيَح  اللِّه  ُدوِن  ن  مِّ أَْربَابًا  َوُرْهبَانَُهْم  أَْحبَاَرُهْم 

إِلَ�ًها َواِحًدا الَّ إِلَ�َه  إِالَّ لِيَْعبُُدواْ  ابَْن َمْريََم َوَما أُِمُرواْ 

ا يُْشِركُوَن ﴿31﴾ إِالَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ

31     30





فلسفة مواجهة أهل الكتاب

بعد الدعوة إىل قتال أهل الكتاب يف اآلية السابقة، تتوىّل هاتان اآليتان 
بيان السبب الذي دعا إىل الدعوة السابقة، ولو عى نحو التلويح. والسبب 
والنصارى  الله«،  ابن  »عزيٌر  يقولون:  اليهود  أّن  هو  اآلية  من  املستفاد 
يقولون: »المسيح ابن الله«، وتبنّي اآلية أهّنم يقولون ذلك بأفواههم، وهذا 

التعبري يفيد عند العرب عدم صّحة الكام وأّنه غري مستند إىل الدليل.

ينبغي  ال  وبالتايل  واملرشكني،  الفئتني  هاتني  بني  شبٍه  وجه  وهذا 
االعرتاض عى اإلسام بالتساؤل عن السبب الذي جيعله يرّشع قتال أهل 
أشكال  من  شكٌل  هذا،  واعتقاُدهم  مرشكون،  هم  تقول  واآلية  الكتاب؛ 
الرشك؛ حيث إهّنم ينسبون الولد هلل وجيعلونه رشيًكا له. وهذا يرّبر الدعوة 

إىل قتاهلم كقتال املرشكني.

أّن  ذلك  الله«،  »قاتلهم  تعبري  وبني  الله«  »قتلهم  تعبري  بني  فرٌق  وثّمة 
يفيد  الثاين  التعبري  بينام  والقتل،  باملوت  عليهم  الدعاء  يفيد  األّول  التعبري 

استمرار اللعن واإلبعاد عن العناية اإلهلية.

يشيحون  كيف  معنى  يفيد  استنكاريٌّ  تساؤل  هذا  يؤفكون«:  »أنّى 
هذا  ويف  للواقع،  خمالٍف  كاٍم  كّل  هو  واإلفك  احلّق؟!  عن  بوجوههم 

السياق يدّل عى اإلعراض عن احلّق وتضييعه.

تاريخ عقيدة أبّوة الله عند اليهود

ون  املف�رِّ أجراها  التي  األبحاث  تفيد  اللّهِ«:  ابُْن  ُعَزيٌْر  الْيَُهوُد  »َوقَالَِت 

اآلية )30(.

االختاف بني 
»قاتلهم« و 

»قتلهم«.
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ر نسبة  واملسترشقون أّن هذا االعتقاد مل يكن مقبواًل عند اليهود مجيًعا؛ ومربرِّ
القرآن هذه العقيدة إىل اليهود هو أّن الرافضني هلا ال ُيقبل منهم السكوت 
عليها، ومّلا مل ينكروا ومل يرفضوا هذه العقيدة فيمكن نسبتها إليهم ورشاكتهم 
مع املؤمنني هبا فيها. واألمر نفسه ناحظه يف نسبة االعتقاد بغل ّ يد اهلل إىل 

مجيع اليهود1، مع أّن بعضهم مل يكن ينسب هذا األمر إليه تعاىل.

وُعزير اسمه يف لغة اليهود عزرا، وقد تغرّي يف اللغة العربية إىل هذه الصيغة. 
ي عيسى يف اللغة العربية. كام إّن اسم السيد املسيح هو يسوع، ولكن ُسمرِّ

والعهد القديم، وهو الكتاب الشامل للتوراة وغريه من األسفار حيتوي 
عى سفٍر باسم عزرا. وهو الشخص الذي جّدد العهد القديم بعد ضياعه. 
وذلك أّن بخت نرّص ملك بابل عندما فتح فلسطني وخّرب هيكل سليامن 
أحرق التوراة وأرس اليهود. وبعد عودة اليهود إىل فلسطني عمل عزير عى 
بأّنه  اليهود  كتابتها ومجعها من جديد، وهلذا وصفه  وإعادة  التوراة  جتديد 
ابن اهلل. وينبغي االلتفات إىل أّن هذا املعتقد اليهودي خيتلف يف داللته عن 

االعتقاد ببنّوة عيسى هلل يف الرتاث والفكر املسيحّي.

وحاصل الكام أّن هذه اآلية تبنّي عّلَة الدعوة إىل قتال أهل الكتاب؛ 
لدفع االعرتاض عى الترشيع الذي تضّمنته اآلية السابقة؛ وهذا االعرتاض 
ُيطرح بصيغة أّنه كيف ال يفّرق اإلسام بني املرشكني وأهل الكتاب الذين 
أّن  هو  واجلواب  اإلسامية.  العقيدة  من  جزء  يف  املسلمني  مع  يشرتكون 
اإلسام ال يستطيع مهادنة من ينحرف عن احلّق، حّتى لو كان ال يطلب 
الباطل بحسب األصل. وسوف يأيت أثناء احلديث عن اآلية الاحقة اآلثار 

واألرضار التي ترّتبت عى حتريف التوراة واإلنجيل.

1 �  سورة املائدة: اآلية 64.
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االختالف في معنى أبّوة الله بين اليهود والنصارى

بالعقيدة  ويؤمنون  اهلل،  ابن  هو  املسيح  السيد  أّن  املسيحّيون  يعتقد 
ون عن أجزاء عقيدهتم هذه ب�»اآلب واالبن  املعروفة بعقيدة التثليث، ويعربرِّ
والروح القدس«، ويف الواقع ينسبون إىل عيسى شكًا من اجلزئية هلل املؤّلف 
من أقانيم ثاثة. وهذا املعنى من البنّوة ال يعتقده اليهود، ويبدو أّن البنّوة 
املنسوبة لعزير ترتكز عى جتديد دين اليهود وإعادة تدوين التوراة. وهذا 
إبراهيم  املسيحّيون إىل عدٍد من األنبياء، فقد وصف  ينسبه  املعنى األخري 

وسليامن وغريمها من األنبياء يف اإلنجيل هبذا الوصف. 

مع  اهلل،  بعبد    النبّي حممًدا  الكريم يصف  القرآن  أّن  نرى  بينام  هذا، 
كّل ما هلذا الرسول من العظمة واالحرتام يف اإلسام، ورّس هذا الوصف 
ورّس التأكيد عليه يف القرآن أن ال يتحّول املسلمون إىل االعتقاد بمحورّية 

الشخص، عى الرغم ممّا هلذا الشخص من خصائص.

العقائد الباطلة عند أهل الكتاب

مرّبر  وبيانه  والنصارى  اليهود  من  املوقف  الكريم  القرآن  إعان  بعد 
هذا املوقف منهم، يعرض فصًا آخر من فصول عقائدهم، ويكشف عن 
ُدوِن  ن  مِّ أَْربَابًا  َوُرْهبَانَُهْم  أَْحبَاَرُهْم  »اتََّخُذواْ  فيقول:  للمسلمني  وجوههم 
اللِّه«. وداللة اآلية واضحة تفيد أهّنم أعطوا أحبارهم ورهباهنم منزلة إهلّية.

اليهود  يستخدمه  مصطلح  وهو  العامِل،  وهو  »َحرْب«  مجع  و»األحبار« 
يقولون  كانوا  الذين  هم  األحبار  وهؤالء  األقوياء.  علامئهم  عن  للتعبري 
للمرشكني قبل بعثة النبّي  إهّنم ينتظرون نبيًّا يبلغون معه الفتح.1 وعندما 
حقيقتهم،  عى  وظهروا  املزّيفة،  شخصّياهتم  عنهم  ذهبت  النبّي  ظهر 

1 �  انظر: سورة البقرة: اآلية 89.

اآلية )31(.

تعريف األحبار.
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وأنكروا أن يكون النبّي الذي كانوا ينتظرون.1

رهبان مجع راهب. وهو أحد املناصب املسيحّية، والراهب يف األصل 
الدنيا.  وَتَرك  اهلل،  بلباس اخلوف واخلشية من  الذي جتلبب  الشخص  هو 

ولكن يف االصطاح هو الشخص الذي يدعو إىل الدين املسيحّي.

بأنه  أهّنم بدل أن يصفوا اهلل عّز وجّل،  الكتاب  وتأخذ اآلية عى أهل 
به  وصفوا  كام  ورهباهنم،  ألحبارهم  الوصف  هذا  جعلوا  فقد   ،» »ربٌّ
عيسى بن مريم؛ واحلال أهّنم مل يؤمروا يف كتبهم املقّدسة بغري االعتقاد 

بربوبّية اهلل تعاىل، وقد هنوا عن االعتقاد بربوبّية اآلهلة املتعددين.

العبارة من اآلية عن  يُْشِركُوَن«: تعلن هذه  ا  َعمَّ ُسبَْحانَُه  ُهَو  إِالَّ  إِلَ�َه  »الَّ 
نزاهة اهلل من الرشك. والرّب يف اللغة من مادة »ربو« أو »ربب«.2 والرّب 
هو الذي يتوىّل إنشاء اليشء حااًل فحااًل إىل حّد التامم. وتأيت هذه الكلمة 
يف معنى صاحب وحاكم. ويذكر الراغب األصفهايّن أّن كلمة رّب ال تقال 
املوجودات.  املتكّفل بمصلحة  تعاىل،  تقييد إال هلل  عى اإلطاق من دون 
ولكن مع إضافتها إىل كلمة أخرى يصّح استعامهلا يف حّق غريه تعاىل، فيقال 

رّب العاملني، كام ُيقال رّب البيت.

وخلق اهلل العاملَ ليس عى نحو أن يكون اهلل قد خلق العاملَ ثّم بعد ذلك 
تركه وأعرض عنه؛ بل هو عّز وجّل يدّبر الوجود ويرعاه حااًل فحااًل. وكام 
حيصل األمر عى هذا النحو يف عامل التكوين، كذلك حيصل يف عامل الترشيع. 
فلو اعتقد شخٌص بأّن أحًدا غرَي اهلل يدير أموَره يف عامل التكوين، أو أّن أحًدا 
له هذا املنصب وهذه الصاحّية يف عامل الترشيع، يكون قد اعتقد بربوبّية 

غري اهلل تعاىل، وتنطبق عليه هذه اإلدانة املستفادة من اآلية الرشيفة.

1 �  انظر: اآلية نفسها.
2 � مفردات ألفاظ القرآن، ص 337.

من هو الراهب؟

تعريف الرّب

ربوبية اهلل تكوينًا 
وترشيًعا.
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التالزم بين الربوبية واأللوهية

ُتستخدم يف القرآن الكريم كلمتان للتعبري عن اهلل تعاىل، إحدامها »رّب« 
واألخرى »إله«. فالرّب هو املريّب الذي يتوىّل إنشاء اليشء حااًل فحااًل، كام 
مّر آنًفا نقًا عن الراغب األصفهايّن، ورّبام ُيظّن أّن مفهوم الربوبية ال صلة 
تفيد معنًى آخر، وقد اخُتلف يف  »إله« فهي  أّما كلمة  بالعبادة.  له  مبارشة 
ت منها هذه الكلمة، ومهام يكن مصدر االشتقاق فإّن هذه  املادة التي اشُتقَّ

الكلمة تعني »املحبوب«. واإلله: »جعلوه اساًم لكّل معبوٍد«.
وبناًء عليه عندما ُينظر إىل هاتني الكلمتني ُياحظ ولو أوليًّا، االختاُف 
ا، وال يكون إهلًا، أو يكون إهلًا وال  بينهام يف الداللة. فقد يكون املوجود ربًّ
نعم  ًعا وآمًرا وناهًيا وال يكون معبوًدا.  مرّبًيا ومرشرِّ ا؛ أي يكون  ربًّ يكون 
هذان املعنيان يبدوان خمتلفني؛ ولكن يف اخلارج ويف واقع احلال ليس بينهام 
ا للمجتمع فقد ُعبِد، وكّل من ُيعبد فقد ُجِعل  اختاٌف، فكّل من ُيّتَخذ ربًّ
ربًّا. وعليه نحن نّدعي أّن معنى العبادة واحلّب متضّمٌن يف معنى الربوبّية 
وبني  بينها  فإّن  بالعبادة،  األلوهية  ُتفّ�  عندما  وعليه  صحيٌح.  والعكس 
هذا  فإّن  والنهي،  واألمر  بالطاعة  الربوبية  ُتف�رِّ  وعندما  احّتاًدا.  الربوبّية 

املعنى يتضّمن نوًعا من العبادة أيًضا.
يقول تعاىل يف القرآن عى لسان موسى: ﴿َوتِلَْك نِْعَمٌة تَُمنَُّها َعلَيَّ أَْن 
َعبَّدتَّ بَِني إِْسَرائِيَل﴾،1 ففي هذه اآلية يشري موسى إىل إنعام اهلل عليه بأن 

جعل بني إرسائيل عبيًدا مطيعني له تعاىل. فقد اسُتخِدمت العبادة للداللة 
وقد  غريك  عبد  تكن  »ال   :املؤمنني أمري  عن  وورد  العبادة.  معنى  عى 
ْسه؛ بل  ا«.2 وال تعني هذه الكلمة ال تعبْد غري اهلل وال تقدرِّ جعلك اهلل حرًّ
تعني ال تطع غريه تعاىل، وهذا ما كان يفهمه املؤمنون يف صدر اإلسام من 

هذه احلكمة العلوّية.

1 �  سورة الشعراء: اآلية 22.
2 �  هنج الباغة، الكتاب 31.
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العبادة  بني  املعنى  وحدة  إثبات  نستطع  مل  فإذا  أمٍر  من  يكن  ومهام 
التداخل بينهام واشرتاكهام يف  )األلوهية( والطاعة )الربوبية(، فإّننا نّدعي 

احلدود، ويف كثري من الدالالت التي تتضّمنها كّل واحدة من الكلمتني.

أحبارهم  يعبدون  كانوا  الكتاب  أهل  أّن  اآلية  هذه  من  وُيستنبط 
ورهباهنم، وهذا املعنى املشار إليه يف اآلية هو العبادة التي يشار إليها عندما 
يكون احلديث عن األلوهّية. وبالتايل تفيد اآلية أّن اهلل أمرهم بحرص العبادة 
األحبار  لتشمل  العبادة  وعّمموا  احلّد  جتاوزوا  ولكنّهم  وحده؛  تعاىل  به 

.والرهبان واملسيح بن مريم

العبودية المذمومة في القرآن

ما هي العبادة التي يذّمها القرآن وينهى عنها؟ هل عبادة أهل الكتاب 
ألحبارهم ورهباهنم، غري جائزة ومنهيٌّ عنها؟ ظاهر اآلية يفيد هذا املعنى 
بوضوٍح. هل كان جيوز لليهود والنصارى استفتاء أحبارهم ورهباهنم يف 
أمور دينهم، والعمل بام يفتون؟ إذا كان حيرم عليهم ذلك فمن أين يأخذ 

هؤالء تعاليم دينهم؟ 

ّما  شخٌص  كان  إذا  األسئلة:  هذه  عن  اجلواب  يف  ُيقال  أن  ينبغي 
، ال مشكلة يف الرجوع إليه والعمل برأيه، وبالتايل  متخّصًصا يف جمال معنّيٍ
ال مشكلة يف الرجوع إىل األحبار والرهبان للتعّرف إىل تعاليم الدين من 
فهي  الكتابني  حلكم  خمالًفا  يكون  ما  يف  طاعتهم  وأما  واإلنجيل.  التوراة 
غري جائزٍة، وهي شكٌل من أشكال العبادة املذمومة التي يذّمها اهلل تعاىل، 

بحسب هذه اآلية.
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بحٌث روائيٌّ

 ويف عنقي صليٌب  اهلل  أتيت رسول  قال:  بن حاتم  1- »عن عدي 
من ذهب، فقال يل: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك! قال: فطرحته، 
أَْحبَاَرُهْم  ثّم انتهيُت إليه، وهو يقرأ من سورة الرباءة هذه اآلية: ﴿اتََّخُذواْ 
ن ُدوِن اللِّه﴾، حتى فرغ منها، فقلُت له: إّنا لسنا نعُبدهم!  َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا مِّ

م اهلل فتستحلجّونه؟  مونه، وحيلجّون ما حرجّ مون ما أحلجّ اهلل فتحرِّ فقال: أليس حيرِّ
قال: فقلت بىل. قال: فتلك عبادهتم«.1

2- »عن أيب بصري قال: سألت أبا عبد اهلل عن قول اهلل: ﴿اتََّخُذواْ 
ن ُدوِن اللِّه﴾؟ فقال: أما واهلل ما دعوهم إىل عبادة  أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا مِّ

أنفسهم، ولو دعوهم إىل عبادة أنفسهم ملا أجابوهم؛ ولكن أحلُّوا حراًما، 
موا حالاًل، فعبدوهم من حيث ال يشعرون«.2 وحرجّ

 3- »عن عيل بن حمّمد عن ابن أيب عمري عن رجٍل عن أيب عبد اهلل
قال: من أطاع رجًا يف معصية اهلل فقد عبده«.3

﴿اتََّخُذواْ  تعاىل:  اهلل  قول  يف   اهلل عبد  أيب  عن  بصري  أيب  »عن   -4
ما صاموا هلم وال  واهلل  أما  قال:  اللِّه﴾  ُدوِن  ن  مِّ أَْربَابًا  َوُرْهبَانَُهْم  أَْحبَاَرُهْم 

موا عليهم حالاًل فاتجّبعوهم«.4 صلجّوا؛ ولكنجّهم أحلجّوا حراًما وحرجّ

أَْحبَاَرُهْم  ﴿اتََّخُذواْ  قوله:  يف   جعفر أيب  عن  اجلارود  أيب  »عن   -5
فعصوه5  املسيح  أما  َمْريََم﴾،  ابَْن  َوالَْمِسيَح  اللِّه  ُدوِن  ن  مِّ أَْربَابًا  َوُرْهبَانَُهْم 

وعظجّموه يف أنفسهم حتجّى زعموا أنجّه إله وأنجّه ابن اهلل، وطائفة منهم قالوا: 

1 �  جممع البيان، ج 5، ص 43.
2 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 209.
3 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 209.
4 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 209.

5 �  ورد يف بعض املصادر »فبعٌض« بدل »فعصوه«. انظر: امليزان يف تفسري القرآن، عند 
تفسريه هذه اآليات. وهو ينقل هذا احلديث عن تفسري عيل بن إبراهيم القمي.  
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م  فإنجّ ورهبانم  أحبارهم  وأما  اهلل،  هو  قالوا:  منهم  وطائفة  ثالثة،  ثالث 
إليه،  دعوهم  بام  ودانوا  به،  أمروهم  ما  واتجّبعوا  بقوهلم  وأخذوا  أطاعوا 
فنبذوه وراء  أمر اهلل وكتبه ورسله  بطاعتهم هلم وتركهم  أرباًبا  ذوهم  فاتجّ
اتجّبعوه وأطاعوهم وعصوا اهلل  به األحبار والرهبان  ظهورهم، وما أمرهم 
ورسوله. وإنام ُذكِر هذا يف كتابنا لكي نتجّعظ هبم، فعريجّ اهلل تبارك وتعاىل بني 
إِلَ�ًها  لِيَْعبُُدواْ  إِالَّ  أُِمُرواْ  ﴿َوَما  وتعاىل:  تبارك  اهلل  يقول  صنعوا،  بام  إرسائيل 

ا يُْشِركُوَن﴾«.1 َواِحًدا الَّ إِلَ�َه إِالَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ

1 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 210-209.



يُِريُدوَن أَن يُطِْفُؤواْ نُوَر اللِّه ِبأَفَْواِهِهْم َويَأْبَى اللُه إاِلَّ 

أَن يُِتمَّ نُوَرُه َولَْو كَِرَه الَْكاِفُروَن ﴿32﴾ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل 

يِن كُلِِّه  َرُسولَُه ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ لِيُظِْهَرُه َعلَى الدِّ

َولَْو كَِرَه الُْمْشِركُوَن ﴿33﴾

33    32





موقف أعداء الدين وبرنامجهم

سورة  من  والتاسعة  الثامنة  اآليتني  يف  اآليتني  هاتني  مضمون  ورد 
﴿يُِريُدوَن  تعاىل:  يقول  حيث  العبارة؛  يف  ضئيٍل  اختاف  مع  الصف، 
لِيُطِْفُؤوا نُوَر الله ِبأَفَْواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُوِرِه َولَْو كَِرَه الَْكاِفُروَن* ُهَو الَِّذي أَْرَسَل 

الُْمْشِركُوَن﴾.  كَِرَه  َولَْو  كُلِِّه  يِن  الدِّ َعلَى  لِيُظِْهَرُه  الَْحقِّ  َوِديِن  ِبالُْهَدى  َرُسولَُه 

والعنرص املشرتك بني املوردين هو احلديث عن السعي إلطفاء نور الدين 
اإلهلّي، بعد اإلشارة إىل أهل الكتاب. وثّمة روايات وردت يف تفسري هذه 

اآليات تبنّي أّن املقصود منها هو أهل الكتاب.1

مفاد هاتني اآليتني هو بيان موقف اإلسام من أعدائه من سائر األديان، 
صدر  عرص  يف  سواء  جتاهه،  وخمّططاهتم  اإلسام  أعداء  برامج  وبيان 
اآليتان  هاتان  تبنّي  كام  الاحقة.  العصور  يف  أم  ظهوره،  وبداية  اإلسام 

احلالة الطبيعية والقهرية للدين.

وتصنّف هاتان اآليتان الناس إىل صنفني جتعل أحدمها يف مقابل اآلخر، 
بني  املوازنة  من  نوًعا  وتقيامن  املستمع،  ذهن  يف  الطرفني  صورة  وترسامن 

الطرفني خمربًة عن الطرف الذي سوف تكون له الغلبة يف هناية املطاف.
ألًقا  تزداد  التي  الدائمة  الوّهاجة  بالشعلة  اهلل  دين  األوىل  اآلية  تشّبه 
هذه  مواجهة  األعداء  حماولة  وتشّبه  سنٍة،  بعد  وسنًة  حلظة،  كّل  وإرشاًقا 
العاجز  النور، وال يملك لذلك إال وسيلة  الشعلة بمن حياول إطفاء هذا 
عن  يعجز  ولكنّه  إطفاءها،  يستطيع  لعّله  بفمه  عليها  النفخ  وهي  وأداته، 

1 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 213-209.

اآلية )32(.

توّسع التنوير 
الديني.
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ذلك وال يكون له ما يريد. وهذا املعنى األخري ُيستفاد من قوله تعاىل: ﴿
يُِريُدوَن أَن يُطِْفُؤواْ نُوَر اللِّه ِبأَفَْواِهِهْم﴾.

تحقير الكّفار

خترب هذه اآلية عن الطريقة التي يعتمدها أعداء الدين ملواجهته، وهي 
طريقة النفخ بالفم. وهذا األسلوب يف التعبري من عجائب التعبري وبليغه، 
يف الداللة عى العجز واحلقارة؛ وذلك أّن النفخ يمكنه أن يطفئ النور أو 

النار الضعيفة الواهية، أّما النور القوّي فا يمكن أن يؤّثر فيه النفخ.
النار  إمخاد  باإلطفاء عن حماولة  يعرّبون  العرب ال  أّن  ذلك  إىل  أضف 
شبيه  وهو  والتضعيف.  التصغري  يفيد  تعبري  أيًضا  وهذا  كبرية.  بوسيلة 
بقولنا: فاٌن يرضب اجلبل بيده الضعيفة احلقرية! وهذا التعبري يدّل بطريقة 
بليغة عى التصغري. وكأّن اآلية تفيد هذا املعنى: إّن هؤالء املساكني حياولون 

إطفاء نور اإلسام عى عظمته وقّوة نوره بالنفخ عليه بأفواههم.

فشل مؤامرات األعداء في إطفاء شعلة الدين

»َويَأْبَى اللُه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه َولَْو كَِرَه الَْكاِفُرونَ«: بى إّن اهلل ال يرىض لدينه 
ونور دينه إال أن يتّم ويكتمل. يف آية سورة الصف يقول تعاىل: ﴿َواللَُّه ُمِتمُّ 
نُوِرِه﴾ ويف هذه اآلية يقول عّز وجّل: ﴿إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه﴾ ]فاجلملة هناك 

اسمية وهنا فعلّية[. والنور يف احلالتني منسوٌب إليه سبحانه. وهذا ال�اج 
املنري أشعله اهلل خالق الكون، وهو الذي يتوىّل زيادة نوره وشعلته، ويرعى 
انتشاره وكامله بعنايته ولطفه. وإذا كان األمر عى هذا النحو، فامذا يمكن 

أن يؤّثر نفخ العاجز يف هذا النور؟!
إّن نور اهلل سيبقى مضيًئا حتى لو كره الكافرون  الَْكاِفُروَن«:  كَِرَه  »َولَْو 
اللغة  يف  املزارع  ُيسّمى  هنا،  ومن  التغطية.  هو  اللغة  يف  والكفر  ذلك.  له 
بالكافر؛ ألّنه يغّطي احلّب بالرتاب عند زراعته. والكافر يفعل اليشء نفسه 
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جتاه الدين؛ حيث حياول تغطيته وحجب نور اهلل. ويف مقابل تغطية الكّفار 
وعى خاف ميلهم يريد اهلل لنوره أن يتّم ويرشق عى األرض كّلها، من 

دون أن يستطيع هؤالء إطفاء هذا النور أو حجبه.
وخاصة الكام: أّن اآلية تقول إّن اهلل عّز وجّل يريد هلذا الدين وهلذا 
أن  الدين  وهلذا  الطبيعّي،  القهرّي  القانون  إىل  باالستناد  يكتمل  أن  النور 

يتكامل ويتّم. وهذا التكامل ال بّد من فهمه.
تكشف هذه اآلية عن أّن الدين يف حالة تكامل، وهو يسري نحو التامم 
والكامل. وجذور الدين أشبه بالشجرة التي تنمو يف أعامق أرواح الناس 
الساموية  األديان  كّل  الدنيا. وحقيقة  أرجاء  فروعها وأغصاهنا يف  وتنترش 
عى هذا النحو، أي إهّنا تبدأ بالتكامل والتطّور من اليوم األّول لظهورها 
بإرادة اهلل تعاىل، وهذه القاعدة تشمل مجيع األديان، ومنها الديانة املسيحّية. 
واإلسام أيًضا بدأ بعدد قليل من األشخاص كانوا ثاثة أشخاٍص، ثّم بدأ 
هذا الدين ينترش وتتسع دائرة انتشاره، وأخذت جذوره تتعّمق، وال ترىض 

اإلرادة اإلهلية لدينه تعاىل أن ال ينمو ويتطّور.

عّلة معارضة الدين عبر التاريخ

واألمر اجلدير بااللتفات إليه والتعّلم منه، هو أّنه عندما ُيطرح مرشوٌع 
إصاحيٌّ جادٌّ يف املجتمع، ترتفع األصوات املناهضة له وترشئّب األعناق 
أشكاٌل خمتلفة، وتظهر  هلا  اإلعاقة  املخالفات وحماوالت  ملواجهته. وهذه 

بصوٍر عّدة.
ففي  اإلسام،  تطّور  إعاقة  والنصارى  اليهود  توىّل  اإلسام  عرص  يف 
البدايات دفعهم حّب الرئاسة إىل حتريف البشائر بالنبّي اآليت التي تتضّمنها 
إليه، من خال  التعّرف  الناس ومنعهم من  كتبهم، وذلك هبدف تضليل 

تطبيق العامات املذكورة له يف تلك الكتب.
الشبهات يف أذهان املسلمني  إثارة  الثاين هلذه املحاوالت هو  والشكل 

معارضة 
أهل الكتاب 

لاسام.
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هو  الثالث  والشكل  خاطئة.  بطريقة    بالنبّي  والتعريف  واملسيحّيني 
بني  كمعركة  عّدة  معارك  يف  اإلسام  مع  احلربية  املواجهات  يف  الدخول 
مؤتة4  يف  الروم  مع  املعركة  إىل  النضري،3  وبني  قينقاع،2  وبني  قريظة،1 

وتبوك،5 والطرف الثاين يف  هذه املعارك هم أهل الكتاب. 

التشجيع في زمن غربة اإلسالم

عهده  يف  األمور  إىل  الظاهرية  النظرة  بحسب  اإلسام  يعني  كان  ماذا 
حراء[  ]غار  اجلبل  من    النبّي  نزل  كلامت،  بضع  كان  اإلسام  األّول؟ 
وبطان  األصنام،  عبادة  بطان  املخرتعة،  اآلهلة  هذه  بطان  عن  فأعلن 

1 �  غزوة بني قريظة هي املعركة األخرية التي خاضها النبّي  يف املدينة مع اليهود، 
وقد وقعت يف السنة اخلامسة للهجرة، بعد أن نقض بنو قريظة عهدهم وحتالفوا مع 

املرشكني يف معركة اخلندق.
2 �  بنو قينقاع هم قبيلة من اليهود كانت تسكن املدينة يف عرص صدر اإلسام. وقد 
اقتىض  ما  نقضوا عهدهم،  أن  لبثوا  ما  لكنّهم  ؛  النبّي  مع  معاهدة  وقتها يف  دخلوا 

الدخول يف احلرب معهم وحمارصهتم إىل أن استسسلموا.
للهجرة.  السنوات األوىل  املدينة يف  الذين كانوا يسكنون  اليهود  النضري من  بنو    � 3
تعاهدوا مع املسلمني عى الدفاع عن املدينة يف حال تعّرضها للهجوم من املرشكني، 

ولكنّهم نقضوا العهد، فأجاهم املسلمون عن املدينة.
الثامنة   يف السنة  النبّي  4 �  من أكرب ال�ايا يف تاريخ صدر اإلسام، وقد شّكلها 
للهجرة، لتخوض احلرب مع جيش الروم. وقد وقعت هذه املعركة إثر مقتل مبعوث 
النبّي  عى يد حاكم مؤتة. وتعاقب عى قيادة جيش املسلمني ثاثة من صحابة النبّي 
هم: جعفر بن أيب طالب، وزيد بن حارثة، وعبد اهلل بن رواحة، استشهدوا مجيًعا، ومّلا 
رأى املسلمون مقتل قادهتم، وقّلة عديدهم بالقياس إىل عديد الروم، انسحبوا بقيادة 

خالد بن الوليد وعادوا إىل املدينة.
5 �  غزوة تبوك هي آخر احلروب التي خاضها املسلمون يف حياة النبّي  وقد وقعت 
يف رجب وشعبان يف السنة التاسعة للهجرة، يف منطقة تبوك )وهي يف األردن احلايل( 
واهلدف من هذه احلرب هو مواجهة التحّركات العسكرية للروم عى ثغور املسلمني. 
يف تلك املعركة عزم النبّي  عى التحّرك إىل تبوك؛ ولكّن بعض الصحابة عارضوا 
تثبيط  يف  كبرٌي  دوٌر  للمنافقني  وكان  العسكر،  مع  اخلروج  عن  وامتنعوا  احلراك  هذا 
املسلمني. ولكّن النبّي  أرّص عى اخلروج فخرج املسلمون ومكثوا أّياًما يف تبوك ثم 

عادوا من دون الدخول يف مواجهة مع الروم.
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عن  واالمتناع  الواحد،  باهلل  اإليامن  وجوب  وأعلن  وتقديسها.  اخرتاعها 
تقديم القرابني لألصنام وتقديمها هلل وحده، وحرص الطاعة به عّز وجّل.

عندما طرح النبّي  هذا الكام تشّكل سيٌل من ردود األفعال املعارضة 
له. هذا ولكّن كّل من هنض باملعارضة نال جزاءه عاجًا أم آجًا. فاجلميع 
حصلوا عى ما يستحّقون، واتسع نطاق اإلسام عى خاف ميل املعارضني 
 وبسبب الدعم  النبّي  وعى عكس إرادهتم؛ وذلك بسبب واقعّية كام 
اإلهلّي له. وكم حتّمل  من األذى، فقد عانى من الغربة وقتل األقارب، 
ُنفي وحورص ثاث سنوات، وأخرج من بلده وتعّرض للرضب، اضطّروه 
تصِغ  ومل  كامه  العربية  القبائل  تسمع  مل  املدينة،  إىل  وطنه  من  اهلجرة  إىل 
إىل صوته. أرّص مع عدد قليل من املؤمنني به عى الدعوة إىل اإلسام مّدة 
ومن  يثرب،  يف  صغرية  دولة  تأسيس  استطاع  وبعدها  سنة.  عرشة  ثاث 
يد  عى  واإلضعاف  التخريب  ملحاوالت  حركته  تعّرضت  األّول  اليوم 
انتشار  إعاقة  واخلارجّيون  الداخلّيون  األعداء  وحاول  واليهود،  املنافقني 
اإلسام واحليلولة دون توّسعه، وبعد سبع سنوات من اجلهاد والتواصل 
التي  اآليات  هذه  نزلت  تدخل  مل  أو  اإلسام  يف  دخلت  التي  القبائل  مع 

نحن بصدد تفسريها.

الوقت الذي نزلت فيه هذه اآليات كان وقًتا صعًبا عى اإلسام؛ حيث 
كان يف أول مراحل انتشاره، وكان يتعّرض للمقاومة والرفض وحماوالت 
وإىل  نبّوته،  عى  الداّلة  التوراة  حتريف  إىل  اإلعاقة  من  بدًءا  التخريب، 
احلروب مع الروم. ثم ما هي طبيعة البيئة التي كان اإلسام ينشط فيها؟ 
نقطة صغرية يف زاوية صغرية يف اجلزيرة  الدين  البيئة احلاضنة هلذا  كانت 
واإلمرباطورّيات  والدول  املتواضعة  الدولة  هذه  بني  ما  وشّتان  العربية. 

العظيمة التي كانت تنافسه!

تشّبه هذه اآلية تلك السنوات الثاث عرشة، وتلك الدولة املتواضعة 
التي تتعّرض للهجوم من كل ناحية، تشّبهها بالنور املتصل باهلل تعاىل، وما 
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تكون  أن  تتجاوز حدود  املعارضة ال  القوى  له. وكل  نفاد  باهلل ال  يتصل 
نفًخا يف مواجهة هذا النور. ولتكن أكثر من نفخة، فلتكن إعصاًرا، فهل 

يضري اإلعصار الشمَس أو يستطيع إطفاء نورها؟!

هذا التشبيه املشحون باملعنى يعّلمنا أّن الدين وكلمة احلّق ثابتة، تنبع من 
أعامق الفطرة اإلنسانّية، والشجرة التي ترضب جذورها يف أعامق األرض 
ال يمكن أن جتّف. وكّل خمالفات البرش سوف تؤول إىل الزوال، فاإلنسان 
نفسه فاٍن وأعامله املعارضة للحّق ختضع ملبدأ الفناء والزوال نفسه. وأهّم 
دواعي الفشل يف معارضة احلّق أّن هذه املعارضة حتاول أن تعاكس قوانني 
تستوحشوا  »ال  يستمّر:  أن  يمكن  ال  اخللق  قوانني  يعارض  وما  اخللق، 
نعم طريق  دولة«،2  وللحق  و»للباطل جولة  أهله«،1  لقلجّة  احلقجّ  يف طريق 
احلّق  أتباع  وعى  املطاف.  هناية  يف  ينترص  احلق  ولكّن  كثر؛  رّواده  الباطل 
والسائرين يف دروبه أن يعلموا بأّن كل املحاوالت اهلادفة إىل منع احلّق من 

االنتشار سوف تفشل.

أرسل  الذي  احلّق  هذا   :» الَْحقِّ َوِديِن  ِبالُْهَدى  َرُسولَُه  أَْرَسَل  الَِّذي  »ُهَو 
به هو اإلسام وما حيتويه من رشائع وأحكام وإخبارات عن  اهلل رسوله 
العقاب والثواب، وكل ما سوى الدين املرسل من اهلل باطٌل بعيد عن احلّق 

يستحّق أتباعه العذاب.

يِن كُلِِّه َولَْو كَِرَه الُْمْشِركُوَن«: أي ليعيل دين اإلسام عى  »لِيُظِْهَرُه َعلَى الدِّ
يبقى عى وجه األرض  باحلّجة والغلبة والقهر هلا، حتى ال  مجيع األديان 
ديٌن إال مغلوًبا، وال يغلب أحد أهل اإلسام باحلّجة، وهم يغلبون أهل 

سائر األديان باحلّجة...3

1 �  هنج الباغة، اخلطبة 201.
2 �  عيون احلكم، ص 403.

3 �  جممع البيان، ج 5، ص 38.

اآلية )33(.
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معنى غلبة اإلسالم األدياَن وزمان هذه الغلبة

تقولون:  قد  وأحكامه.  الدين  معرفة  يف  ومؤّثٌر  عميٌق  اآلية  هذه  مفاد 
فلامذا مل حيصل  األديان،  والتفّوق عى سائر  الغلبة  لدينه  يريد  اهلل  إذا كان 
اإلسام،  نرش  يف  السعي  من  الرغم  فعى  اللحظة؟  هذه  حتى  األمر  هذا 
ومع ذلك بقيت سائر األديان حتى عرصنا هذا؛ بل إّن اإلسام دخل إىل 
وغريها  األندلس،  يف  حصل  كام  منها  وُأخِرج  استؤصل  ثّم  الباد  بعض 
من املناطق يف باد أفريقيا حيث بعض املسلمني متأّثرون إىل درجة كبرية 

باملسيحّية واملسيحّيني. 

وقد تقولون أيًضا: إّن هذه الغلبة املقّدرة مؤّجلة إىل آخر الزمان، يف عهد 
دولة اإلمام املهدّي ، وإذا كان األمر كهذا، فلامذا هذه املسافة الزمانية 

الطويلة التي تفصل بني ظهور اإلسام وانتشاره وغلبته يف آخر الزمان؟

يف اجلواب عن هذه األسئلة ينبغي أن نقول: إّن اهلل أرسل رسوله هبذا 
الدين وزّوده باحلجج والرباهني التي متّكنه من التغّلب عى سائر األديان، 
وهبذه احلجج والربامج تزول كّل األلوان وتبهت ويبقى لون دين اهلل ثابًتا 

ال يتغرّي.

واآلن نسأل: ما هو الدين؟ الدين هو »جمموعة التعاليم التي يدير الناس 
هلام  والرشيعة  والدين  ورشيعة.  دينًا  ُيسّمى  احلياة  شكل  وفقها«،  حياهتم 
معنى واحد، فحّتى أولئك الذين يعيشون يف جماهل األمازون خيضعون يف 

حياهتم ملجموعة من التعاليم التي يمكن تسميتها بالدين.

«، والدين الذي اخرتعه الناس  هذا والدين الصادر عن اهلل هو »ديٌن إهليٌّ
«، وإذا كان صادًرا عن الطاغوت  ومل يستندوا فيه إىل اهلل هو »ديٌن برشيٌّ
«، وبناًء عى هذا الفهم ملصطلح الدين ال يمكن العثور  فهو »ديٌن طاغويتٌّ

عى مجاعة برشّية من دون ديٍن.

التي خيضعون  التدّين  ألوان  الناس من  لتحرير  اإلهلّي  الدين  أتى  وقد 

ما هو الدين؟
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هلا، ليحرصوا اخلضوع والطاعة هبذا الدين اإلهلّي اجلديد. وحاصل دعوة 
النبّي  هي: اتركوا أنامط احلياة التي تعيشوهنا، وألقوا تقاليدكم القديمة 

جانًبا، وأحّلوا هذا الربنامج اجلديد للحياة حمّل تلك الربامج القديمة.

وكّل كاٍم جديٍد قاله اإلسام هيدف إىل تغيري القوالب التي كان الناس 
يصوغون حياهتم عى أساسها، وإعادة صياغة حياهتم من جديد عى ضوء 
القالب اجلديد الذي أتى به النبّي . وهذه هي القاعدة يف األديان اإلهلّية، 
كّل ديٍن جديد يأيت يدعو الناس إىل إعادة برجمة أمورهم عى ضوئه، وهذا 

يِن كُلِِّه﴾. معنى قوله تعاىل: ﴿لِيُظِْهَرُه َعلَى الدِّ

مع  يتطابق  فإّنه  احلّق  دين  أّما  هلام.  دوام  ال  والطاغويّت  البرشّي  الدين 
طبائع بني آدم وطبيعة العامَل، وهذا الدين هو الذي من شأنه البقاء والدوام، 
وإذا قبله الناس يمكنه إدارة حياهتم بالطريقة املثى وبأحسن الوجوه. وهذا 

هو الفرق بني احلّق والباطل.

واملجتمع املتدّين هو املجتمع الذي حيكم فيه الدين حياة الناس، ويمّثل 
برناجمًا هلا. فعندما يكون الدين برناجمًا للحياة يمكن أن نصف املجتمع بأّنه 
متدّيٌن. جيب علينا أن نعرف دين احلّق، لنمّيز املرشك عن غري املرشك، فاحلّق 
مصدره اهلل وحده، والربنامج هو الربنامج اإلهلّي فحسب. وعليه فإّن من 
يّتبع دين احلّق هو املوّحد احلقيقّي، أّما من يميل أو يرغب يف إدارة حياته 
الدين مرشٌك.  يعارض  فهو مرشٌك. من  اجلاحمة،  والرغبات  األهواء  وفق 
فقد بعث اهلل األنبياء باألديان لتحّل حمل سائر أنامط احلياة وأشكاهلا. وهذه 

اآلية تثري يف النفوس االطمئنان واألمل بمستقبل البرشّية. 



ْهبَاِن  َوالرُّ األَْحبَاِر  َن  مِّ كَِثيًرا  إِنَّ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

َسِبيِل  َعن  وَن  َويَُصدُّ ِبالْبَاِطِل  النَّاِس  أَْمَواَل  لَيَأْكُلُوَن 

يُنِفُقونََها  َوالَ  َة  َوالِْفضَّ َهَب  الذَّ يَْكِنُزوَن  َوالَِّذيَن  اللِّه 

ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ﴿34﴾ يَْوَم يُْحَمى  ِفي َسِبيِل اللِّه فَبَشِّ

َوُجنوبُُهْم  ِجبَاُهُهْم  ِبَها  فَتُْكَوى  َجَهنََّم  نَاِر  ِفي  َعلَيَْها 

َوظُُهوُرُهْم َه�َذا َما كََنْزتُْم ألَنُفِسُكْم فَُذوقُواْ َما كُنتُْم 

تَْكِنُزوَن ﴿35﴾

35    34





منهج اإلسالم في بيان األحكام

أرشنا أكثر من مّرة إىل أّن من منهج اإلسام يف بيان املواقف واألحكام، 
وهذا  بعده،  أو  عنه  اإلعان  قبل  املوقف  أو  احلكم  سبب  ببيان  هيتمَّ  أن 
يمّهد السبيل لتطبيق هذا املوقف أو احلكم يف الواقع االجتامعّي. فالقاعدة 
تأسيس  عى  أّواًل  ُيعَمل  أن  هي  اإلسام  يف  األحكام  بيان  يف  املعتمدة 
يدعو  الذي  واملرّبُر  الوجُه  ُيبنيَّ  ذلك  بعد  ثم  للحكم،  املساعدة  األرضية 
ُيعلن  قبلهام  أو  األمرين  هذين  وبعد  املوقف،  اخّتاذ  أو  احلكم  ترشيع  إىل 
إيامهنم هبذا  الناس عى تعميق  الترشيع ويصُدر احلكم، وهذا يساعد  عن 

ل عليهم االلتزام به وتطبيقه يف حياهتم االجتامعّية. الترشيع، ويسهرِّ

وقد جرى القرآن الكريم عى هذه القاعدة يف آيات اجلهاد والقتال. فقد 
بنّي اهلل تعاىل حكم القتال مع أهل الكتاب، ثّم بنّي العّلة التي دعت إىل هذا 
الترشيع، والعّلُة هي ُبْعُد هؤالء عن الدين الساموّي وانحرافهم عنه، حّتى 

لو كانوا يّدعون االنتساب إىل الدين الساموّي واالنتامء إليه.

وموقِفهم  واألحبار  الرهبان  عن  اهلل  حّدثنا  والثاثني  الرابعة  اآلية  يف 
أهل  بني  العداء لإلسام  أّوُل من شهر  أهّنم  مواجهة اإلسام، وذلك  يف 
هنا،  الكتابّيني. ومن  الدينّية يف جمتمع  األمور  توّليهم  إىل  بالنظر  الكتاب، 

تصّدى القرآن هلم أّواًل، وأعلن املوقَف منهم قبل غريهم من الناس.

فئات  ثاث  عن  للحديث  القرآن  يتصّدى  أيًضا  اآليتني  هاتني  ويف 
لنا  ويبنّي  املرتفون.  الثروة  وأصحاب  والرهبان  األحبار  هي:  اجتامعّية 
دورهم يف املجتمع، وبرناجمهم العميل واالجتامعّي، وموقفهم من اإلسام. 
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كلمتا األحبار والرهبان كلمتان قصريتان؛ ولكنّهام تتضّمنان الكثرَي من 
املعاين التي تستحّق التأّمل والنظر، واألثرياء هم فئٌة اجتامعيٌة هلا دوٌر جديٌر 
بالبيان والتوضيح، خاّصة يف ما يرتبط بموقفها من اإلسام. ويف هذه اآلية 

يبنّي لنا اهلل تعاىل  عقاب هؤالء األفراد يف اآلخرة.

كثرًيا  أّن  ويبنّي هلم  اإليامن  أهَل  اهلل  اآلية خياطب  من  األّول  القسم  يف 
بطرٍق غري مرشوعٍة،  الناس  أموال  بأكل  يتوّرطون  والرهبان  األحبار  من 
وجيعلون من أنفسهم وترّصفاهتم العملية سدوًدا حتول بني الناس واإليامن: 
ْهبَاِن لَيَأْكُلُوَن أَْمَواَل النَّاِس ِبالْبَاِطِل  َن األَْحبَاِر َوالرُّ ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ كَِثيًرا مِّ

وَن َعن َسِبيِل اللِّه﴾. َويَُصدُّ

ويف القسم الثاين من اآلية حيّدثنا عن األثرياء الذين يراكمون الذهب 
والفضة ويمتنعون عن إنفاقها يف سبيل اهلل، وهيّددهم بعذاب اآلخرة الذي 
َة َوالَ يُنِفُقونََها ِفي َسِبيِل  َهَب َوالِْفضَّ ينتظرهم يوم القيامة: ﴿َوالَِّذيَن يَْكِنُزوَن الذَّ
أَلِيٍم﴾، وقد ينطبق هذا القسم من اآلية عى األحبار  ِبَعَذاٍب  ْرُهم  اللِّه فَبَشِّ

والرهبان؛ إذ إّن بعَضهم، بالنظر إىل جتارته بالدين والقضايا الدينية، يدخُل 
يف طبقة األثرياء وأصحاب الكنوز وينطبق عليه حكمهم.

يف  األثرياء  وفئة  الدين  رجال  فئة  أي  الفئتني،  هاتني  بني  واالختاف 
وجه  وقفوا يف  والرهبان  فاألحبار  العنوان.  اإلسام، هو يف  من  موقفهم 
اإلسام بسبب حّبهم للرئاسة، واألغنياء دفعتهم ثرواهتم إىل هذه املواجهة.

اآلية وعدم تعميم األحكام السلبية

املسائل  بعض  ولتوضيح  اآلية  لفهم  مهّمة،  نقاٍط  عند  التوّقف  ينبغي 
من  كثرٍي  عن  تتحّدث  أهّنا  باآلية  املرتبطة  النقاط  هذه  ومن  االجتامعّية. 
األحبار والرهبان، وكأّن اهلل يريد أن يبنّي لنا أّن هذه الصفة ليست جزًءا 
من طبيعة هذه الفئة االجتامعّية؛ بحيث تكون الدوافع االقتصادية وطلب 

اآلية )34(.

اختاف الدوافع 
نحو مواجهة 

اإلسام.
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الرئاسة سبًبا يدعو مجيع األحبار والرهبان إىل مواجهة اإلسام، والوقوف 
احلكم  هذا  يعّمم  مل  تعاىل  إّنه  حيث  اإلهلّي  اللطف  من  وهذا  وجهه.  يف 
األفراد  لبعض  سبحانه  اعرتف  بل  البرشّية؛  اجلامعة  هذه  أفراد  مجيع  عى 
التاريخ  يف  حصل  ما  وهذا  اإلسام.  نداء  لتلبية  واالستعداد  بالصاح 
قوَمه  ودعا  اإلساَم  سام«1  بن  اهلل  »عبد  اعتنق  عندما  ر  املبكرِّ اإلسامّي 
هذه  فإّن  أمٍر  من  يكن  ومهام  اإلسام.  يف  منهم  عدٌد  بدعوته  ودخل  إليه 
اآلية تعلرِّمنا عدم تعميم األحكام السلبية من أفراد مجاعة من اجلامعات مهام 

كانوا كثريين، إىل مجيع األفراد مهام قّل عدد املختلفني عن األكثرّية.

تحريم التكّسب بالطرق غير المشروعة

املطلب الثاين يف اآلية هو النهي عن »أكل املال بالباطل«، وهو أمٌر منهيٌّ 
عنه يف اإلسام عموًما ويف هذه اآلية بشّدة. وأكل املال بالباطل، هو اكتساب 
املال من الطرق غري املرشوعة، مثل االسرتباح بالقامر وال�قة، أو تقايض املال 
عى إضال الناس عن احلّق، أو اإلرضار بالناس بجرحهم أو قتلهم وتقايض 
املال عى ذلك. وهذه الطرق مجيًعا تعّد يف منظومة الكسب اإلسامّية أكًا 

للامل بالباطل؛ ألّن مجيع هذه الوسائل طرٌق غرُي صحيحٍة وحمّرمٌة.

طريقة األحبار والرهبان في »أكل المال بالباطل«

ما هي وسائل هؤالء األحبار والرهبان لتحصيل املال واكتسابه؟ يذكر 
ين أّن العناوين التي حيصل هبا بعض األحباِر والرهباِن عى املال  بعض املف�رِّ
متعّددة، منها اهلدية والرشوة عى القضاء؛ بحيث يأخذون من أحد الطرفني 

1 �  عبد اهلل بن سام بن احلارث اإلرسائييل، كنيته أبو يوسف، وكان من كبار أحبار 
اليهود من بني القينقاع. وُيقال إّنه من أحفاد النبّي يوسف، ويعّد واحًدا من علامء 
اليهود. وقد كان له موقف معاٍد ألمري املؤمنني، ويذكر يف تاريخ حياته امتناعه عن 

بيعة اإلمام عيّل بعد مقتل عثامن.
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ليحكموا ملصلحته، ومن هذه الوسائل أخذ املال لتبديل بعض األحكام.1

ومن الواضح أّن تغيري األحكام من بعض هؤالء مل يكن حيصل بطريقٍة 
احلقيقّي،  للحكم  خمالًفا  حكاًم  فيصدرون  املال  يأخذون  بحيث  مبارشٍة؛ 
فيقولون مثًا: ال صاة يف الدين أو ال صيام؛ بل كثرًيا ما كانوا يمّهدون 
ذلك.  بعد  احلال  صفَة  احلرام  وإعطاء  أهله  عى  احلّق  بتلبيس  األرضية 

وتصويره بصورة احلكم الرشعّي.

األثرياء واملرتفني يف مقابل  لبعض هؤالء حساٌب مفتوٌح مع  وقد كان 
تبديل األحكام وفق مصاحلهم. ومن النامذج يف التاريخ الفقهّي اإلسامّي 
املغلقة هلارون  األبواب  يفتح  الفقيه  فقد كان هذا  أبو يوسف«2،  »القايض 
يعشقهّن. وقد واّله هارون  اللوايت  النساء  ببعض  العاقة  له  ليرّبر  الرشيد 
الرشيد القضاء، ملَِا رأى من استعداده وقدرته عى إلباس الباطل لبوس احلّق.

وأنا أدعوكم إىل فتِح آفاق اآلية والنظر إليها هبذه العني. فليست أبواُب 
أكِل املال بالباطل واحلرام مقصورًة عى القامر والربا وال�قة. فكّل تناوٍل 
للامل بطريقٍة غري مرشوعٍة هو أكٌل للامل بالباطل، كالرشوة وغريها. وهلذه 
الواضحة  مصاديقها  ومن  خفّيٌة،  مصاديُق  وهلا  واضحٌة  مصاديُق  اآلية 
العامل الذي يتقاىض أجًرا عى عدٍد من الساعات بينام هو يعمل عدًدا أقّل 
اإلتقان  أجًرا عى عمٍل برشط  يتقاىض  الذي  أو  منه،  املطلوب  العدد  من 
فا يتقنه. ومن املصاديق أيًضا لو ُدعي إىل تكريم الرياضيني فأدَخل أحد 
األشخاص نفسه بينهم وهو ليس منهم لينال اجلوائز املخّصصة هلم، هذا 

أيًضا أكل للامل بالباطل.

1 �  انظر: جممع البيان، ج 5، ص 47.
بناء  الذين أسهموا يف  الفقهاء  إبراهيم األنصارّي، أحد  2 �  أبو يوسف، يعقوب بن 
حنيفة  أيب  عى  ودرس  للهجرة،   113 سنة  ُولِد  مذهٍب.  إىل  وحتويله  احلنفّي  الفقه 
أبرز  أحد  أّنه  إليه عى  ُينظر  كان  للهجرة،   150 أيب حنيفة سنة  وفاة  وبعد  17 سنة، 
تامذته. وهو من الفقهاء الذين اشتغلوا بالسياسة، له دوٌر مهمٌّ يف إضفاء املرشوعية 

عى ترّصفات اخللفاء العّباسيني. ُتويفرِّ عام 182 للهجرة.

موارد من أكل 
املال بالباطل.
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واآلن طبرِّقوا هذه األمثلة عى األحبار والرهبان واستنتِجوا منها. املثال 
األّول كان عن العامل الذي يتقاىض األجر عى عمٍل مل يعمله أو مل يتقنه، فإذا 
طّبقنا هذا املثال عى األحبار والرهبان، فإّن املال الذي يتقاضونه عى أعامهلم 
الدينّية يكون حراًما وأكًا للامل بالباطل إذا كان الناس يسمعون ويطيعون، 
ومل يستغّل هؤالء الفرصة ومل يبّينوا أحكام اهلل أو بّدلوا غريها هبا، وأكلوا املال 

عى فعلهم هذا، فهذا املال يكون حراًما كامل العامل الذي ال يعمل.

فالناس  االجتامعّية،  الفئة  أيًضا عى هذه  الثاين  املثال  تطبيق  يمكن  كام 
عادًة هيتّمون بتكريم أهل العبادة والصاح وأهل العلم والتقوى، ويرون 
ا عليهم. فإذا أخذوا ما ُيعطى هلم هبذا العنوان ومل يكونوا أهًا  أّن هلم حقًّ
يكون  ال  فمن  بالباطل.  للامل  أكًا  واهلدايا  اجلوائز  هذه  تناول  يكون  له، 
عابًدا وال من أهل املحراب والصاة، ويوهم الناَس بأّنه كذلك، ويأخذ ما 

ُيقّدم إليه هبذا العنوان، يدخل يف خانة الذين يأكلون املال بالباطل.

بالباطل ليس  املال  املال احلرام وأكل  أّن  يتبنّي  وبناًء عى ما تقّدم كّله، 
راجعنا  وإذا  ومتعّددٌة.  كثريٌة  مصاديُق  له  بل  والربا؛  الرشوة  يف  حمصوًرا 
تاريخ اليهود والنصارى، نجد عدًدا كبرًيا من هذه احلاالت، يف مرحلتي 
ما قبل اإلسام وما بعده. وقد فعلْتها الكنيسة عندما باعت الناَس صكوَك 
حاالت  عى  ينطبق  نفسه  واألمر  اخللد.  جنان  يف  األرايض  أو  الغفران، 
جذب  هبدف  الرقص  جمالس  عقد  أو  الناس،  نظِر  للفِت  األحكام  تبديل 

الشباب وإعادهتم إىل الكنيسة.1

وكاُم  الكتاب،  أهِل  تاريخ  يف  كثريٌة  القضايا  هذه  مثل  حال  أّي  عى 
بدعوى  الناس  أموال  يأكلون  كانوا  فقد   . حقٌّ احلاالت  هذه  عن  القرآن 

استحقاقها، وهلذا تعّرض هلم القرآن وأشار إىل فعلتهم هذه.

1 �  امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 249.
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الصّد عن سبيل الله عند بعض علماء أهل الكتاب

أّن األحبار والرهبان  إىل  العبارة  اللِّه«: تشري هذه  َسِبيِل  َعن  وَن  »َويَُصدُّ
بالباطل.  الناس  أموال  أكلهم  إىل  مضاًفا  اهلل،  سبيل  عن  يصّدون  كانوا 
ون إّن األحبار والرهبان كانوا حيولون بني الناس واإلسام،  يقول املف�رِّ
ويمنعوهنم من اعتناقه. وهذا املعنى يف حّد نفسه مقبوٌل كتفسرٍي لآلية. وثّمة 
معنًى أفضل يمكن محل العبارة عليه، وهو سّد الطريق إىل اإليامن وإىل اهلل، 
وذلك أّن املعنى األّول ال يشمل أمثال »أيب يوسف« و»رشيح القايض«،1 
الثاين،  أّما إذا فّ�نا العبارة باملعنى  فهؤالء مل يمنعوا الناس من اإلسام، 

فإهّنا تّتسع ليدخل يف دائرهتا أمثال من ذكرنا.
سبيل  عن  املنع  هو  اللِّه«  َسِبيِل  َعن  وَن  »َويَُصدُّ لعبارة:  الصحيح  املعنى 
 ،اهلل، وسبيُل اهلل تارة يكون اإلسام وطوًرا قد يكون والية أمري املؤمنني
وقد يكون ثالثًة أعامل الرّب واخلري ومساعدة الفقراء، وهؤالء األحبار كانوا 

يفعلون كّل هذه األمور.
غالًبا  رجاهلا  أّن  يرى  اإلسام،  بعد  الكنيسة  تاريخ  يف  ينظر  ومن 
وتنفع  قومهم  بضعفاء  اإلرضار  إىل  تفيض  بطريقٍة  يترّصفون  كانوا  ما 
أعداءهم. وقد رأوا أّن اإلسام أتى بفكٍر جديٍد هيدف إىل سعادة الناس 
بينهم، وينّقي  الداخلية  وعّزهتم، ويعمل عى نجاهتم وحّل االختافات 
أعاقوا  اجلديد،  الفكرّي  املنهج  رأوا هذا  فعندما  اآلخرين.  مع  عاقاهتم 
يصدر عن غريهم  العمل  هذا  ومثل  وبينه،  أتباعهم  بني  انتشاره وحالوا 

من املسلمني أيًضا أمثال أيب يوسف.

1 �  هو قايض الكوفة املعروف يف التاريخ اإلسامّي. وهو رشيح بن احلارث، يمنّي 
يرتك  ومل  سنًة،  ستني  مّدة  ومارسه  اخلّطاب،  بن  عمر  عهد  يف  القضاء  توىّل  األصل، 
يوسف  بن  احلّجاج  عهد  ويف  الزبري،  بن  اهلل  عبد  عهد  يف  سنوات  ثاث  إاّل  القضاء 
الثقفي تقاعد عن القضاء وصار جليس بيته، إىل أن تويفرِّ عام 97 أو 98 للهجرة. كام 
إّنه اشتغل يف القضاء مّدة يف عهد أمري املؤمنني. وعندما واّله اإلمام هذا املنصب 
الثالث من كتب  الكتاب  قبل عرضها عليه. ويف  بّت األحكام  اشرتط عليه عدم 

اإلمام يف هنج الباغة تأنيب له، عى بعض ممارساته.

علامء الباط 
ورثة األحبار.
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كانوا  أهّنم  والرهبان  األحبار  عند  اهلل  سبيل  عن  الصّد  مصاديق  ومن 
. ومن  يعمدون إىل أحكام التوراة فيحّرفوهنا، فيخفون ما كان فيها من حقٍّ
ذلك أهّنم أخفوا دالئل نبّوة النبّي  يف التوراة، ومل يؤّدوا واجبهم يف اّتباع 
احلّق والدعوة إىل العمل به. ودافعهم إىل هذا العمل يدور أمره بني الغرض 

الشخيّص واجلهل.

الترابط بين »األكل بالباطل« و»الصّد عن سبيل الله«

من األمور التي تسِهم يف حسن فهمنا لآلية، فهُم مرّبر الربط بني أمرين 
يبدو كّل منهام غري اآلخر، وهذان األمران مها: »األكل بالباطل« و»الصّد عن 
؛ حيث إّن أحدمها قد يكون عّلًة  سبيل اهلل«، فبني هذين العملني ترابٌط ِعيّلٌّ
أّن أّول هذين األمرين قد يكون دافًعا وسبًبا للثاين،  لآلخر وسبًبا. وذلك 
فاألحبار والرهبان كانوا يصّدون عن سبيل اهلل ألسباب مالّية واقتصادّية. 
اليهودية  املجتمعات  يف  موجودة  أخرى  ظاهرة  عن  احلديَث  اآلية  وتتابُع 

واملسيحية أو غريها من املجتمعات، وهذه الظاهرة هي ظاهرة »الكنز«.

معنى »الكنز«

»الكنز« يف اللغة مصدٌر يدّل عى تكديس الثروات ومراكمتها، كام يفيد 
إخفاءها عن عيون الناظرين أيًضا. وهذا املعنى متداوٌل يف اللغة الفارسية 
يدفن  بأن  تقيض  االجتامعّية،  الظروف  بحكم  العادة،  كانت  وقد  كذلك. 
وقت  ويستخدمها  األعداء،  من  ليحفظها  األرض  حتت  أمواله  اإلنسان 
احلاجة. وال بّد من االلتفات إىل أّن هذا املعنى أي الدفن والتكديس ليس 

بالرضورة أن يكون مقصوًدا يف االستعامل القرآيّن هلذه الكلمة.
يف  تسييلها  وعدم  الثروة  »مجع  هو  القرآيّن  االستعامل  بحسب  فالكنز 
»َوالَ  القرآيّن هي عبارة:  املعنى  الداّلة عى هذا  والقرينة  املجتمع«.  خدمة 
ُينِفُقوهَنَا يِف َسبِيِل اهللِّ«، فهذه العبارة تفيد أّن املشكلة ليست يف مجع الثروة 
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وال يف الدفن بام هو دفٌن؛ بل يف عدم إنفاقها يف سبيل اهلل. وبعبارة أخرى: 
بمعنى  نفسه  الكنز  يف  املشكلة  كانت  ولو  الناس،  خدمة  يف  جعلها  عدم 

الدفِن واجلمِع، ملا كان لقيد عدم اإلنفاق حاجٌة يف التعبري عن املقصود.
العبارة املذكورة التي تشري إىل عدم اإلنفاق يف سبيل اهلل، تبنّي أّن الغنّي 
املذموم هو ذلك الشخص الذي ال يرى إاّل نفسه، وال يستخدم ماله إال 
يف مصاحله اخلاّصة، وهو الذي يرصف أمواله عى شهواته وملّذاته، وال 
جيعل لآلخرين من ماله نصيًبا. أو ذلك الشخص الذي يبني القصور املنيفة 
وناطحات السحاب ويستثمر يف التجارة من دون أن يلتفت إىل من حوله 

من الناس.
وعى ضوء ما تقّدم يظهر أّن اآلية ال تذّم من يدفن أمواله حتت األرض 
فقط؛ بل تستوعب أولئك الذين جيّمدون أمواهلم وال يسّيلوهنا يف خدمة 

املجتمع.
واملؤرشرِّ اآلخر الذي يفيد هذا املعنى املتقّدم هو اآلية الثانية التي تصّور 
كنزتم  ما  هذا  القيامة،  يوم  هلم  ُيقال  حيث  االجتامعّية،  الفئة  هذه  حال 

ألنفسكم، أي ما اّدخرتم ألنفسكم وحرمتم سائر الناس من ثرواتكم.

المراد من »الذهب والفّضة«

 ويتضّمن ذكر الذهب والفّضة إشارة أخاقّية ُذِكرت يف كتب التفسري؛ 
ولكن ال بّد من االلتفات إىل انطباق هذا احلكم املعّلق عى الذهب والفّضة 
عى النقد املتداول يف زماننا. فقد كان الذهب والفّضة يؤّديان دور النقد يف 
هذا العرص. فعندما أدرك الناُس حاجة بعضهم إىل بعضهم اآلخر، اهتدوا 
إىل حاجتهم إىل تبادل السلع واخلدمات، فكانوا يف البدايات يبادلون سلعًة 
عن  يفيض  ما  القمح  من  وعنده  مثًا  الزيت  إىل  حيتاج  كان  ومن  بسلعٍة، 
حاجته، كان يعطي القمح ويأخذ يف مقابله الزيت من جاره املستغني عن 

مقدار من زيته وهكذا.

انطباق حكم 
الذهب والفضة 

عى النقد 
املعارص.
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أن  إىل  مبادلة األجناس،  التقدير يف  الناَس مشكلُة غموض  وواجهت 
اهتدى اإلنسان إىل رضورة استخدام معياٍر لتقويم األشياء والسلع، فصار 
الذهب والفّضة معيارين لتقويم السلع وتثمينها، ملا يتمّتع به هذان املعدنان 
النقد يف هذا العرص؛ بعد أن  يؤّديه  الدوام. وهذا ما  من ندرة وقدرة عى 
ومحايتهام،  محلهام  لصعوبة  والفّضة  الذهب  استخدام  عن  الناُس  أعرض 

واستبدلوا النقد الورقّي هبام.
وعليه فإّن اآلية ال تتحّدث عن الذهب والفّضة بام مها معدنان؛ وإّنام 
االقتصادّية  العاقات  يؤّدياهنا يف  التي  إىل دورمها ووظيفتهام  بالنظر  ُذِكرا 
بني الناس. فاآلية تذكر الذهب والفّضة من هذه الناحية، وينطبق حكمهام 

عى ما حيّل حمّلهام ويؤّدي دورمها يف التعامل التجارّي.
الناس  ثقة  حمّل  اإلسام  صدر  عرص  يف  والرهبان  األحبار  كان  وقد 
الذين كانوا يقّدمون هلم النذور واهلدايا بالنظر إىل حسن ظنّهم فيهم، كام 

كانوا يستأمنوهنم عى أمواهلم يف بعض احلاالت.

 فضيلة الزهد بين المسلمين في عصر النبّي

 .كان الزهُد يعّد فضيلًة وقيمًة من القيم األخاقّية يف زمان بعثة النبّي
طباٍع  من  حيملونه  كانوا  ما  مع   النبّي عى  يفدون  األغنياء  بعض  وكان 
قاسيٍة، ومع ما هم عليه من غرور الصحراء وقسوهتا؛ ولكنّهم عندما كانوا 
يتأّثرون  كانوا  عيشهم،  بساطة  وياحظون  وأصحابه   النبّي خيالطون 

بنمط احلياة هذا، ويميلون إىل حياة الزهد وبساطة العيش.

 تحّول تكديس الذهب إلى فضيلة بعد النبّي

أظهر املسلمون يف صدر اإلسام من الزهد ما يثري العجب واإلعجاب، 
ومل يكن عاّمة الناس يميلون إىل حياة الرتف والتجّمل؛ ولكن بعد خوض 
استطاع  الغنائم،  من  الكثري  فيها  وإصابتهم  احلروب  من  عدًدا  املسلمني 

احتياج الناس 
إىل الذهب 

والفضة والنقد.
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بن  زيد  إّن  حّتى  جيوهبم؛  إىل  الثروات  هذه  بعض  ت�يب  الناس  بعض 
بالفؤوس.1  ُيقّطع  ما  والفّضة  الذهب  من  موته  بعد  وراءه  خّلف  ثابت 
الثاين،  اخلليفة  عهد  منذ  السابق  منهجهم  عن  املسلمني  انحراف  بدأ  وقد 
عاّم  يوًما  عمُر  ُأخرِب  فقد  عثامن.  الثالث  اخلليفة  عهد  يف  أوجه  إىل  ووصل 
يفعله معاوية من مجع املال فقال: »هذا ك�ى العرب«، وكان ُيرّبر بعَض 
سلوكه بمجاورته للروم واعتياد الناس عى هذا النمط من العيش وكثرة 

اجلواسيس يف تلك الباد.2

يقّر  ال  واإلسام  اإلسام،  يف  مقبول  غري  العيش  يف  األسلوب  وهذا 
تقسيم املجتمع إىل طبقات تفصل بينها حواجز اجتامعّية، وهو ديُن العدل 
واملساواة، فا يقّر اخلليفَة عى مراعاة عادات الناس وتقاليدهم التي تدعو 
يف بعض احلاالت إىل التجّمل والرتف. فعندما متارس الطبقة احلاكمة مثل 
هذا السلوك يتحّول إىل ميٍل واجّتاٍه عند احلاشية الذين يسعون إىل االستئثار 
بام تصل إليه أيدهيم من أموال. وبعد هذا التفصيل إذا تعاملنا مع عبارة: 
َة« بحرفّيٍة، فإّن دائرهَتا تضيق عن استيعاب  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ »َوالَّ

ما راج بني املسلمني، ويقترص مفادها عى إدانة األحبار والرهبان.

نظرة اإلسالم إلى الثروة

بمناسبة السياق نرى من املناسب التوّقف قليًا عند قضية املال والثروة 
يف  الناَس  اإلساُم  يوافق  فهل  القضية.  هذه  إىل  اإلسام  نظرة  الكتشاف 
نظرهتم إىل األغنياء وأصحاب الثروات، وعى إعطائهم القيمة بالنظر إىل 

ما يملكون من ماٍل؟

أمواهلم،  أجل  من  األموال  أصحاب  حيرتمون  الناس  من  كثرًيا  إّن 
األخاقية  األخطاء  من  وهذا  ماٍل،  من  يملكون  ما  بسبب  ويقّدموهنم 

1 �  الغدير، ج 8، ص 284.
2 �  انظر: سري أعام النباء، ج 3، ص 134.
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التي يقع فيها بعض الناس، واإلسام ال يقّر الناس عى هذا التقويم، ويف 
الرؤية اإلسامّية أّن الثروة جيب أن جتري يف رشايني االقتصاد االجتامعّي 
كام ي�ي الدم يف جسد اإلنسان ويصل إىل كّل خلية من خاياه. فالثروة 

أيًضا هي الدم االجتامعي الذي جيب أن يصل إىل مجيع أعضاء االجتامع.

ويمكن تشبيه الثروة باملائدة التي جيلس إليها جمموعة من الناس، فليس 
من األدب وال من األخاق يف يشء أن ال يستطيع بعض احلارضين الوصول 
إىل األطعمة املوضوعة عى املائدة املشرتكة. فاإلسام يف هذا املثال يقول 
عندما يمتلئ بطنك من الطعام ال حيّق لك أن تبدأ بوضع الطعام يف جيبك، 
وتّدخره إىل الغد. وممّا يكشف عن هذه الرؤية اإلسامّية ما ورد يف عدد 
من الروايات واألخبار ومن ذلك »املال مال اهلل«،1 وهذه العبارة ليست 
جمّرد موعظة أو نصيحة أخاقّية، بل هي قاعدة قانونية حقوقّية. طبًعا هذا 
املوضوع عى  املال  أّن  يعني  بل  الثروات،  إلغاء حقوق أصحاب  يعني  ال 

املائدة اإلهلّية جيب أن يصل إىل مجيع البرش.

أساليب اإلسالم للحّد من تكديس الثروة

التي  األساليب  هي  ما  وهو  جوابه،  عن  البحَث  يستحّق  سؤال  وهنا 
أقّرها اهلل تعاىل للحّد من تكّدس الثروات يف يد عدٍد قليل من الناس؟ وما 

هي اإلجراءات التي اعتمدها لتداول املال بني أيدي الناس مجيًعا؟

األّول وحتّقق  األمِر  التي حتول دون  اإلجراءات  أقّر اإلسام عدًدا من 
األمر الثاين. ومن هذه اإلجراءات منعه من تداول الثروة بطرٍق غري مرشوعة 
كالقامر والربا؛ ألّن هذين البابني من أهّم األبواب لرتاكم الثروة يف أيدي عدٍد 

قليل من الناس، من دون أن يقوموا بنشاٍط اقتصاديٍّ جمٍد يف املجتمع. 

والطريق الثاين هو ترشيع الزكاة وغريها من الصدقات الواجبة، وإقرار 

1 �  وسائل الشيعة، ج 11، ص 500.

1. حتريم القامر 
والربا للحد من 

تراكم الثروة.

2. ترشيع 
الواجبات املالية.



تفسير سورة براءة230

اخلمس والكّفارات، ما يؤّدي إىل احليلولة دون تراكم الثروة وتضّخمها.

الثالث هو املفيض إىل نرش الثروات وتوزيعها إىل أيدي عدٍد  والطريق 
من الناس بعد أن كانت يف يِد واحٍد منهم، وذلك بترشيع أحكام اإلرث 
التي تؤّدي إىل تقسيم أموال امليت عى الورثة. ويف هذا إلفاُت نظٍر لإلنسان 
ودعوة غري مبارشٍة له إىل استخدام بعض ثروته يف إعامر آخرته؛ ليؤّمن هبا 

سعادته يف تلك الدار.

واألمر اجلدير بالعناية هو أّنه يف حال احلاجة إىل ما يزيد عاّم ُذكر، عى إدارة 
املجتمع اإلسامّي أن تسعى إىل رصف املزيد عى حتسني أوضاع الفقراء. 

وهذه النقطة هي واحدة من نقاط االختاف بني أيب ذرٍّ وعثامن.

وحاصل البحث يف هذه القضية أّن اإلسام حيّدد أساليب حتصيل املال 
كام يضع القواعد والقيود عى طريقة الترّصف فيه بعد حتصيله.

بحث روائيُّ

حيرض منطُق القرآن الذي بّيناه يف ما تقّدم يف عدد من األخبار والروايات 
الواردة عن املعصومني. ومن ذلك الرواية التي خترب أّن اإلنسان ُيسأل 

يوم القيامة عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه؟1

ومن ذلك أيًضا رواية تبنّي مناقشًة دارت بني أيب ذرٍّ من جهة، وعثامن 
ال  اإلنسان  أّن  ذٍر عن  أبو  فيها  يكشف  أخرى،  جهة  من  األحبار  وكعب 
ُيكتفى منه بأن يكسب املال من احلال، ويؤّدي زكاته وحيتفظ بام بقي منه 
دون أن ينفقه يف سبيل اهلل. وقد استشهد أبو ذّر هبذه اآلية إلثبات وجهة 

نظره هذه.2

1 �  انظر: الشيخ الصدوق، األمايل، ص 93، املجلس العارش.
2 �  سوف ُتذكر هذه الرواية الحًقا بنّصها الكامل.

3. ترشيع 
اإلرث لتوسعة 

تداول الثروات.
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َهَب  الذَّ َيْكنُِزوَن  ِذيَن  »َوالَّ تعاىل:  قوله  كبرية لرصف  مساٍع  ُبِذلت  وقد 
إدانته بأحبار أهل الكتاب ورهباهنم؛  َة« عن هذا املعنى، أو حرص  َواْلِفضَّ
يف حماولة لتربئة ساحة املسلمني الذين كانوا يكنزون الذهب والفّضة. ومن 
هذه املساعي حماولة إسقاط الواو يف أّول هذه العبارة؛ بحيث تكون العبارة 

الاحقة للواو صفة لألحبار والرهبان دون غريهم.

ومن املحاوالت أيًضا، الربط احلرصي بني هذه العبارة والزكاة، ومن 
زكاته  اإلنسان  أّدى  إذا  عثامن  مسمع  عى  يقول  األحبار  كعب  كان  هنا 
املفروضة فا يضريه أن يبني بيته لبنًة من الذهب وأخرى من الفّضة. وال 
شّك يف أّن هذا التفسري كان مرغوًبا فيه من الطبقة احلاكمة يف ذلك الزمان؛ 
ولكّن أمثال أيب ذّر كانوا يرفضون هذا التفسري، ويرون أّن هذه العبارة تبنّي 

حكاًم خارج دائرة الزكاة املعروفة.

واألخبار تؤّيد وجهة النظر هذه. ويف واحد منها ورد حتديد الثروة التي 
توِجب املساءلة بني يدي اهلل تعاىل بألفي درهٍم، ويف أخرى حتديدها بأربعة 

آالف درهٍم. وبالتايل ينطبق عليه حكم العبارة حمّل البحث يف اآلية.

النهي عن تكديس الثروة في اإلسالم

واآلن ماذا ُيستفاد من جمموع ما تقّدم؟ أال ُيستفاد منه أّن اإلسام ينهى 
الشخصّية  املصالح  إنفاقها عى  أو عن  الثروات ومراكمتها،  عن تكديس 

فقط؟

ال  فإّنه  مااًل،  اكتسب  إذا  اإلنسان  أّن  اإلسام،  أحكام  من  حكٌم  هذا 
حيّق له جتميده وكنزه، وال حيّق له حرص االستفادة منه بنفسه. اآلية الرشيفة 
والروايات الواردة عن املعصومني ُيستلهم منها هذا املعنى، كام يمكن 

استفادة هذا املعنى بالتحليل العلمّي.
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الثروة وسيلة للكمال لجميع الناس

بّيناه يمكن أن نقول: إّن اهلل مل خيلق اإلنسان عبًثا  ولتأييد املعنى الذي 
عى هذه األرض؛ بل خلقه من أجل غرٍض وغايٍة، هي الوصول إىل احلّد 
يف  البستايّن  يضعها  بغرسٍة  أشبه  وهو  لإلنسان.  املتاح  الكامل  من  األعى 

أرضه ويتعّهدها بالعناية والرعاية حتى تصل إىل مرحلة اإلثامر.

والوصول  له.  قّدره  الذي  الكامل  إىل  ليصل  اإلنسان  خلق  تعاىل  واهلل 
إىل هذا الكامل يتوّقف عى جمموعة من الوسائل التي خلقها اهلل يف الطبيعة 
وسّخرها لإلنسان ليستخدمها من أجل نيل الكامل املقّدر له. وهذا يشبه ما 
لو ُكلرِّف شخٌص بالذهاب إىل مكاٍن حمّدٍد، فإّن اآلمر احلكيم يضع يف خدمة 
املكلَّف كل ما يساعده عى الوصول إىل اهلدف، من السيارة وقائدها اخلبري 

إىل البنزين والطريق املعّبدة.

وقد فعل اهلل ما يشبه هذا األمر، فقد أراد له الوصول إىل أعى درجات 
الكامل، ووضع بني يديه كّل ما يساعده للرتّقي والصعود يف مدارج الكامل. 
سواء يف ذلك اإلمكانات املوجودة يف عامل الطبيعة، أو االستعدادات النفسية 
التي زّوده هبا،  العزيمة  له، واإلرادة وقّوة  التي وّفرها  والروحية والبدنية 
والعواطف التي تسعفه عند احلاجة، كام أرسل له عدًدا من األنبياء يأخذون 

بيده ويساعدونه يف مساره.

ليتحّول  وتنميته  فيها  النبات  احتضان  عى  بالقدرة  األرض  زّود  وقد 
إىل طعاٍم يساعد اإلنسان عى النمّو، ويقدر اإلنسان عى تبديله والترّصف 
فيه ليتحّول إىل ما يشبه البنزين الازم حلركة السيارة يف املثال املتقّدم. كام 
زّود األرض وهي البيئة احلاضنة لإلنسان باحتضان الكثري من اإلمكانات 

املادية ليستثمرها يف مساره ويستخدمها يف رحلته نحو الكامل.

وخاصة الكام أّن اإلنسان ُخِلق من أجل هدٍف حمّدٍد، وهذا التكامل 
القابل  ملخلوقه  سبحانه  اخلالق  وّفرها  وأدوات  وسائل  عى  متوّقٌف 

خلق اإلنسان 
للتكامل.

مساعدة املال 
عى التكامل.
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أو  الناس  الكامل لبعض  يريد اهلل  السؤال: هل  للتكامل. وهنا ُيطرح هذا 
يريده هلم مجيًعا؟

وليس  الناس،  جلميع  الكامل  يريد  اهلل  إّن  هو:  اجلواب  أّن  يف  شّك  ال 
وضع  تقتيض  الناس  الكامل جلميع  وإرادة  اآلخر.  بعضهم  دون  لبعضهم 
لعرشة  ُيقال  فعندما  مجيًعا.  الناس  أيدي  بني  إليها  املحتاج  اإلمكانات 
أشخاٍص مثًا، املطلوب منكم أن تقطعوا املسافة الفانّية، فهذا يعني أّن 
ليصلوا  منها  ليستفيدوا  اجلميع  إىل  تصل  أن  جيب  املوضوعة  اإلمكانات 
العرشة  هؤالء  أحد  بّكر  فإذا  ممكنٍة.  فرصٍة  أقرب  يف  املقصد  إىل  مجيًعا 
واستخدم األدوات املتاحة للوصول وترك اآلخرين من دون ما يساعدهم 

عى الوصول، يكون قد خان رفاقه وأجحف يف حّقهم.

والثروة واألموال املوجودة يف هذه الدنيا، سواء كانت أموااًل طبيعّيًة أو 
أموااًل أنتجها اإلنسان باالستناد إىل ما يف الطبيعة، فكّل تلك األموال جيب 
أن تصل  الناس؛ بل جيب  أيدي عدٍد حمدود من  تداوهلا يف  أن ال ينحرص 
أيدهيم مجيًعا إليها. فاإلنسان الذي يعيش يف جماهل األمازون من حّقه أن 
يستفيد من خريات الطبيعة كام يستفيد اإلنسان املتحرّض الذي يعيش يف أّي 
مدينة من مدن الغرب. والفيلسوف والعامل يتساوى مع اجلاهل يف حّقه من 

االستفادة ممّا خلق اهلل من إمكانات تساعد عى التكامل.

بى، الكامل مطلوٌب من اجلميع وهلم مجيًعا، وقد ُخِلقوا من أجل هذا، 
وكّل اإلمكانات والوسائل املساعدة خملوقة هلم مجيًعا، ليستفيد كلُّ واحٍد 

منهم بمقدار عزمه وأعامله وإرادته، ويصل إىل الكامل املتاح له.

اآلخرين  حقوق  شخٌص  صادر  إذا  أّنه  اآلية  هذه  يف  البحث  ونتيجة 
واستوىل عى مقّدرات الطبيعة واإلمكانات املتوافرة فيها، وحرم اآلخرين 
الذي  ذلك  فعله  ما  نفس  فعل  قد  يكون  اهلل،  خلق  ما  استثامر  فرصة  من 

استغّل نوم زمائه وانطلق يف رحلته قبلهم.

مال اهلل جلميع 
خلقه.
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الذي عرضناه هلا،  الفهم  أّن اآلية مل تكشف عن هذا  الرغم من  وعى 
برصاحة، وعى الرغم من عدم ورود رواية رصحية يف تفسريها هبذا املعنى، 
فإّننا نستفيد من الرؤية اإلسامّية العاّمة أّن الكنز وتكديس الثروة بطريقٍة 
فاحشٍة يف أيدي عدٍد قليٍل من الناس، ظلٌم واعتداء عى حقوق اآلخرين 
املطالبني بالسري للوصول إىل اهلدف الذي حّدده اهلل تعاىل للجميع. وعليه 
اآلية  هو  هيّمنا  فام  اآلية،  إىل  ضممناه  إضافيًّا  مطلًبا  ليس  ذكرناه  ما  فإّن 

وقرينّيتها عى املعنى املّدعى.

هذا ولكنّنا ال نقصد من املساواة املذكورة ذلك املعنى العامّي البسيط، 
من  املعنى  فهذا   . شهريٍّ كراتٍب  تومان   200 شخٍص  كل  يأخذ  أن  أي 

املساواة ال ُيستفاد من اآلية وال نقصد حتميله لإلسام.

بل ما نقصد هو أّن الوجود كّله هو مائدة اهلل املبسوطة للبرشّية كّلها، 
ومن حّق مجيع اجلالسني إليها أن يتناولوا منها بمقدار حاجتهم. فإذا أخذ 
أحٌد أكثر من حاجته، فهذا يلزم منه أن ال ينال الباقون ما حيتاجون إليه. فإذا 
جلسَت عى رأس املائدة وأخذَت بدل الصحن الواحد ثاثة فهذا يعني أّن 
 اثنني من اجلالسني بقيا من دون طعاٍم. وهذا هو معنى كام أمري املؤمنني

1.»ٌ حني يقول: »فام جاع فقرٌي إىل بام ُمتِّع به غنيجّ

ملاذا ال نستفيد من أمثال هذه الروايات يف الفقه؟ فهذه الروايات ليست 
جمّرد مواعظ أخاقّية يف اإلسام. فعندما َتِصُل إىل هذه املطالب، وَتدُخُل 
إىل البحث الفقهّي هبذه الذهنية، سوف تفهم كام أمري املؤمنني عندما 
يقول: »ما رأيُت نعمًة موفورًة إالجّ إىل جانبِها حقٌّ مضيٌَّع«. كام تفهم معنى 

.» قوله:  »فام جاع فقرٌي إىل بام ُمتِّع به غنيٌّ

تكون  سوف  أعاه،  رشحناها  التي  بالطريقة  تأكل  عندما  البيان  هبذا 
املائدة  أطراف  عى  جوعى  الفقراء  الضعفاء  من  عدٌد  يبقى  أن  النتيجة 

1 �  هنج الباغة، باب احلكم، احلكمة 328.

العدالة ال 
تعني املساواة 

بالرضورة.

جشع بعض 
الناس سبب 

لفقر اآلخرين.
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اإلهلّية. منطق اإلسام يقيض بأّنه ال حيّق لك أن متأل يديك االثنتني وترتك 
أيدي الضعفاء خاوية وأصحاهبا جوعى. 

واملراد من التوصيات الدينية املذكورة سابًقا هو التوازن. فعندما تأخذ 
أن  الطبيعّي  الكّفة األخرى، من  امليزان وتضعه يف  كّفتي  إحدى  شيًئا من 
ترُجَح هذه الكّفة األخرية. وهذا الفهم ليس مستنًدا إىل الذوق الشخيّص، 

بل هو جوهر اإلسام وحقيقته.

زكاتك  أّديت  إذا  له:  ويقول  عثامن  يفتي  أن  األحبار  كعب  أراد  فإذا 
أسلم  هيوديٌّ  ألّنه  ذلك؛  يقول  فإّنه  املنيفة،  القصوَر  وابِن  تشاء  ما  فافعل 
طمًعا ال اعتقاًدا. وإّن معرفة هذا الشخص تفتح لنا الكثري من اآلفاق يف 
جمال املعرفة الدينّية، وتبنّي لنا أّن الرجل أسلم من أجل املال، ومن أجله 

أّدى دور العامِل.

فعندما يسِلم كعب األحبار وجُيَعُل له من بيت املال نصيٌب، وُيرَفع عنه 
عنواُن أهِل الذّمة، وجيلس إىل جانب اخلليفة، ما الذي يدعوه إىل الرتّدد يف 
الطعام والرشاب، ومن  أجل  الذي هو من  إعان إسامه، هذا اإلسام 
غبَّ  يفتي  سوف  ُيفتي  أن  منه  وُطِلب  األمر  لزم  وإذا  واملال،  املقام  أجل 
الطلب. ولكن فتوى أيب ذرٍّ خمتلفة، فهو رفع العصا يف وجهه وقال له: »يا 
ابن اليهودّية ما لك والنظر يف أحكام املسلمني..«.. هلذا نحن نقبل فتوى 
ال  قد  قلناه  الذي  الكام  هذا  أّن  من  الرغم  عى   ،اهلدى وأئّمة  ذرٍّ  أيب 

يكون حمّل إمجاع؛ ولكن هذه هي وجهة نظري.

مثّلُث السلطة في مواجهة الدين

الكريم،  القرآن  من  عّدة  مواضع  يف  ذكرها  تكّرر  اجتامعّيٌة  فئاٌت  ثّمة 
ومن هذه املواضع اآلية التي نحن بصدد تفسريها؛ وذلك بالنظر إىل أمّهّية 

التعّرف إليها واكتشاف أدوارها.
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تشّكل  ما  غالًبا  التي  هي  القرآن  يف  ذكرها  تكّرر  التي  الفئات  وهذه 
مثّلَث السلطة يف أّي جمتمع من املجتمعات. وهذه الفئات هي التي تنهض 
ملعارضة دعوة األنبياء كّلام ظهر نبيٌّ حيمل رسالة اهلل إىل عباده. وتتضامن 
هذه الفئات وترتابط مصاحلُها؛ وهلذا وصفناها بأهّنا مثّلُث السلطة والقّوة 

يف املجتمعات اإلنسانّية.

الفئُة األوىل وهم الذين يسّميهم القرآن الكريم ب� »املأل«، وهم احلاشية 
إليها رأس  التي يستند  الذين يشّكلون األعمدة  التي حتيط باحلّكام. وهم 
هرم السلطة، مثل: فرعون والنمرود، ف�»املأل«، بحسب املصطلح القرآيّن، 
وجوده  عى  وحيافظون  حيارصونه،  والذين  الرأس  هبذا  املحيطون  هم 

وقّوته، وهو يستفيد من أفكارهم ووجودهم يف حفظ سلطته وشوكته.

هامان واحد من رموز هذه الفئة يف التاريخ السابق عى ظهور اإلسام، 
تكّررت  وقد  إليه.  تشري  َصْرًحا﴾1  لِي  ابِْن  َهاَماُن  ﴿يَا  تقول:  التي  واآلية 
شخصية هامان يف التاريخ اإلسامّي مّراٍت عّدة، حيث كان معاوية حماًطا 
بعدد من الشخصّيات املشاهبة، مثل: عمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، 

وزياد بن أبيه.

خصائص  أّن  تكتشفون  وتارخيه، فسوف  معاوية  نظرتم يف سرية  وإذا 
شخصية هامان تنطبق عى هؤالء املشار إليهم وأمثاهلم، وقد استند معاوية 

يف بناء سلطته عليهم واستفاد من أفكارهم ومشورهتم.

الفئة الثانية التي تشّكل الضلع الثاين هلذا املثّلث هم األغنياء واملرتفون. 
وأعضاء هذه الفئة االجتامعية عى الرغم من أهّنم قد يكونون خارج دائرة 
احلاشية املذكورة أعاه؛ ولكْن بينهم وبني حاشية السلطان مصالُح متبادلة 
ويستخدمهم  منهم  يستفيد  السلطان  أّن  نجد  هنا،  ومن  مشرتكة.  ومنافُع 

وهم يفعلون اليشء نفسه.

1 �  سورة غافر: اآلية 36.

1. املأل، 
وحوايش 

الساطني.

2. املرتفون 
وطبقة اإلقطاع.
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د يف  الذي جيسرِّ الشخص  قارون ذلك  قبل اإلسام  نامذج هؤالء  ومن 
القرآن رمز الغنى الفاحش. ويف التاريخ اإلسامّي ظهر مثل هؤالء يف عهد 
عثامن ويف عهد بني أمّية؛ حيث تشّكلت طبقة من األغنياء واملّاك وأكلة 
الربا. ورّس حاجة هذه الفئة االجتامعية إىل رأس السلطة، أهّنا تستفيد من 
سلطته ومحايته لتجميع الثروات التي تريد مجعها واالحتفاظ هبا. والسلطة 
بدورها تستفيد من أموال هذه الطبقة عند احلاجة إليها عى شكل رضائب 
من  وكلٌّ  متبادلة،  مصالح  الفئتني  بني  أّن  يظهر  هنا،  ومن  ذلك.  غري  أو 
الفئتني ختدم األخرى وتساعدها عى سّد احتياجاهتا. والكلمة التي تشري 

إىل هذه الفئة أي فئة األغنياء هي »املرتفون«.

نتحّدث عنه،  الذي  املثّلث  الثالث من أضاع  الضلع  أو  الثالثة  والفئة 
الرشعّية  وُيْضُفون  أعامهلم،  السابقتني  للفئتني  يرّبرون  الذين  أولئك  هم 
سّب  يبيح  قانوًنا  يسّن  أن  معاوية  يريد  مثًا:  الناس.  بني  سلوكهم  عى 
مواجهة  يف  احلرب  خوض  يزيد  يريُد  أو  املنابر،  عى   املؤمنني أمري 
اإلمام احلسني، فهام حيتاجان إىل من يرّبر هلام فعلهام ويقنع عاّمة الناس 
بأّن  ويفتي  مثًا  القايض  رشيح  فيأيت  وصّحته.  السلوك  هذا  بمرشوعية 
أّنه  ورَد  فقد  املسّلمة،  الدينية  األصول  من  أصًا  نقض   احلسني اإلمام 
العادل  اإلمام  اإلمام هي حركة خروج عى  بأّن حركة  أفتى  الذي  هو 
َجَزاء  ﴿إِنََّما  تعاىل:  قوله  بحكم  احلرابة،1  بحّد  القتل  يستحّق  وهو  يزيد، 
بأمري  يرتبط  ما  يف  قبل  من  حصل  عينه  واألمر  اللَّه...﴾.2  يَُحاِربُوَن  الَِّذيَن 

.املؤمنني

وكذلك إذا استدعت حاجة أحد أضاع هذا املثّلث اإلغارة واالعتداء 
عى أموال الناس، فا يمكن االستغناء عن مثل أيب يوسف القايض، ليفتي 

1 �  أشار مرتجم كتاب األلفني للعامة احليّل إىل هذا األمر، ولكنّنا مل نعثر عى هذه 
القضية يف الكتاب، بل هي من تعليقات املرتجم، وال يمكن نسبتها إىل العامة.

2 �  سورة املائدة: اآلية 33.

3. علامء 
الباط ووعاظ 

الساطني.
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اشتهى  وإذا  هبا.  احلاجة  وسّد  األموال  مصادرة  بجواز  الرشيد  هلارون 
هارون الرشيد أَمَة أحد املاّرة وأراد احلصول عليها، وكان صاحب األَمِة 
فهذا  عهده؛  أو  يمينه  حنث  أو  نذره  خمالفة  يرد  ومل  يبيعها،  ال  أن  نذر  قد 
األمر يدخل ضمن دائرة اختصاص أيب يوسف وصاحّياته، ليفتي للرجل 
بّد من أن ُيطاع. وهذا شكٌل  بأّن نذره ليس مرشوًعا، وأّن أمر اخلليفة ال 
آخر من أشكال تقديم الدعم للسلطة، يقع عى عاتق أيب يوسف وأمثاله، 
ومن هنا ناحظ أّن خّط أيب يوسف يف القضاء كان هو املعتمد عى امتداد 

اجلغرافيا اإلسامّية يف الدولة العّباسية.

وهذه الفئة االجتامعية الثالثة هي التي ُيرَمز إليها يف القرآن ببعض األحبار 
أو  الفئة  هذه  إىل  القرآن  يف  اإلشارة  تكّررت  وقد  منهم.  كثرٍي  أو  والرهبان 
الطبقة االجتامعّية، كام أشري إىل الفئتني السابقتني. وعندما تكتمل أضاع هذا 
املثّلث يقبع الطاغوت عى رأس اهلرم. وعى الرغم من أّن مجيع األضاع أي 
مجيع هذه الفئات ينطبق عليها مفهوم الطاغوت، فإّن الطاغوت األكرب هو 

رأس السلطة، والفئتان األخريان مستخدمتان ملصلحته.

ُ عنهم القرآُن باملإل هو الوقوُف يف  ومن املهّم أن نعلَم أّن طبع من يعربرِّ
مواجهة األنبياء عى الدوام ومعارضتهم؛ أي ال يمكن هلذه الفئة بعد أن 
حتّولت إىل »مإل« إال الوقوف يف وجِه حركِة األنبياء. ومن هنا، فإّننا ناحظ 

يف القرآن أّن كلمة »املأل« تقرتن بالتآمر عى األنبياء.

النبّي  حركة  مواجهة  يف  فرعون  مإل  إىل  اإلشارة  تكّرر  ذلك  ومثال 
وقوله  لِيَْقتُلُوَك﴾،1  ِبَك  يَأْتَِمُروَن  الَْمَلَ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  كام   ،موسى
ِفي  لِيُْفِسُدواْ  َوقَْوَمُه  ُموَسى  أَتََذُر  ِفْرَعوَن  قَْوِم  ِمن  الَْملُ  ﴿َوقَاَل  وجّل:  عّز 
فَْوقَُهْم  َوإِنَّا  نَِساءُهْم  َونَْستَْحِي�ي  أَبَْناءُهْم  َسُنَقتُِّل  قَاَل  َوآلَِهتََك  َويََذَرَك  األَْرِض 

قَاِهُروَن﴾.2

1 �  سورة القصص: اآلية 20.
2 �  سورة األعراف: اآلية 127.

الطاغوت هو 
رأس اهلرم بني 

الفئات الثاث.
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وال نجد يف القرآن كّله غري مّرٍة واحدة يشري فيها اهلل تعاىل إىل املإل وهم 
بَِني  ِمن  الَْمإِل  إِلَى  تََر  تعاىل: ﴿أَلَْم  األنبياء، وذلك يف قوله  إىل جانب أحد 
َسِبيِل  ِفي  نَُّقاتِْل  َملًِكا  لََنا  ابَْعْث  لَُّهُم  لَِنِبيٍّ  قَالُواْ  إِْذ  ُموَسى  بَْعِد  ِمن  إِْسَرائِيَل 

اللِّه﴾.1 فاملأل يف هذه اآلية يطالبون بالقتال يف سبيل اهلل! والسؤال األّول 

الذي خيطر يف البال هنا، هو: ماذا حصل حّتى يطالب املأل بالقتال يف سبيل 
اهلل؟! هل اختّل أمٌر من أمور حياهتم؟!

تتّمة اآلية تكشُف لنا هذا الّ� وتبنّي اجلواب عن هذا السؤال. نبّي اهلل 
اهلل؛  سبيل  يف  للقتال  مستعّدين  يوًما  يكونوا  مل  أهّنم  ويعلم  جّيًدا،  يعرفهم 
لذلك يرّصح بشّكه يف مطلبهم ويرّد عى طلبهم بسؤال فيقول: ﴿َهْل َعَسيْتُْم 
إِن كُِتَب َعلَيُْكُم الِْقتَاُل أاَلَّ تَُقاتِلُواْ﴾، فهو يف هذه اآلية يسأهلم أال حتتملون أّنكم 

سوف تفّرون من القتال إن ُفرض عليكم؟

وها هم يكشفون عن مكنون نفوسهم، عندما يكشفون عن رّس رغبتهم 
لََنا  َوَما  ﴿قَالُواْ  ديارهم:  من  ُأخِرجوا  أهّنم  وذلك  اهلل،  سبيل  يف  القتال  يف 
نعم صودرت  َوأَبَْنآئَِنا﴾.2  ِديَاِرنَا  ِمن  أُْخِرْجَنا  َوقَْد  اللِّه  َسِبيِل  ِفي  نَُقاتَِل  أاَلَّ 

ممتلكاهتم وضياعهم وبيوهتم الفارهة، وُحِرموا من النعم التي كانوا يرَفلون 
ال  سبيله،  يف  والقتال  اهلل  أهل  من  وليسوا  بالدنيا،  مفجوعون  فهم  فيها؛ 
دفاًعا  القتال  يريدون  إهّنم  عنهم،  ودفاًعا  الناس  أجل  من  القتال  يريدون 

عن بيوهتم وأبنائهم.

ِبالظَّالِِمينَ﴾:3  َعلِيٌم  َواللُّه  ْنُهْم  إِالَّ قَلِيالً مِّ تََولَّْواْ  الِْقتَاُل  َعلَيِْهُم  ا كُِتَب  ﴿فَلَمَّ
وُكتِب عليهم  لطلبهم  اسُتجيب  يبنّي حاهلم عندما  اآلية  املقطع من  وهذا 
القتال، مل يثبت إال عدٌد قليٌل منهم، وذيل اآلية فيه هتديد مبّطٌن بل رصيٌح 

للظاملني منهم بأّن اهلل يعلمهم.

1 �  سورة البقرة: اآلية 246.

2 �  سورة البقرة: اآلية 246.

3 �  سورة البقرة: اآلية 246.
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وا« أّن الفاعل هو »املأل«، وأهّنم يف هناية  أحد االحتامالت يف معنى »تولَّ
املطاف سوف يديرون ظهورهم ويرتكون القتال واجلهاد، وثّمة احتامٌل ثاٍن 
الواردة  منهم، واألخبار  قليل  أمرهم منرصفون، سوى  أّول  أهّنم من  هو 

الحًقا هي عن هذه الفئة القليلة.

بعد أن أظهروا رغبتهم يف القتال يف سبيل اهلل، وبعدما تقّرر أن يتوىّل نبّي 
اهلل قيادة اجلامعة، وأوكل هذه املهّمة إىل طالوت، بدأوا بتطويل اللسان عى 
القائد املعنّي من قبل النبّي، وقالوا يف حّقه: ﴿أَنَّى يَُكوُن لَُه الُْملُْك َعلَيَْنا َونَْحُن 
َن الَْماِل﴾.1 فهذه هي رؤيتهم والزاوية التي  أََحقُّ ِبالُْملِْك ِمْنُه َولَْم يُْؤَت َسَعًة مِّ

ينظرون إىل األمور منها، معيارهم األساس هو املال. ال قيمة للمعنوّيات 
يف حساباهتم؛ ولو بّدلنا املعيار وجعلناه شيًئا آخر سوف يكون هو األحّق 
َوالِْجْسِم﴾.2  الِْعلِْم  ِفي  بَْسطًَة  َوَزاَدُه  َعلَيُْكْم  اْصطََفاُه  اللَّه  إِنَّ  بامللك: ﴿قَاَل 
الوقت عينه  الزمان واملكان، وهو يف  ومستنرٌي وواٍع، يعرف  طالوت عاملٌ 
مقتدٌر، والفارق بينكم وبينه هو أّنكم أكلتم وغّذيتم أجسادكم، وهو عاش 
يف الربّية ورّبام كان أبوه راعًيا، تأمّل وقاسى شمس الصحراء، هو صاحب 

استعداد وعنده القابلية لتويّل إدارة مجاعتكم.

وبعد بضع آيات خيربنا اهلل تعاىل عن قّصِة وصوله إىل هنٍر وتنبيهه جنوده 
بأن ال يتناولوا من هذا النهر شيًئا، وجيعل هذا املاء وسيلة المتحان جنوده، 
وهيّددهم بأّن من يرشب من ماء هذا النهر فهو بحكم اخلارج من اجلامعة، 
ومن ال يرشب منه سوى غرفٍة يغرتفها بيده، يكون بذلك قد أثبت انتامءه 
ا فََصَل طَالُوُت ِبالُْجُنوِد  إىل هذه اجلامعة، ويف ذلك يقول اهلل عّز وجّل: ﴿فَلَمَّ
قَاَل إِنَّ اللَّه ُمبْتَلِيُكم ِبَنَهٍر فََمن َشِرَب ِمْنُه فَلَيَْس ِمنِّي َوَمن لَّْم يَطَْعْمُه فَِإنَُّه ِمنِّي 

ْنُهْم﴾.3 إِالَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرفًَة ِبيَِدِه فََشِربُواْ ِمْنُه إِالَّ قَلِيالً مِّ

1 �  سورة البقرة: اآلية 247.

2 �  سورة البقرة: اآلية 247.

3 �  سورة البقرة: اآلية 249.
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ويف هذه املحّطة أيًضا تبنّي أّن الذين ثبتوا مع اجلامعة حّتى هذه املرحلة 
عادوا فخرج أكثرهم، ومل يطيعوا قائدهم. فعندما وصلوا إىل النهر رشب 
أكثُرهم من مائه وأكَثَر، وعرَبَ املؤمنون وأطاعوا قائدهم، واآلن أتى دوُر 
ني ب�»املإل« الذين ُيفرتض هبم أن يتابعوا املسرية  من بقي من هؤالء املسمَّ
ويثُبتوا يف ساحة اجلهاد؛ ولكنّهم مل يفعلوا وأعلنوا عجزهم عن املواجهة 
ا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه قَالُواْ الَ  وعدم قدرهتم عى قتال جالوت: ﴿فَلَمَّ

طَاقََة لََنا الْيَْوَم ِبَجالُوَت َوُجنوِدِه﴾.1

والغرض من عرض هذه اآليات من سورة البقرة، هو بيان أّنه كّلام ذكر 
أيًضا  املوضع  »املأل« أشار إىل خصلٍة سّيئة من خصاهلم. ويف هذا  القرآن 

تبنّي أّن من بقي منهم إىل ما قبل املحطة األخرية خّرب ومل يثُبت.

التفاوت الطبقي منشأ كثير من الجرائم

عندما تّتسع اهلّوة بني الطبقات، بحيث تتمّتع طبقٌة بالثروات وحتتكرها 
ملصلحتها، وحُترم منها طبقٌة أخرى وال تنال إال النزر اليسري، يف مثل هذه 
احلالة تكثر اجلرائم واجلنايات االجتامعّية وترتّتب الكثري من اآلفات عى 

هذا الرشخ االقتصادّي االجتامعّي.

الذنوب،  بعض  عى  يقدمون  قد  جمتمع  أّي  يف  والوجهاء  األرشاف 
والتخيّل  والطغيان،  والظلم،  والفحشاء،  اخلمر،  ورشب  الفساد،  مثل 
عدًدا  بدورها  ترتكب  األخرى  االجتامعّية  والطبقات  هلل.  العبودية  عن 
والرشوة،  والغّش،  واحلسد،  ال�قة،  مثل:  االجتامعّية،  اجلرائم  من 
ذات  إليها  املشار  االجتامعّية  اآلفات  هذه  من  كثرًيا  فإّن  وعليه  والكذب؛ 
التي تفصل  اهلّوة  املطاف إىل هذه  اقتصادّي اجتامعّي يرجع يف هناية  منشإ 

بني الفئات االجتامعّية.

1 �  سورة البقرة: اآلية 249.
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اقتضاء الترف للفساد والفحشاء

هذه هي حالة املرتفني أيًضا. طبيعة الرتف واإلرساف تقتيض الفحشاء 
وتازمها؛ وهلذا نجد القرآن أّنى ذكر الرتَف أشار إىل مساوئه، ويصل األمر 
هبذه الظاهرة االجتامعّية، بحسب القرآن الكريم، إىل أهّنا تؤّدي إىل زوال 

احلضارات وأفوهلا، وإىل اهندام الباد وخراهبا.

معارضة أكثر األحبار والرهبان لألنبياء

ال يقتيض طبع األحبار والرهبان معارضة األنبياء والوقوف يف وجههم؛ بل 
هذا املوقف من األنبياء عارٌض عى هذه الفئة االجتامعّية. فليس من ذاتّيات 
احلرب أو الراهب أن يقف يف وجه احلّق ويعارضه، والدليل عى هذه الدعوى 
كبرٍي من  التاريخ سبًبا اللتحاق عدٍد  كانوا عرب  أّن بعض األحبار والرهبان 
الناس باألديان وميلهم إليها؛ ولكّن هذه الفئة االجتامعّية حتتضن فيها الكثري 
من األفراد الذين شّوهوا سمعتها عرب التاريخ أيًضا. وعليه فإّن كلمة »كثري« 

الواردة يف اآلية تبنّي أّن هذه السمة ليست جزًءا من ذاتّيات هذه اجلامعة.

وهذه اآليات هي واحدة من آيات عّدة تتحّدث عن هذه الفئة. ويف آخر 
هذه اآلية الرشيفة أشار تعاىل إىل طبقتني من الطبقات التي يقوم عليها املثّلث 

الذي ذكرناه آنًفا، وينبغي االلتفات إىل هذه اجلامعات يف القرآن كّله.

َة﴾ تشري إىل املرتفني  َهَب َوالِْفضَّ وخاصة القول إّن آية ﴿الَِّذيَن يَْكِنُزوَن الذَّ
غريها،  أو  ورقّيًة  نقوًدا  كانت  سواء  تنّوعها،  عى  األموال  يراكمون  الذين 
ومجلة ﴿َوالَ يُنِفُقونََها ِفي َسِبيِل اللّهِ﴾ تشمل كّل األموال املراَكَمة التي تودع يف 
املصارف أو حُتّول إىل عقارات وأماك وما سوى ذلك، فهذه األموال ينطبق 
عليها مفهوم الكنز حّتى لو كانت يف حالة حراٍك وتداولتها األيدي؛ ولكن 
مّلا كانت منفعتها حمصورًة بصاحبها فإّن ذلك ُيعّد كنًزا. واملراد من العذاب 

األليم هو عذاب يوم القيامة، وهو ما تؤّكده اآلية الاحقة. 
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»يَْوَم يُْحَمى َعلَيَْها ِفي نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوى ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجنوبُُهْم َوظُُهوُرُهْم 
َه�َذا َما كََنْزتُْم ألَنُفِسُكْم فَُذوقُواْ َما كُنتُْم تَْكِنُزوَن«، يف ذلك اليوم حني ُتوضع 

تلك األموال املعرّب عنها بالذهب والفّضة يف اآلية يف ما يشبه الفرن وحُترق 
كنتم  ما  تذّوقوا  األغنياء  هلؤالء  ُيقال  اليوم  ذلك  يف  أصحاهبا،  وجوه  هبا 
العمل؛ أي عمل  لذلك  احلريق هو جتسيٌد  احلرارة وهذا  فهذه  تّدخرونه، 

مراكمة املال واالمتناع عن إنفاقه يف سبيل اهلل.

ا للتضحية  هذا هو الذهب وهذه هي الفّضة التي كان اإلنسان مستعدًّ
بدينه وإيامنه وإنسانّيته من أجلها. وعليه  بكّل يشء من أجلها، للتضحية 
اّدخره  ما  أمُر  إليها  آل  التي  النتيجة  يتذّوَق  أن  القيامة،  يوم  يف  أي  اآلن، 

وكنزه.

قدياًم  يقولون  وكانوا  أحرق.  أي  كوى،  والفعل  الكّي  من  »َفُتْكَوى«: 
أن  العذاب  آخر  نفسها:  بالطريقة  نعرّب  أن  الكّي، وهنا يمكن  الدواء  آخر 

ُيكوى اإلنسان بام كان جيمعه من أموال.1

1 �  مل يرد تفسري اآليتني: 36 و 37.

اآلية )35(.
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ملحق بحٌث روائيٌّ

ًئا  ملا أَمر عثامن بنفي أيب ذرٍّ إىل الربذة دخل عليه أبو ذرجّ وكان علياًل متوكِّ
بعض  من  إليه  ُحِلت  قد  درهم  ألف  مئة  عثامن  يدي  وبني  عصاه،  عىل 
النواحي، وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم، فقال 
أبو ذر لعثامن، ما هذا املال؟ فقال عثامن: مئة ألف درهم ُحِلت إيلَّ من بعض 

النواحي، أريد أن أضمجّ إليها مثلها، ثم أرى فيها رأيي.

فقال  دنانري؟  أربعة  أو  درهم  ألف  مئة  أكثر  ام  أيجّ عثامن  يا  ذر:  أبو  فقال 
أنا وأنت قد دخلنا عىل  أما تذكر   : أبو ذرٍّ عثامن: بل مئة ألف درهم، فقال 
رسول اهلل عشاًء فرأيناه كئيًبا حزينًا فسلجّمنا عليه، فلم يردجّ علينا السالم، فلامجّ 
هاتنا دخلنا عليك  أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحًكا مستبرًشا، فقلنا له: بآبائنا وأمجّ
البارحة فرأيناك كئيًبا حزينًا، ثم عدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحًكا مستبرًشا؟! 
فقال: »نعم كان قد بقي عندي من يفء املسلمني أربعة دنانري، مل أكن َقسمُتها 
وخفُت أن يدركني املوت وهو عندي، وقد قسمُتها اليوم فاسرتحت منها«، 
فنظر عثامن إىل كعب األحبار وقال له: يا أبا إسحاق ما تقول يف رجل أدجّى 
ذ  زكاَة ماله املفروضة هل جيب عليه يف ما بعد ذلك يشء؟ فقال: ال؛ ولو اتجّ
ٍة، ما وجب عليه يشء. فرفع أبو ذر عصاه فرضب  لبِنًَة من ذهٍب ولبِنًَة من فضجّ
هبا رأس كعب، ثم قال له: يا بن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر يف أحكام 
َهَب  الذَّ يَْكِنُزوَن  املسلمني، قول اهلل أصدُق من قولك حيث قال: ﴿َوالَِّذيَن 
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم * يَْوَم يُْحَمى َعلَيَْها  يُنِفُقونََها ِفي َسِبيِل اللِّه فَبَشِّ َة َوالَ  َوالِْفضَّ

ِفي نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوى ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجنوبُُهْم َوظُُهوُرُهْم َه�َذا َما كََنْزتُْم ألَنُفِسُكْم 

فَُذوقُواْ َما كُنتُْم تَْكِنُزوَن﴾

ولوال  عقلك،  وذهب  خرفَت  قد  شيٌخ  إنجّك  ذر  أبا  يا  عثامن:  فقال 
حبيبي  أخرَبين  عثامن  يا  كذبَت  فقال:  لقتلُتك،    اهلل  لرسول  صحبُتك 
فقال: ]ال يفتنونك يا أبا ذر و[ ال يقتلونك، وأما عقيل فقد    رسول اهلل
بقي منه ما أحفظ حديًثا سمعُته من رسول اهلل  فيك ويف قومك، قال: وما 
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سمعَت من رسول اهلل  يفَّ ويف قومي؟ قال: سمعته  يقول إذا بلغ آل أيب 
وا ماَل اهلل ُدواًل وكتاَب اهلل دغاًل، وعباَده خواًل  العاص ثالثني رجاًل صريجّ

والفاسقني حزًبا، والصاحلني حرًبا.

هل سمع أحٌد منكم هذا من    يا معرش أصحاب حممد  فقال عثامن: 
ادُع عليًّا  رسول اهلل فقالوا: ال ما سمعنا هذا من رسول اهلل: فقال عثامن: 
فجاء أمري املؤمنني فقال له عثامن: يا أبا احلسن انظر ما يقول هذا الشيخ 
فإينجّ سمعت  اب،  كذجّ تقل  يا عثامن ال  َمْه   :املؤمنني أمري  فقال  اب،  الكذجّ
هلجة  ذي  عىل  الغرباء  أقلجّت  وال  اخلرضاء  أظلجّت  ما  يقول:    اهلل  رسول 
أصدق من أيب ذر. فقال أصحاب رسول اهلل : صدق أبو ذر فقد سمعنا 

. هذا من رسول اهلل

فبكى أبو ذر عند ذلك فقال: ويلكم كلكم قد مدجّ عنقه إىل هذا املال ظننُتم 
أينجّ أكذب عىل رسول اهلل ، ثم نظر إليهم فقال: من خرُيُكم؟ فقالوا: من 
خرُينا؟ فقال: أنا؛ فقالوا: أنت تقول إنجّك خرينا، قال: نعم خلفُت حبيبي 
رسول اهلل  يف هذه اجلبجّة وهو عنجّي راٍض وأنتم قد أحدثتم أحداًثا كثرية، 

واهلل سائلكم عن ذلك وال يسألني.

عن  أخربتني  ما  إال    اهلل  رسول  بحقجّ  أسألك  ذرجّ  أبا  يا  عثامن:  فقال 
مَلا    اهلل  رسول  بحقجّ  تسأْلني  مل  لو  واهلل  ذر:  أبو  فقال  عنه،  أسألك  يشء 
ُة حرُم اهلل  فيها فقال: مكجّ إليك أن تكون  البالد أحبجّ  أخربُتك، فقال: أيجّ 
وحرُم رسوله، أعبد اهلل فيها حتجّى يأتيني املوت. فقال: ال؛ وال كرامة لك، 
قال: املدينة حرُم رسول اهلل ، قال: ال؛ وال كرامة لك، قال: فسكَت أبو 
التي  الربذة  قال:  فيها؟  أن تكون  إليك  أبغض  البالد  أيجّ  فقال عثامن:  ذر، 

كنُت فيها عىل غري دين اإلسالم، فقال عثامن: رِسْ إليها.

فقال أبو ذر: قد سألَتني فصدقُتك وأنا أسألك فأصدقني؟ قال: نعم، 
وين،  فأرَسُ املرشكني  إىل  بعِث أصحابِك  بعثَتني يف  لو  ذر: أخربين  أبو  قال 
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فقالوا: ال نفديه إال بثلث ما متلك؟ قال: كنُت أفديك. قال: فإن قالوا: ال 
نفديه إال بنصف ما متلك؟ قال: كنت أفديك. قال: فإن قالوا: ال نفديه إال 

بكل ما متلك؟ قال: كنت أفديك.

قال أبو ذر: اهلل أكرب! قال يل حبيبي رسول اهلل  يوما: يا أبا ذر، كيف 
أنَت إذا قيل لك أيجّ البالد أحُب إليك أن تكون فيها؟ فتقول: مكة حرم اهلل 
ورسوله أعبد اهلل فيها حتى يأتيني املوت، فيقال لك، ال؛ وال كرامة لك، 
فتقول: فاملدينة حرم رسول اهلل ، فيقال لك: ال؛ وال كرامة لك، ثم ُيقال 
لك، فأيجّ البالد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول: الربذة التي كنت فيها 
عىل غري دين اإلسالم، فُيقال لك: رِسْ إليها، فقلُت: إنجّ هذا لكائٌن يا رسول 
اهلل؟ فقال: أي والذي نفيس بيده إنجّه لكائٌن، فقلت: يا رسول اهلل أفال أضع 
سيفي هذا عىل عاتقي فأرضب به قدًما قدًما؟ قال: ال، اسمْع واسكْت ولو 
، وقد أنزل اهلل فيك ويف عثامن آيٌة، فقلت: وما هي يا رسول اهلل؟  لعبٍد حبيشٍّ
قال قوله تبارك وتعاىل: ﴿َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاقَُكْم الَ تَْسِفُكوَن ِدَماءكُْم َوالَ تُْخِرُجوَن 

ن ِديَاِركُْم ثُمَّ أَقَْرْرتُْم َوأَنتُْم تَْشَهُدوَن﴾.1 أَنُفَسُكم مِّ

1 �  تفسري نور الثقلني، ج 1، ص 95؛ تفسري القمي، ج 1، ص 54-51.



ِفي  انِفُرواْ  لَُكُم  ِقيَل  إِذَا  لَُكْم  َما  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

نْيَا ِمَن  َسِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتُْم إِلَى األَْرِض أََرِضيتُم ِبالَْحيَاِة الدُّ

نْيَا ِفي اآلِخَرِة إاِلَّ قَلِيٌل ﴿38﴾  اآلِخَرِة فََما َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ

بُْكْم َعَذابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل قَْوًما َغيَْركُْم َوالَ  إاِلَّ تَنِفُرواْ يَُعذِّ

تَُضرُّوُه َشيْئًا َواللُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ﴿39﴾ إاِلَّ تَنُصُروُه 

فََقْد نََصَرُه اللُه إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كََفُرواْ ثَانَِي اثَْنيِْن إِْذ 

ُهَما ِفي الَْغاِر إِذْ يَُقوُل لَِصاِحِبِه الَ تَْحَزْن إِنَّ اللَّه َمَعَنا 

فَأَنَزَل اللُه َسِكيَنتَُه َعلَيِْه َوأَيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم تََرْوَها َوَجَعَل 

ْفلَى َوكَلَِمُة اللِّه ِهَي الُْعلْيَا َواللُّه  كَلَِمَة الَِّذيَن كََفُرواْ السُّ

َعِزيٌز َحِكيٌم ﴿40﴾

40     38





تناسب اآليات

خياطب اهلل يف هذه اآليات املؤمنني، ويؤّنبهم عى التقاعس عن اجلهاد 
يف سبيله، ويسأهلم سؤال مستنكٍر ملاذا فّضلوا احلياة الدنيا عى اآلخرة عى 
وضآلة  األوىل  أمد  قرص  عن  تكشف  احلياتني  بني  املقارنة  أّن  من  الرغم 
قيمتها بالقياس إىل األخرى؟ وحتتوي هذه اآليات عى بياٍن كامٍل شامٍل 
لتحريض الناس عى اجلهاد، واالستعداد للتضحية يف سبيل اهلل، ويمكن 
الفكرية  التحتية  البنية  إّن هذه اآليات كان هلا دوٌر مهمٌّ يف تأسيس  القول 

للحرب يف تاريخ اإلسام.

تقوية روحية الطاعة واالتّباع

هذه اآليات تعّد من جهة فكرية وأخرى روحية مثريًة لألمل يف نفوس 
ما  فيها  النفسية  الناحية  ومن  التكاليف،  ألداء  ُتِعّدهم  وهي  املسلمني، 
يستحّق التأّمل. يقّوي القرآُن الكريُم البعَد الروحيَّ عند املسلمني؛ وذلك 
أّن األمل وإثارَته يف النفوس من العنارص األساسية يف حتّقق النرص، ومعاينِة 
بشائره قبل حصوله. وهذا يبنّي حقيقة الدين ببضع مجٍل خمترصة، وُيْفِهُم 
مع  املنسجمة  والتعاليم  األفكار  من  جمموعة  هو  الذي  الديَن  أّن  اإلنساَن 
بّد من أن يسري إىل األمام، وأّنه ال يقبل اهلزيمة بأّي  الفطرة اإلنسانّية، ال 

وجٍه من الوجوه، وهو يتطّور يوًما بعد يوٍم.

أيًضا  أنتم  اآلن  حتاًم.  تثِمر  وسوف  وتثمر  تنمَو  أن  جيب  النبتة  هذه 
خماطبون، والقرآُن الكريم خياطبكم أنتم أهل هذا العرص. وإذا مل تسمعوا 

األمل من 
مقدمات التّقدم 

والتطور
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نداء القرآن ومل تلّبوا دعوته سوف يأيت غريكم ليحمل الراية ويرفع شارة 
نتائج  من  يستفيد  وسوف  لكم،  أريدت  التي  السعادة  تنالوا  ولن  النرص، 

اإلسام والدعوة اإلسامّية من محل رايتها وكان بديًا عنكم.

بالغلبة  إيامهنم  ومتتني  املسلمني  عقيدة  تقوية  أجل  من  اآليات،  وتتابع 
 ،الدائمة للدين وبانتصارهم املحتوم، تتابع بنقل شاهٍد من مايض النبّي
هذا  بأّن   اهلل ويذّكرهم   ، النبّي  حياة  من  سابقة  وقائع  هلم  وتعِرض 
الواقف بينكم حيّرضكم عى اجلهاد وال تستجيبون له، توىّل اهلل نرصه عى 
أعدائه يف مّرات سابقٍة، وال حتسبوا أّنه سيرتكه إذا أنتم ختّليتم عنه هذه املّرة.

وهذا  حليفه.  النرص  فإّن  تلّبوا،  مل  أو  اجلهاد  إىل  دعوته  لّبيتم  فسواٌء 
األسلوب يف احلّث عى اجلهاد له أثٌر كبري من الناحية النفسية، ومن الطبيعّي 

أن يضع املسلمني عى الرصاط املستقيم ويوّجههم نحو احلّق.

سبب النزول

 نزلت هذه املجموعة من اآليات بعد وقت غري طويل من عودة النبّي
واملس�لمني م�ن غ�زوة الطائ�ف.1 ويف ذل�ك الوق�ت بل�غ النب�يَّ أّن الروم 
وه�م أهل الدول�ة الوحيدة يف ذلك الع�رص التي كانت قادرًة عى منافس�ة 
اإلمرباطورّي�ة الفارس�ية، بلغ�ه أّن ال�روم يس�تعّدون خل�وض املواجهة مع 
اإلسام واملس�لمني. وقد كانت تقتيض سياسة النبّي  أن يعمد إىل حركة 
عس�كرّية ختطف أبص�ار الروم وختيفهم؛ وألجل هذا خّطط لتس�يري جيش 

إىل تبوك خلوض املواجهة مع رشق الدولة الرومية.

1 �  وقعت غزوة الطائف يف شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة. وذلك بعد أن بلغ 
النبّي  خرب مفاده أّن قبيلتي هوازن وثقيف تستعّدان ملواجهة اإلسام. فجهز النبّي 
جيًشا قوامه اثنا عرش ألف مقاتل وحتّرك من مّكة باجّتاه الطائف. وانجلت املعركة بعد 

حصار عن هزيمة املرشكني وأصاب املسلمون غنائم كثريًة وأرسوا ستة آالف أسري.
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وضعّية اإلسالم والروم إّبان معركة تبوك

إبعاد  هدفهم  وكان  هلا؛  نظري  ال  دولٌة  العرص  ذلك  يف  للروم  كانت 
وإقبال  اإلسامّي  الفكر  انتشار  أّن  رأوا  ألهّنم  حدودهم؛  عن  املسلمني 
أّن  وذلك  ونفوذهم،  لدولتهم  هتديًدا  يشّكل  اإلسام  اعتناق  عى  الناس 
الناس باإلسام يؤّدي إىل تشّكل قّوة منافسٍة هلم هتّز استقرارهم  التحاق 
املنافسة  عى  القدرة  له  الصحيح  الفكر  وهذا  به؛  يشعرون  كانوا  الذي 

وهتديد مراكز القّوة يف البيئة املحيطة به.

وكانوا يرون أّن القتال بني فئتني، إحدامها تعتنق فكًرا صحيًحا وبرناجمًا 
باحلياة  سوى  هتتّم  وال  فكرّي  برنامج  عندها  ليس  وفئة  واآلخرة،  للدنيا 
الفئة األوىل. وأهل  املادّية وما يرتبط هبا، فإّن النرص سوف يكون حليف 
الفئة الثانية ال يفّكرون إال بحفظ ما بأيدهيم وال هيتّمون إال ب�»النقد«، فإذا 
ما  مقابل  عنه  يتنازلوا  فلن  للخطر،  نقدهم  يعّرض  سوف  القتال  أّن  رأوا 
يوعدون به »نسيئًة« مهام كانت قيمته، بينام أهل الفئة األوىل وبالنظر إىل قّوة 
إيامهنم واعتقادهم ال فرق عندهم بني ما هو بأيدهيم وما هم موعودون به 

عند اهلل؛ لذلك هم مستعّدون للتضحية والفداء إىل النفس األخري.

وينطبق هذا عى املسائل العلمية أيًضا. الرومان خاضوا مواجهة كربى 
مع املسيحّية، وحاولوا وأدها يف مهدها وكادوا يقضون عليها. فقد قتلوا 
الكثري من املسيحيني من دون أن يسمع هبم أحٌد، قتلوهم يف هذه الزاوية أو 
تلك، ويف هذه القرية أو املدينة أو تلك؛ والسبب هو أهّنم رأوا يف املسيحية 

هتديًدا إلمرباطورّيتهم.

أّدت إىل  التي  املسيحّية يف عرصنا هذا إىل هذه احلروب  انتشار  ويرجع 
تشّتت املؤمنني هبا يف الباد، كام كان هلذه احلروب آثار سلبّية حيث أّدت إىل 
حتريف الكتاب املقّدس. وقد رأى الرومان أّن املسيحّية عى الرغم من قّلة 
عدد أتباعها يف ذلك العرص، وعى الرغم من انتشارهم وتشّتتهم يف الباد، 

سبب املواجهة 
بني الروم 
واإلسام
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تغّلبوا عى اإلمرباطورّية بشكٍل أو بآخر، أو عى األقل لنقل مل تستطع السيطرة 
عليها، فأرادت هذه الدولة أن ال تتكّرر جتربتها مع املسيحية مع اإلسام.

دخل اإلسام واإلمرباطورية الرومانية يف مواجهة جاّدة بعد ميّض ما 
350 سنة عى ظهور اإلسام. ولكّن هذه املواجهة ختتلف  300 إىل  بني 
عن املواجهة التي خاضها الرومان مع املسيحّية، وأحد وجوه االختاف 
هو أّن املسيحّيني مل يكن هلم قيادة مركزّية ودولة موّحدة جتمعهم، بينام هذه 
الدولة كانت متوافرة عند املسلمني، وجتّسد اإلسام اجتامعيًّا منذ بداياته 
بدولة سيطرت عى جزيرة العرب وبدأت تتوّسع خارج حدود اجلزيرة، 
كام  مّكة.  فتح  منذ  اإلسام  قّوة  إىل  بااللتفات  بدأوا  الرومان  أّن  ويبدو 
خاض الرومان مواجهة تارخيية مع اإلسام قبل سنة من فتح مّكة تقريًبا، 
وذلك يف معركة مؤتة التي تواجه فيها ثاثة آالف من جنود املسلمني مع 

عرشات اآلالف من العسكر الرومايّن.

وعى الرغم من استشهاد جعفر بن أيب طالب1 وقائدين آخرين يف هذه 
املعركة، إال أّن الرومان شاهدوا بسالة املسلمني واستعدادهم للثبات حّتى 

املوت.

بدأ املسلمون يتلّمسون قّوهتم ويشعرون بقدرهتم عى مواجهة الرومان. 
ُيضاف إىل ذلك أّن اإلسام أثار الرعب يف قلب اإلمرباطورية الرومانية، 
ال  أّنه  وجدوا  اإلسام،  من  وخشيتهم  خوفهم  نتيجة  ورّبام  خوفهم  ومع 
رة والقضاء عى هذا اخلصم قبل فوات األوان. وعى  بّد من املواجهة املبكرِّ
سبيل  يف  وتعاونوا  اإلسام  لقتال  جيش  بتجهيز  بدأوا  كّله  ذلك  ضوء 
ذلك مع عدٍد من القبائل العربية مثل قبيلة غّسان2 التي كانت تقطن عى 

1 � جعفر بن أيب طالب، أحد أصحاب رسول اهلل، ُولِد قبل عرشين عاًما من البعثة. 
وكان رأس املهاجرين إىل احلبشة وقائدهم، اسُتشهد يف السنة الثامنة للهجرة يف معركة 

مؤتة. وهو مدفوٌن يف  األردن احلايل، وله قرب ُيزار.
2 � قبيلة عربية من قبائل األزد، أصلها يرجع إىل اليمن.
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الرومان  قبل  من  استغااًل  التعاون  هذا  تسمية  ويمكننا  احلجاز،  حدود 
هلذه القبائل، وذلك أّن اإلسام مل يكن يف نّيته القضاء عى هذه القبائل أو 
التعّرض هلا، ولكّن الرومان لو انترصوا فإّنه لن يثنيهم يشء عن استغال 
القبائل  هذه  ولكّن  بادهم.  خريات  من  واالستفادة  الطبيعية  مواردهم 

ُخِدعت ووقفت مع الرومان يف مواجهة اإلسام.

ظروف معركة تبوك

كان النبّي  يف حالة ضيٍق عند وصول األخبار عن احلشد الرومايّن، 
املسلمني كان قد عاد  ازداد ضيًقا؛ وذلك ألّن جيش  إليه  وبوصول اخلرب 
للتّو من معركة الطائف. وكان اجلميع يف حالة تعٍب وإرهاٍق. ُيضاف إىل 
هذا أّن الوقت كان قريًبا من جني حمصول النخيل. ووقت جني املحصول 

يف احلجاز أوائل اخلريف، ومن هذا ُيعلم وقت اندالع احلرب مع الروم.

احلارقة،  احلجاز  شمس  الوقت،  ذلك  يف  عّدة  عنارص  اجتمعت 
والعنرص االقتصادّي وأمّهّية التمر بالنسبة للحجازّيني يف ذلك الزمان، فهو 
املحصول الزراعي األساس هلم، والتعب واإلرهاق الناجم عن املشاركة 
 إىل التفكري يف املخارج،  يف معركة الطائف. هذه العنارص دفعت النبّي 

فلعّل املسلمني يتقاعسون عن اخلروج إىل احلرب.

التي  احلروب  سائر  عن  ختتلف  احلرب  هذه  أّن  كّله  ذلك  إىل  ُيضاف 
خاضها املسلمون من قبل. فمعركة بدٍر وأحد واخلندق خاضها املسلمون 
يف  سفر1  إىل  حتتاج  فهي  املعركة  هذه  أّما  املدينة؛  من  قريًبا  أرضهم  عى 

الصحراء بحرارهتا ورماهلا الاذعة، حتى يصلوا إىل أطراف باد الشام.

وفوق ذلك كّله وضعية العدّو، فالطرف املقابل هو جيش كثري العدد 
كّلها  الصعوبات  هذه  حتّدي  وقيادهتم  املسلمني  عى  وكان  العّدة.  وكبري 

1 � منطقة تبوك تبعد عن املدينة حواىل 670 كليومرًتا.
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وجتاوزها. وهنا جتب ماحظة حلن اآلية وبساطة التعبري فيها. ولكّن السفر 
إىل تلك الباد عى درجٍة عاليٍة من الصعوبة، ويف نظر الناس العادّيني هو 
أن    النبّي  عى  كان  التهلكة.  عى  واإلقدام  االنتحار  أشكال  من  شكٌل 
وبساتينهم  بيوهتم  ظال  من  ليخرجهم  فرسًخا1  ثاثني  حواىل  يرافقهم 
وخيّلفوا  اسرتاحتهم،  فرتة  عن  وليتخّلوا  الصحراء،  حّر  إىل  مياههم  وبْرِد 
السفُر  وليس  ويسافروا،  هم  ُأرَسَ ويرتكوا  السنوّي،  التمر  موسم  وراءهم 

سفَر نزهٍة أو سياحٍة؛ بل سفُر قتاٍل وشهادٍة.

تأنيب المتقاعسين عن الجهاد

يف هذه الظروف كان ال بّد من النفري والدعوة إىل اخلروج للقتال، ولكن 
املتقاعسني  تؤّنب  اآليات،  هذه  فنزلت  اخلروج،  وأبى  تقاعس  من  ثّمة 
اللِّه  َسِبيِل  ِفي  انِفُرواْ  لَُكُم  ِقيَل  إَِذا  لَُكْم  َما  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  وتوّبخهم: ﴿يَا 
بطريقة  االحتامالت  يطرح  السبب  عن  السؤال  بعد  األَْرِض﴾،  إِلَى  اثَّاقَلْتُْم 

نْيَا ِمَن اآلِخَرِة﴾، يقول هلم:  السؤال أيًضا ويقول هلم: ﴿أََرِضيتُم ِبالَْحيَاِة الدُّ
هل فّضلتم احلياة الدنيا عى اآلخرة؟ هل رّجحتم احلياة الفانية عى احلياة 
الباقية اخلالدة؟ إّنه احتامٌل غريب. هل يمكن أن تكون احلياة الدنيا أفضل 
نْيَا ِفي اآلِخَرِة إِالَّ قَلِيٌل﴾؛ فمتاع  وأرجح من اآلخرة؟! ﴿فََما َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ

احلياة الدنيا ومتعها مهام طالت سوف تنتهي بعد أمٍد.

إىل جانب زوجتك وأطفالك، وجنيَت حمصولك،  بقيَت  أنّك  لنفرْض 
ورُسرَت  واسرتحَت  املاء،  من  بنهر  وارتويَت  بساتينك  بشجر  وتظّللَت 
وارحتَت من حّر الصحراء، ومل تعاِن وعثاء السفر وويات احلرب، ونلَت 
احلياة بدل جتّرع غصص املوت؛ ولكن ما هي هناية املطاف؟ ما هي العاقبة؟ 
هل ستبقى يف هذه الدنيا إىل األبد؟ ماذا ستفعل يف تلك الدار التي تنتظرك؟ 
نفسك  حرمَت  أنك  جتد  عندما  تتجّرعها  سوف  التي  احل�ات  حجم  ما 

1 �  يعادل الفرسخ 5200 مرت تقريًبا.

اآلية )38(
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من لّذات رضوان اهلل ومرافقة أوليائه؟ ما هو املوقف عندما تكتشف أّنك 
سددَت عى نفسك دروب الكامل والعّزة؟ يف ذلك اليوم عندما جتد بعض 
أقرانك يرفلون بحلل العّز والكامل والسعادة، أّي إحساس سوف يعرتيك؟

عندما يسمع املسلم املعتقد تلك اآلية يف وقت نزوهلا سوف يعود إىل احلياة 
لو كان ميًتا، وسوف يستيقظ لو كان نائاًم. وقد حصل ذلك واستيقظ بعض 
السفر، ومل  الغفلة، ودّبت فيهم روح جديدة، وشّد عدٌد منهم رحال  أهل 
ُيقال إّن عددهم بلغ السّتني،  يتخّلف عن الركب غري مجاعة من املنافقني، 
وكانوا يتحّينون مثل تلك الفرصة. عزم اجلميع عى السفر حّتى أولئك الذين 
ي  مل يكن لدهيم راحلة أو وسيلة سفر، حتى هؤالء اصطّفوا يبكون إىل أن ُسمرِّ
بعضهم ب�»البّكائني«،1 يتحّ�ون عى عجزهم عن اللحاق بقافلة السعادة. 

مزرعته،  يف  البقاء  وفّضل  الدنيا،  احلياة  آثر  من  ثّمة  األجواء  هذه  يف 
وواحد2 من هؤالء كانت له زوجتان، وعنده بستاٌن مجيل، نظر فوجد أّن 
أهله يعّدون الطعام وهم مجيًعا عى أهبة االستعداد للبدء بتناول الطعام، 
عندما وجد نفسه يف قلب هذا املشهد أفاق من غفلته وتساءل: كيف يمكن 
له أن يأنس باحلياة املتاحة له يف املدينة ورسول اهلل وأصحابه يقاسون حّر 
الصحراء؟ وفّكر يف اجلواب الذي سيديل به عندما يقف يف حمكمة العدل 
ر يمكن االستناد إليه. فسارع للحاق بمن سبقه إىل  اإلهلية، فوجد أن ال مربرِّ

ساحة الرشف.3

فقالوا له: يا رسول اهلل امحلنا،    1 �  ُيروى أّن سبعة من فقراء املدينة أتوا إىل النبّي 
فإّنه ليس لنا ما نخرج عليه، فقال: ال أجد ما أمحلكم عليه، فبكوا وسالت الدموع عى 
خدودهم، فلاّم رأى بعض املورسين هذا املشهد ترّبعوا بام توافر بني أيدهيم ومّكنوهم 
َأَتْوَك  َما  إَِذا  الَِّذيَن  َعىَل  من املشاركة يف اجلهاد. فنزل قوله تعاىل يف هذه املناسبة: ﴿َوالَ 
ْمِع َحَزًنا َأالَّ جَيُِدوْا َما  َأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت الَ َأِجُد َما َأْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّوْا وَّ
ُينِفُقونَ﴾. )سورة التوبة: اآلية 92( )انظر: جممع البيان، ج 5، ص 91؛ بحار األنوار، 

ج 21، ص 218(.
2 �  أبو َخْيثمة، عبد اهلل بن َخْيثمة.
3 �  جممع البيان، ج 5، ص 137.
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واخلطاب يف قوله تعاىل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َما لَُكْم إَِذا ِقيَل لَُكُم انِفُرواْ ِفي 
َسِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتُْم إِلَى األَْرِض﴾ موّجٌه إىل الذين يؤمنون بالفكر اإلسامي، 

تسمعوا  أن  اإلسام،  بتعاليم  تؤمنون  الذين  أهّيا  لكم  كيف  اهلل  يسأهلم 
وتلتصقون  االستجابة  عن  تتثاقلون  ثم  والنفر  اخلروج  إىل    النبّي  نداء 
باألرض؟! النفر هو اخلروج اجلامعّي واحلراك العاّم؛ واملقصود منه هنا هو 

التعبئة العاّمة هبدف اخلروج إىل القتال.

وقوله تعاىل: »اثَّاقَلْتُْم1 إِلَى األَْرِض« يشري إمجااًل إىل عشق هؤالء وحمّبتهم 
ُطِرح  وقد  أجلها.  من  يشء  بكّل  وتْضحيتهم  هبا،  وتعّلقهم  الدنيا  للحياة 
يف املقصود احتامالن؛ أحدمها: بطء املخاطبني يف تلبيتهم الدعوة إىل النفر 
األرض  إىل  ميلهم  وهو  إليه،  أرشنا  ما  هو  الثاين:  واالحتامل  للجهاد، 
وجنوحهم نحو األسفل بدل التعايل والتكامل باستجابة دعوة الداعي إىل 
اجلهاد. وال تنايف بني املعنيني، فكامها مشاٌر إليه يف اآلية عى نحو يكون 

الثاين سبًبا لألول.

إَِذا  َلُكْم  »َما  السؤالني:  الوارد يف  التوبيخّي2  االستنكاري  واالستفهام 
نْيَا ِمَن اآلِخَرِة«، يشري هذان السؤاالن  ِقيَل َلُكُم..«. و: »أََرِضيتُم ِبالَْحيَاِة الدُّ
الدنيا واآلخرة؛  النظرة اإلسامية إىل  التفكري اإلسامّي وطبيعة  إىل نمط 
إذ يريد اهلل تعاىل هبذين السؤالني لْفَت نظر املسلمني إىل أّن احلياة الدنيا ال 
حيسن أن ترّجح عى اآلخرة؛ بالنظر إىل الفارق بينهام، فمتاع احلياة الدنيا 
حّتى لو كان قريب املنال وكثرًيا، فإّنه رسيع الزوال، أما متاع اآلخرة فهو 
ل الزائل عى اخلالد. هذه هي الرؤية اإلسامية  خالٌد دائٌم، وال عاقل يفضرِّ

التي ختترص موقف اإلسام من الدنيا واآلخرة. 

1 �  أصل الكلمة »تثاقلتم«، وبعد إدغام التاء يف الثاء أضيفت اهلمزة، فصارت الكلمة 
عى نحو ما وردت يف اآلية الرشيفة.

العلم بيشء؛ ولكّن من األساليب األدبية  2 �  األصل يف االستفهام والسؤال طلب 
يف التعبري أن ُيطرح السؤال وُيراد منه االستنكار عى املخاطب وتأنيبه أو توبيخه عى 

موقٍف أو فعٍل.
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منهج القرآن في التربية والتعليم

وتقديمها  التعاليم  بيان  بني  اجلمع  عى  الكريم  القرآن  منهج  يقوم 
والرتبية الفكرّية عليها. وبعبارة أخرى: جيمع القرآن بني بيان احلقائق وبّث 
روح االلتزام هبا والرتبية عليها. وهذا املنهج يف الرتبية يثري يف اإلنسان روح 
ا للعمل وفق تلك احلقائق املبّينة. وهذا املنهج هو  املسؤولية وجيعله مستعدًّ

األسلوب األمثل يف الرتبية والتعليم.

ا تأنيب المؤمنين بهدف تربيتهم روحيًّ

روَحه.  فيه  ويريّب  ذاته،  إىل  اإلنسان  يعيُد  القرآن  يف  التأديب  أسلوب 
فعندما يرىض اإلنسان بالقليل من املتاع، فُيلفت نظره إىل ضآلة ما حصل 
عليه، ينتبه إىل اخلسارة التي وقع فيها. وهذا تعليم وبياٌن للواقِع وحقيقِة 
األمر، وتربيٌة يف الوقت نفسه وتنمية للروح. واآلية الاحقة تفعل اليشء 
نفسه وتعّلم وتريّب بالطريقة عينها؛ حيث ترشح هذه اآلية للمسلمني وتبنّي 
هلم أّن حركة النبّي  لن تتوّقف إذا ختّليتم عنه، فإّن اهلل سيستبدل غرَيكم 

من الناس بكم، ويؤّدون ما كان جيب عليكم أداؤه جتاه رسول اهلل.
وخطاب »ما لكم«، ال يتناسب مع أهل اإليامن والذين وصلوا إىل مقام 
اإليامن. فاإلنسان العادّي قد يرّجح الدنيا عى اآلخرة، وحيرص عى األوىل 
ويتخّى عن اآلخرة من أجلها، أما املؤمن فا ينبغي له ذلك، وبالتايل ترمي 
هذه اآلية إىل لفت نظر املسلمني إىل أهّنم ترّصفوا بغري الطريقة املتوّقعة منهم. 
وكأهّنا تقول إّن املتوّقع منك أهّيا املؤمن هو ترجيح اآلخرة عى الدنيا، وما 
كان ُيتوّقع منك التثاقل يف السعي يف أمور اآلخرة! ألّن من يّدعي اإليامن 
أّن  يترّصف وفق معرفته. ولو  أن  الدنيا وقيمة اآلخرة وعليه  قيمة  يعرف 
املسلمني املخاطبني هبذه اآلية كانوا عى حالة من االنسجام بني ما يعتقدون 

وما يفعلون ملا خوطبوا بعبارة: »ما لكم«.
النظرة  طبيعة  ويفهم  وحقيقته  اإلسام  معنى  يعرف  الذي  وذلك 
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باألرض  يلتصق  عندما  »ملاذا؟«  له:  ُيقال  واآلخرة،  الدنيا  إىل  اإلسامية 
هل  واآلخرة؟  الدنيا  جتاه  به  تعتقد  عاّم  غفلت  هل  وُيسأل  هبا،  ويتمّسك 
غّرتك الدنيا وشّدتك إليها ورُسَّ قلبك هبا، فرضيت هبا بديًا عن اآلخرة؟ 
نْيَا ِفي اآلِخَرِة إاِلَّ قَلِيٌل«. ملاذا ال جتيب داعي اهلل إىل اجلهاد؟! »فََما َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ
الفراسخ.  عرشات  تسري  أن  عليك  اخللد  جنّة  إىل  الوصول  أردَت  إذا 

ولكنّك رّجحت املقصد القريب عى املقصد البعيد األفضل!

قّلة فوائد الدنيا بالقياس إلى ثواب اآلخرة

نْيَا ِفي اآلِخَرِة  الدُّ الَْحيَاِة  َمتَاُع  ون أن معنى قوله تعاىل: »فََما  يرى املف�رِّ
إِالَّ قَلِيٌل«، أّن متاع الدنيا بالقياس إىل اآلخرة قليل، وهذه الدنيا بالقياس إىل 

ون »يف اآلخرة« بمعنى »يف جنب  اآلخرة قليلة ال قيمة هلا. وبالتايل يف�رِّ
وبالتايل  اآلخرة«،  »متاع  هو  األصّح  التفسري  أّن  يل  يبدو  ولكن  اآلخرة«؛ 

املقارنة بني متاع الدنيا ومتاع اآلخرة.
وتوضيح ذلك أّن اهلدف من جميء اإلنسان إىل هذه الدنيا بام هي عليه 
من خصائص ومواصفات هو الوصول إىل الكامالت املمكنة، ونقلها من 
حالة االستعداد والكمون إىل حالة الفعلّية والظهور. كّل احلياة الدنيا وما 
السبيل؛  هذا  يف  ُترصف  أن  ينبغي  ومقّدرات  إمكانات  من  فيها  متاٌح  هو 
أي يف سبيل تكامل إنسانية اإلنسان. وعى اإلنسان أن يسعى للوصول إىل 
كامله الواقعّي. وبعد الوصول إىل الكامل املتاح يف الدنيا، فإّن حمل االستفادة 
من هذا الكامل ليس هنا؛ بل يف اآلخرة. أنت تسعى إىل آخر العمر وتكافح 
مزرعة  »الدنيا  انتهت:  قد  التكامل  رحلة  تكون  متوت  وعندما  لتكُمل. 
اآلخرة«.1 وهذا يعني أّن عليك استهاك بدنك واستثامره لتنضج،2 حّتى 

1 �  عوايل الآليل، ج 1، ص 267.
2 �  استخدم سامحته أسلوب الكناية للتعبري عن هذه الفكرة باستخدام مصطلحات 
مستوحاة من صنعة البناء وإعداد الطني لتحويله إىل مادة صاحلة الستخدامها يف البناء. 

)من حمّرر األصل الفاريس( 

الدنيا مزرعة 
اآلخرة
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إذا ما وصلت إىل املحطة األخرية تكون قد تكاملَت.

بعد  واحلياة  اآلخرة  ومسألة  املعاد  فكرة  إثبات  نستطيع  البيان  وهبذا 
املوت. ورشح ذلك أّن اإلنسان عليه أن يبقى يف حالة عمٍل ومكابدة دائمة 
إىل أن يلفظ النفس األخري، وبعده ينبغي أن يكون ثّمة عاملٌ يستفيد فيه من 
يعمل  اإلنسان  فإّن  انقضت. وبالتايل  التي  نتائج كفاحه ونضاله يف حياته 
طوال العمر ليصل إىل تلك اللحظة التي هي بعينها اآلخرة، حيث النعيم 

ووعد اهلل باجلنّة.

وهذا يشبه ما لو قيل ألحدهم إذا رسَت يف هذا الطريق فسوف تصل 
يف هنايته إىل املاء العذب. فسوف يسري هذا الشخص ويستفيد أثناء سريه 
أيًضا  واآلخرة  العذب،  املنبع  إىل  الوصول  ليستطيع  يديه  بني  يتوافر  ممّا 
جيب تأمينها يف الدنيا، وال يقدر اإلنسان عى الوصول إىل البحر واملقصد 

األصيل إال إذا استثمر ما أتيح بني يديه يف الطريق.

واملتاع واملنفعة القريبة هي ما حيّصله اإلنسان يف مساره، ورّبام بحسب 
األكرب  املتاع  ولكّن  الطريق.  عى  املتوافر  املاء  من  يرشب  املتقّدم  املثال 
واملنفعة األهّم هي التي تنتظر اإلنسان يف هناية مسريته، وعليه أن يضّحي 
اإلنسان  أّن  فرضنا  لو  املثال  ويف  األهّم.  املقصد  إىل  يصل  حّتى  ويكابد 
املاء  النظر عن  ماء، ورصف  لديه من  توافر  بام  السري وانشغل  توّقف عن 
األعذب الذي ينتظره، فهل يعّد هذا اإلنسان عاقًا؟ اجلواب: ال؛ وذلك 
ألّنه اكتفى باجلرعة أو اجلرعتني اللتني توافرتا بني يديه، وختّى عن املعني 
الذي ال ينضب، ولو أّنه واصل السري حتى الوصول إىل املقصد الرتوى 

بامء ال يظمأ بعده أبًدا.

وإذا قيل ملثل هذا الشخص: ما نلَته قليٌل، وما رشبَته قليٌل! لكان هذا 
التقويم صحيًحا. وواقع املطلب الذي نحن بصدد بيانه من هذا الباب، أنَّ 
متاع الدنيا مهام كثر قليٌل، واملتاع األكثر واألهّم، هو متاع اآلخرة وما فيها 

حّتى لو كان بعيًدا. 

برهاٌن على 
المعاد واآلخرة
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أحد مبادئ الفكر اإلسالمي

اآلية الاحقة تبنّي الرؤية اإلسامّية وتكشف عن حقيقٍة عاليٍة عميقٍة، 
آخرون؛ وال  معه  ينفر  نبّيكم، سوف  مع  تنفروا  مل  إذا  للمسلمني:  وتقول 
يظنّن أحٌد منكم أّنه إذا مل يذهب، ومل يشبك يده بأيدي سائر املسلمني حلمل 
هذه األمانة، فسوف تبقى األمانة مطروحًة أرًضا. القصة ليست عى هذا 
بُْكْم  النحو أبًدا، فام ترتكونه أرًضا حيمله غريكم من الناس: ﴿إِالَّ تَنِفُرواْ يَُعذِّ
وُه َشيْئًا َواللُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر﴾. َعَذابًا أَلِيًما َويَْستَبِْدْل قَْوًما َغيَْركُْم َوالَ تَُضرُّ

وهذه احلقيقة هي أحد مبادئ الفكر اإلسامّي، وقد كشف عنها القرآن 
يف مواضع عّدة،1 وحاصل هذا املبدإ هو: ال تظنّوا أهّيا املسلمون أّن اإلسام 
يتوّقف  يبقى مطروًحا وسوف  أخليتم عواتقكم سوف  فإذا  بكم،  مرهوٌن 
تطوره وتتجّمد مسريته. ال؛ إّن اإلسام مقّدٌر له أن يصل إىل حملٍّ ّما، وسوف 
يصل إىل هذا املحّل، غاية األمر أّنه كان لكم رشف االنطاق به، وال حيسن 

بكم أن تتخّلوا عن هذا الرشف وتسّلموا الراية لغريكم من البدالء.

الدين يسري بطريقة طبيعّية؛ ألّنه موافٌق للفطرة ومنسجم مع نظام اخللق 
والعامل. وهذا أشبه بصندوق يوضع عى سطح املاء اجلاري فسواء دفعَت به 
أم مل تدفْعه سوف يسري ويتابع مساره، فهذه هي طبيعة القوانني التي حتكم 

حركة األشياء.

العراقيل يف  املهم أن ال توضع  تتابع مسارها،  وسفينة اإلسام سوف 
وجهها. والتجديف واجلهد مطلوبان حيث يكون السري بعكس تيار املاء، 
ُيبذل، كل املطلوب  التيار، فا حاجة إىل جهد  أما عندما يكون السري مع 
املطلوب  الدين،  ينطبق عى  نفسه  تتابع مسارها، واألمر  هو ترك األشياء 
الناس هو رفع العوائق من طريق الدين، وترك متابعة املسار لقوانني  من 

الفطرة واالعتامد عى انسجام الدين مع نظام اخللق.

1 �  سورة املائدة: اآلية 59؛ سورة حممد: اآلية 38.

بقاء الدين حتى 
لو تقاعس بعض 

الناس
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قّوة  إىل  فإّنه ال حيتاج  ُيرمى من األعى،  الذي  احلََجر  أيًضا  يشبه  وهذا 
دفٍع تدفعه نحو األرض، فمساره الطبيعّي ينتهي به إىل األرض ما مل يواجه 
عائًقا حيول بينه وبني الوصول إىل مستقّره. واحلَجر الذي حيتاج إىل قذف 
وقّوة دفع هو احلَجر الذي ُيرمى به يف االجتاه املعاكس أو عى األقّل غري 
يرمي  وساعد  عضد  إىل  حيتاج  احلجر  هذا  فمثل  األرض،  جلاذبية  املوافق 
ويسري  يعود  له  الدافعة  الطاقة  تنتهي  األمام، وعندما  إىل  أو  األعى  إىل  به 
احلّق عى  لدين  الطبيعّي  لقّوة جاذبّيتها. واملسار  باجّتاه األرض ويستسلم 

هذا النحو. 

يعد  مل  واآلن  ديٍن  صاحب  فان  كان  تقولوا  أن  ينبغي  ال  هذا،  وعى 
الدينّي  اللون  قّل  واآلن  الدين  زيادة  منه  يظهر  كان  تقولوا:  وال  كذلك، 
عنده؛ وال: األندلس كانت يوًما ّما مسلمًة واآلن صارت أسبانيا مسيحّيًة.

فا يعني انتشار الدين واّتساع نطاقه أّن شخًصا اسمه مثًا »عبد الرمحن 
وال  هلا،  وجود  ال  الدولة  هذه  واليوم  األندلس  يف  دولًة  أّسس  النارص«1 
ندري أّي دولٍة كانت تلك الدولة. ليس هذا هو معنى جتّذر الدين وتعّمقه. 
ال يعني الدين أّن السلطان الفايّن يف اهلند، أو اخلليفة العّبايس يف بغداد، أو 
اخلليفة الفاطمي يف مرص، أو السلطان العثامين يف تركيا، أو احلاكم األموّي 
يف األندلس كانت له سلطة ودولة يف يوٍم واآلن زالت دولته. إّن اإلسام 
الذي نفّكر فيه والذي نقول إّنه منسجٌم مع الفطرة ال يتوافق يف كثري من 

مبادئه وتفاصيله مع اإلسام الذي كان يف أيدي هؤالء اخللفاء واحلّكام.

املطابق  الصحيح  واإلسام  وخالٌد،  باٍق  أّنه  نعتقد  الذي  اإلسام 
للفطرة، حركته عاملّيٌة ليست مرهونًة هبذا أو ذاك، هذا اإلسام الذي إذا 
رايته ويسري هبا. اإلسام احلقيقّي  يأيت من حيمل  اليوم سوف  أنت  تركته 
ليس إسام املنصور وال عبد الرمحن النارص، وال إسام السلطان العثاميّن 
وأمثاهلم. اإلسام املطابق للفطرة هو املسار الدقيق الذي بقي وسوف يبقى 

1 �  )272 - 350 ه�.ق.(

املعنى الصحيح 
النتشار الدين
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حمفوًظا مهام انحرف االجتامع اإلسامّي عن أصوله ومبادئه.

ولفهم هذا املطلب بدرجة أدّق ختّيلوا جمًرى واسًعا لنهر من املاء املالح 
واآلسن يسري ب�عٍة إىل مصّبه، ويف ثنايا هذا النهر جدول متواضٌع من املاء 
العذب جيري مع املاء العظيم ولكنّه ال خيتلط به، قد تّتفق رسعة املاءين وقد 
أبًدا، وال يمتزج أحدمها باآلخر. وهذا مثال  ختتلف؛ ولكنّهام ال خيتلطان 
رصٌف ورّبام ال يكون جمّرد افرتاض، فرّبام يوجد جمرى للامء يف هذه الدنيا 

جيري فيه ماءان ال خيتلط أحدمها باآلخر.

حركة  حالة  يف  يبقى  الذي  العذب  املاء  مَثل  احلقيقّي  اإلسام  ومَثل 
حّتى يصل إىل غايته ومصّبه، وال يضريه، بل يكفيه أّنه ال تشوبه شائبة املاء 

اآلسن.

اليوم  نراه  بني آدم، هو ما  العامل وخلقة  املتطابق مع فطرة  ذلك اإلسام 
راسًخا ومتجّذًرا يف عقائد الناس وأفكارهم، وترك أثره وطبع الوجود بطابعه، 
وجذب كثرًيا من القلوب إليه، وبني يوم وآخر يتصّدى جيٌل من الناس حلمل 

رايته والدعوة إىل تعاليمه، وكّلام ختّى عنه قوٌم استبدل اهلل هبم غريهم.

أو حياولون إطفاءها،  الناس  يتخّى عنها بعض  التي  الشعلة  وهو هذه 
ثم يأيت من يتعّهدها من جديد ويعيد إشعاهلا يف مكاٍن آخر. ورّبام يعطيها 

بعٌض اساًم آخر؛ ولكّن روحها وحقيقتها واحدة ال تتغرّي.

وإذا عدنا إىل مثال املاء، فإّنكم إذا جّزأتم هذا املاء وفصلتموه إىل نوعيه، 
الذي سيبقى وسيستويل عى  املتواضع هو  أّن ذلك اجلدول  سوف جتدون 
الدنيا كّلها ويروي عطشها، وسوف تتجّى حقيقته وختّيم عى العامل، وهذا 
هو وعيد القرآن وهتديده للمسلمني حيث يقول هلم: إذا ختّليتم عن اإلسام 
وأخليتم عواتقكم منه، فسوف يأيت اهلل بقوٍم آخرين حيّبهم وحيّبونه، هؤالء 
هم املتساحمون أهل اللني مع إخواهنم املؤمنني، وأهل الشّدة عى الكافرين، 
وهؤالء هم الذين ال يأهبون للوم أو تأنيب إذا كان ذلك يف سبيل اهلل: ﴿يَا أَيَُّها 

حتمية عاملية 
اإلسام منذ 

بداياته
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الَِّذيَن آَمُنواْ َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه فََسْوَف يَأْتِي اللُه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة 

َعلَى الُْمْؤِمِنيَن أَِعزٍَّة َعلَى الَْكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ يََخافُوَن لَْوَمَة آلئٍِم 
ذَلَِك فَْضُل اللِّه يُْؤتِيِه َمن يََشاء َواللُّه َواِسٌع َعلِيٌم﴾.1

وهذه احلقيقة بّينها اهلل يف آية أخرى بطريقة ثانية؛ حيث لفت نظرهم إىل 
أّنه عندما يدعون لينفقوا يف سبيل اهلل، عليهم أن ال يظنّوا يف اهلل حاجة إليهم، 
وأن ال يظنّوا أهّنم إذا بخلوا وأحجموا عن اإلنفاق يكونون قد بخلوا على 
اهلل ووّفروا عى أنفسهم، بل عليهم أن يفهموا أن آثار البخل سوف ترتّد 
عليهم هم، وأهّنم مل يبخلوا إال عى أنفسهم، وأّن تركهم الواجب ال يعني 
وينفقون  اإلسام  مشعل  وحيملون  آخرون  سيأيت  بل  حال،  بأّي  سقوطه 
أمواهلم يف سبيل احلفاظ عى هذا النور: ﴿َهاأَنتُْم َهُؤاَلء تُْدَعْوَن لِتُنِفُقوا ِفي 
ن يَبَْخُل َوَمن يَبَْخْل فَِإنََّما يَبَْخُل َعن نَّْفِسِه َواللَُّه الَْغِنيُّ َوأَنتُُم  َسِبيِل الله فَِمنُكم مَّ

الُْفَقَراء َوإِن تَتََولَّْوا يَْستَبِْدْل قَْوًما َغيَْركُْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم﴾.2

مدينة  فيه  ُتبنى  الذي  اليوم  ذلك  يأيت  سوف  كّله  تقّدم  ما  عى  وبناًء 
اإلسام الفاضلة، وتتحّقق تلك اجلنّة األرضية. وغاية الرشف وهنايته أن 
يتوىّل بعض الناس بدل آخرين كانوا مرّشحني ألداء هذه املهّمة، ولن يرّض 
اهلل ولن يضريه ختيّل هؤالء واهتامم أولئك، وإّن من سنن اهلل يف هذا العامل 
أن يعلو اإلسام، ومن سنن العقاب اإلهلّي أن حييق العذاب األليم بأولئك 

الذين حادوا عن رصاط األنبياء وطريق هدايتهم.

عذاب التخّلي عن نصرة الدين

نرصة  إىل  الدعوة  يلّبون  ال  للذين  تعاىل  اهلل  من  وعيٌد  السورة  هذه  يف 
يكون  أن  بالرضوة  وليس  هذا  أَلِيًما«.  َعَذابًا  بُْكْم  يَُعذِّ تَنِفُرواْ  »إِالَّ  الدين: 
العذاب املتوّعد به هو عذاب اآلخرة فقط، وإّنه ملن ضيق األفق ما جرت 

1 �  سورة املائدة: اآلية 54.
2 �  سورة حمّمد: اآلية 38.



تفسير سورة براءة264

هذه  ُتسمع  عندما  األذهان  إىل  األخروّي  العذاب  تبادر  من  العادة  عليه 
العذاب  الدينّية. فمن  املصادر  أو من غريه من  الكريم  القرآن  الكلمة من 
الذي يصيب املتخّلفني عن اجلهاد، العذاب املبارش الذي يازم التخيّل عن 

أداء الواجب، وهو عذاب الذّل واخلزي الناجم عن تسّلط األعداء.
احلّق  جتاهل  عى  يرتّتب  الذي  والعذاب  التاريخ،  مقابل  يف  والعذاب 
واحلقيقة، وما ينجم عنه من عدم نيل السعادة، وعذاب الضمري، كّل هذه 
العذابات هي عذابات تصيب مستحّقها يف الدنيا. والضيق االقتصادّي وقّلة 
اليد عذاٌب آخر يرتّتب يف كثرٍي من احلاالت عى ترك اجلهاد ونرصة  ذات 
الدين؛ وذلك ألّن عامرة الدنيا تكون بالدين أيًضا؛ وبناًء عى هذا كّله، ينبغي 

توسعة دائرة داللة العذاب املشار إليه يف اآلية إىل عذاب الدنيا أيًضا.
 إىل اجلهاد وال ُيستجاب له، النتيجة التي ترتّتب  عندما يدعو النبّي 
عى عدم االستجابة هي عدم حتّقق املجتمع اإلسامّي، أو تضعيف املجتمع 
املوجود واحليلولة دون قّوته، وهذا يعني قّوة األعداء وغلبتهم. وقد يؤّدي 
والرشك،  اجلاهلّية  إىل  الناس  وعودة  اإلسامّي  املجتمع  اهنيار  إىل  ذلك 
بدل  الطاغوت  طاعة  إىل  وُيدعى  اهلل،  دولة  بدل  الطاغوت  دولة  لتحكم 
طاعة اهلل، وحّتى لو افرتضنا أّن دولة اإلسام بقيت قائمًة، ولكنّها سوف 
ُتدار بواسطة األعداء املتغّلبني وسوف تكون ألعوبة للمستعمرين، وينجم 

عن ذلك استعباد املسلمني للكّفار.
وخاصة القول: إّن ترك اجلهاد يؤّدي إىل تسّلط األعداء، وإىل إذالل 
إىل  أَبوا  أم  املسلمون شاؤوا ذلك  يتحّول  املسلمني واستعبادهم، وسوف 

قّوة ُتضاف إىل قّوة العدّو.
ولو أّن جنود اإلسام يف عرص النبّي  أصابتهم رهبة املوت، وأحجموا 
النفر إىل ساحات اجلهاد، لسيطر الروم واليهود ومرشكو قريش عى  عن 
املجتمع اإلسامّي. وقد حصل بعد وفاة رسول اهلل  والنتيجة كانت أن 
الدولة التي كان يبرشرِّ هبا اإلمام عيّل مل تستطع االستمرار، وآلت األمور 

الذل هو األثر 
الدنيوي لترك 
واجب الجهاد
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إىل دوٍل أخرى وأصاب الناَس عذاٌب أليٌم.
وقبل أن متيَض عى وفاة النبّي  أكثر من ثاثني سنًة، تسّلط معاوية عى 
رقاب املسلمني وعى املجتمع اإلسامّي، وبّدل دولة اإلسام واملسلمني 

إىل دولة الطاغوت، وأذّل املسلمني وأعّز املنافقني.
العاقبة  تكون  اجلهاد،  ساحات  إىل  النفر  عن  املسلمون  يتخاذل  عندما 
هي االبتاء هبذا العذاب، وسوف يكون ذلك يف الدنيا أّواًل ويف اآلخرة 
ثانًيا وأخرًيا، وهذا هو معنى: »الدنيا مزرعة اآلخرة«. العمل صاحلًا كان 
أم سّيًئا سوف يرى اإلنسان نتيجته يف العاجل واآلجل. وهذا هو القانون 
اإلهلّي احلاكم عى نظام اخللق البرشّي، كّلام ختّى املجتمع عن واجباته يف 
طريق احلّق، وأخى عاتقه من املسؤولّيات املطلوبة منه، سوف ُيبتى بالفقر 

والذّل يف الدنيا، وسوف يكون تعيس احلّظ يف اآلخرة.
اإلخبار عن  تقتيض  الرتبية، حيث  اإلسامّية يف جمال  الرؤية  هذه هي 
القوانني والسنن االجتامعّية. يبنّي اهلل تعاىل يف هذه اآلية اآليت: ال حتسبوا 
أّن ختّليكم عن اإلسام سوف جيعله غريًبا وحيًدا ال نارص له وال حامل 
األنبياء سوف  الكتب وإرسال  إنزال  إّن هدف اهلل وغايته من  لرايته! ال؛ 
يتحّقق بكم أو بغريكم من الذين يأتون ويثبتون حيث ختاذلتم وتراجعتم، 
املحّل  هبا  ويبلغوا  األمانة  هذه  وحيملون  اهلل،  طريق  يف  يسريون  وسوف 

ر هلا: »َويَْستَبِْدْل قَْوًما َغيَْركُْم«. الذي قدرِّ
يتحّدث أمري املؤمنني يف خطبة مشهورة له عن اجلهاد وعواقب تركه، 
أوليائه... فمن  ة  اهلل خلاصجّ فتحه  اجلنجّة  أبواب  باٌب من  اجلهاد  فيقول: »إنجّ 

.1».. تركه رغبة عنه ألبسه اهلل ثوب الذلجّ
وُه َشيْئًا«: ينفي اهلل يف هذه العبارة حلوق الرضر باهلل تعاىل نتيجة  »َوالَ تَُضرُّ
ختاذل املتخاذلني عن اجلهاد؛ وذلك ألّن اهلل غنيٌّ بالذات ال حاجة له إىل 

أحٍد أو يشء.

1 �  الكايف، ج 5، ص 4.
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اهلل  برسول  الرضر  حلوق  عدم  اجلملة  هذه  من  املقصود  يكون  ورّبام 
؛ وذلك ألّن اهلل تعاىل وقاه من مجيع البايا وحفظه باملائكة وغريهم. 
املهّمة، ويف  يؤّدوا  املتخاذلني سوف  قوًما غري  أّن  إىل  املراد اإلشارة  أّن  أو 
هذه احلالة سوف يتحّقق ما يريد اهلل ورسوله، ولن يترّضر إال املتخاذلون، 
إىل  باإلشارة  اآلية  وختتم  له.  املقّرر  مساره  يف  جارًيا  الدين  يبقى  وسوف 
قدرة اهلل عى كّل يشء، سواء كان عذاهبم الذي أوعدهم به، أو استبدال 

غريهم هبم: »َواللُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر«.

ترّقي المعارف اإللهّية

كّلها.  األديان  يف  اإلهلّية  املعارف  أهّم  من  واحٍد  بياَن  اآلية  هذه  تعيد 
واملعارف التي يوحيها اهلل تعاىل إىل أنبيائه بدًءا من آدم إىل خاتم األنبياء، 
بينها جهة اشرتاك واحّتاد؛ ولكنّها أحياًنا تشتّد وتتعّمق وأحياًنا تكون أسهل 
وأبسط، وهذا يشبه بعض ما يتكّرر يف دروس احلساب والرياضيات يف عدٍد 

من السنوات الدراسّية، ولكن مع تفاوٍت يف مستوى العمق والصعوبة.
زمان  من  واحدٌة  هي  حاهلا،  هو  هذا  اهلل  من  املوحاة  اإلهلّية  واملعارف 
النسخة  يف  عمًقا  أكثر  صارت  ولكنّها  ؛  اهلل  رسول  زمان  إىل   آدم
األخرية من الدين اإلهلّي، فاملعارف من جهة كشفها وبياهنا للحقائق الثابتة 
فمن  وعليه  وترتّقى.  تتطّور  ولكنّها   ، نبيٍّ إىل  نبيٍّ  من  تتغرّي  وال  تتبّدل  ال 
تتطّور من جيل إىل  تتطّور؛ بل هي  املعارف اإلهلّية ال  بأّن  اخلطإ االعتقاد 
تطّور وعي  ينسجم مع  الذي  الرتّقي هو  اهلل هبذا، وهذا  جيل، وقد وعد 

البرشّية ونمّوها الفكرّي.

بقاء التكليف بالجهاد مع جميع الصعوبات

ُيستفاد من هذه اآلية أّن التكليف باجلهاد ال يسقط يف أّي حال، بل هو 
ا، وهذا يكشف عن عدم صّحة التفسري  تكليف ثابٌت مهام كان صعًبا وشاقًّ
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الذي ُيفرض لقوله تعاىل: ﴿الَ يَُكلُِّف اللُه نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها﴾.1

ُوْسَعَها﴾،  إِالَّ  نَْفًسا  اللُه  يَُكلُِّف  ﴿الَ  تعاىل:  قوله  من  ُيفهم  أن  ينبغي  ما 
صعوباته؛  تعاظمت  مهام  يسقط  ال  اهلل  سبيل  يف  باجلهاد  التكليف  أّن  هو 
وذلك أّننا رأينا ضخامة املشكات التي واجهت جيش اإلسام يف معركة 
تبوك، ومن ذلك حداثة رجوعهم من معركة الطائف، وحاجة املعركة إىل 
البعد عن األرس، ومكابدة احلّر وترك األوطان وظال البيوت والبساتني، 
مواجهة  كّله  هذا  وفوق  أوانه،  آن  قد  كان  الذي  املوسم  خسارة  واحتامل 
الفارسية يف  الوحيد لإلمرباطورية  املنافس  والعّدة، هو  بالعدد  عدوٍّ جمّهز 

ذلك الوقت.

هذه بعض املشكات التي كانت تواجه املسلمني وجتعل بعضهم يرتّدد 
يف النفر إىل معركة تبوك، ولعّله كان هلم بعض احلّق يف الرتّدد ويف أن يقولوا 
هؤالء  يواجه  اهلل  أّن  نجد  ولكنّنا  احلرب؛  هذه  خوض  نريد  ال   للنبّي

املرتّددين بتهديدهم بالعذاب األليم، وال يعفيهم من التكليف.

وذلك  والصعوبات؛  املشكات  مواجهة  وجوب  تفيد  اآلية  فهذه 
الوسع  من  أعظم  أهّنا  بالرضورة  يعني  ال  واملشاّق  الصعوبات  تعاظم  أّن 
والطاقة، وبالتايل ال جتعل التكليف غري مقدوٍر. ولو مل يكن التكليف ممكنًا 
يوّسع  أن  اإلنسان  عى  أّن  األمر  غاية  به.  طالبك  وملا  لك،  اهلل  رّشعه  ملا 
قدراته ويزيد من طاقته. وكثرًيا ما حيصل أن يعجز اإلنسان عن رفع محٍل 
من األمحال، أو أداء مهّمة، ولكنّه ال يقف عاجًزا، بل نجده يتحايل عى 
قول  أمجل  وما  ينجح.  احلاالت  من  كثرٍي  ويف  املهّمة،  أداء  وحياول  احلمل 
أمري املؤمنني حيث يقول: »أتزعم أنجّك جرٌم صغرٌي وفيك انطوى العامل 
األكرب«.2 وعى أّي حال إّن اهلل يعلم مدى قدرة اإلنسان، وبالتايل عندما 

يكّلفنا بيشء، فا ينبغي الشّك يف أّنه ممكٌن.

1 �  سورة البقرة: اآلية 286.
2 �  الديوان املنسوب إىل اإلمام عيّل، ص 179.

صعوبات معركة 
تبوك
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سياق  يف  اجلهاد،  إىل  اإلسامّية  النظرة  عن  اآليات  هذه  كشف  بعد 
ما  وبيان  وهتديدهم  املسلمني  بعض  ترّدد  إىل  اإلشارة  وبعد  إليه،  الدعوة 
يرتّتب عى تركهم التكليف باجلهاد، تتابع اآليات وتشّجع املسلمني وتثري 
الطمأنينة يف نفوسهم، بالكشف عن عناية اهلل تعاىل بنبّيه وتعهده بنرصته يف 

مواطن سابقٍة.
وهذا األسلوب يف البيان له وقٌع روحيٌّ عى املسلمني يف ذلك الوقت. 
نبّيه  يرتك  لن  أّنه  اآليات عن  عّز وجّل يكشف هلم يف هذه  اهلل  أّن  وذلك 
حّتى لو تركه املؤمنون به، ويبنّي هلم أهّنا ليست املّرة األوىل التي يتوىّل فيها 

سبحانه أمر رسوله والعناية به، ونرصته عند احلاجة.
وممّا تشري إليه اآليات اآلتية قّصة هجرة النبّي  من مّكة يوم خرج معه 
أبو بكٍر كام ورد يف كتب التاريخ والسرية، والحقتهام قريش حّتى اضطّرا 
إىل  ويعيدونه    بالنبّي  يمسكون  وكادوا  الكهوف،  أحد  إىل  اللجوء  إىل 
مّكة؛ ولكّن اهلل توىّل أمر نبّيه وفشلت خّطة قريش وعجزت عن اإلمساك 
به: ﴿إِالَّ تَنُصُروُه فََقْد نََصَرُه اللُه إِْذ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كََفُرواْ ثَانَِي اثَْنيِْن إِْذ ُهَما ِفي 
َوأَيََّدُه  َعلَيِْه  َسِكيَنتَُه  اللُه  فَأَنَزَل  َمَعَنا  اللَّه  إِنَّ  تَْحَزْن  الَ  لَِصاِحِبِه  يَُقوُل  إِْذ  الَْغاِر 

ْفلَى َوكَلَِمُة اللِّه ِهَي الُْعلْيَا َواللُّه  ِبُجُنوٍد لَّْم تََرْوَها َوَجَعَل كَلَِمَة الَِّذيَن كََفُرواْ السُّ

َعِزيٌز َحِكيٌم﴾.

يف تلك الواقعة من املعروف أّن مرشكي قريش ضّيقوا عى النبّي  حّتى 
اضطّر إىل اخلروج من بيته ووطنه، وقد أعانه اهلل ونرصه عليهم، ومل يكن 
حيميه منهم سوى اهلجرة واللجوء إىل الغار يف الطريق، ويبدو أّن صاحبه يف 
الغار كان خائًفا حزينًا، فحاول النبّي  هتدئة روعه وتأمني فزعته، ودعاه 
إىل ترك احلزن واخلوف، وطمأنه بأّنه يسري وفق اخلّطة والتكليف اإلهلّي، 

وبالتايل ال بّد من النجاة والفوز: »إِنَّ اهللجَّ َمَعنَا«.
السفى  الباطل هي  بأن تكون كلمة  الُْعلْيَا«: قىض اهلل  ِهَي  اللِّه  »َوكَلَِمُة 
وكلمة احلّق املنسجمة مع الفطرة هي العليا، وهذا قانوٌن يصّدقه الواقع عرب 

اآلية )40(
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التاريخ؛ إذ قد يكون للباطل جولٌة ينترص فيها، ولكن يف هناية املطاف ال 
بّد للحّق أن ينترص، والعنرص األساس يف هذا النرص، هو انسجام احلّق مع 
الفطرة والطبيعة البرشّية، وهلذا نؤمن بأّن البرشّية سوف متيل إىل اإلسام 
ولو بعد حنٍي، وهلذا نؤمن بأّن املهدي سوف يظهر وسوف تكون له 

دولٌة وأّي دولة.
َعِزيٌز َحِكيٌم«: إّن اهلل »غالٌِب ال ُيغَلب«، وما يريده ال بّد من أن  »َواللُّه 
مع  منسجمة  وأفعاله  متقٌن،  وصنعه  وعاملٌ  حكيٌم  سبحانه  وهو  يتحّقق. 

احلكمة عى الدوام.

وحاصل ما ُيستفاد من هذه اآلية:

أو  تعلمهم  فاآلية  عزيمتهم.  وشّد  املسلمني  معنوّيات  تعزيز  اًل:  أوجّ
تذّكرهم بأّن اهلل هو الضامن لنرصة النبّي، وأّنه مل يرتكه يف أحلك الظروف 
ولن يرتكه. وعندما يسمعون هذا اإلخبار وعندما يّطلعون عى هذا الوعد 
تقوى  وسوف  رؤوسهم،  من  اخلشية  أشكال  كّل  تزول  سوف  املتجّدد، 
عزيمتهم عى مواجهة الروم، وسوف يزول الرتّدد الناجم عن استثقال أعباء 

اجلهاد الذي كانوا يشّكون يف انتهاء جتربته بنرٍص.
تكليفه  أداء  عن  وإحجامه  تركه  أّن  إىل  اإلنسان  يلتفت  عندما  ثانًيا: 
وإنجاز املهاّمت العظمى املوكلة إليه، لن يؤّدي إىل سقوط هذه التكاليف 
وبقاء هذه املهاّم دون إنجاز؛ بل سوف ينال آخرون رشَف إنجازها وأدائها 
، عندما يلتفت اإلنسان إىل هذا األمر من الطبيعّي أن تتحّرك فيه احلمّية، 

ويرغب يف نيل هذا الرشف.
وعندما يسمع املسلم عى لسان أصدق القائلني، أّنه نرص نبّيه يف ظروف 
مل يكن النرص فيها متوّقًعا أو حمتمًا، يلتفت إىل العناية اإلهلّية هبذا النبّي، 
ويسأل نفسه ملاذا ال أكون واسطًة وجمًرى هلذه العناية، فأنال رشف التوّسط 
عى األقل ما دامت العّلة األهّم واألساس هي العناية اإلهلّية؟ وأي رشٍف 

مفاد اآليتين
)40-39(
1. تعزيز 
معنويات 
املسلمني

2. استمرار 
الدين حتى لو 

تقاعس املؤمنون
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وهذا  وسبًبا.  اإلهلّية  اإلرادة  لتحّقق  واسطًة  اإلنسان  يكون  أن  من  أخطر 
يشعره  فإّنه  اإلنسان،  عزيمة  شّده  إىل  مضاًفا  التساؤل،  وهذا  اإلحساس 

بالغبطة ويدفعه نحو أداء ما ُيطلب منه ب�ور.
التي حصلت مع  الوقائع  بواحدة من أمجل  املسلمني  اآليُة  تذّكر  ثالًثا: 
املدينة.  العدد يف  قلييل  املهاجرون واألنصار  اليوم كان  . يف ذلك  النبّي 
لتّوهم  عادوا  الذين  من  اإلسام  حديثو  أكثرهم  اآلية  هبذه  واملخاطبون 
أو  احلديبية  صلح  يف  بعيد  غري  زمن  من  شاركوا  أو  الطائف،  معركة  من 
فتح مّكة وأسلموا يف تلك الوقائع، وكثرٌي من هؤالء ال خرب عندهم عن 
مايض اإلسام القريب، وما حصل مع رسول اهلل قبل دخوله إىل املدينة. 
ومن هنا، فإّن تذكريهم هبذه الوقائع وكشفها هلم، يرتك أثره العظيم عى 

روحّياهتم وعزائمهم.
وتضعيف  األمم  من  أّمة  فشل  إىل  تؤّدي  التي  األساليب  أخطر  من  إّن 
نفوس أفرادها، سلُب الثقة بالنفس من هؤالء األفراد، وذلك بأن يقنع هؤالء 
بأّن عاملَِهم ليس عامًلا، وشجاَعهم ليس شجاًعا... ويعملوا بحيث  الناس 
يبدو تاريخ هذه األّمة غري ذي شأٍن فتغدو هذه األّمة با تاريخ ومن غري 
ماٍض. وإّن من أخطر األمراض التي تصيب األمم أن تنسى تارخيها، وتشعر 
بأهّنا بنت اليوم ال مايض هلا، وعى العكس من ذلك فإّن من أمجل األمور أن 

تعتّز األّمة بتارخيها وأن تنظر إىل ماضيها فتجد أّن هلا ماضًيا مرّشًفا.
ذاكرهتم  يف  وكان  األنصار،  من  كانوا  الزمان  ذلك  يف  املسلمني  بعض 
وكتاب أعامهلم وقائع مرّشفة. وبعضهم كانوا من املهاجرين، كان هلم مثل 
حديثي  من  آخرون  املسلمني  من  الفئتني  هاتني  جانب  وإىل  أيًضا.  ذلك 
يف  دخلوا  الذين  السابقني  األعداء  بعض  ومن  األعراب  من  اإلسام 
القريب  التاريخ  ذلك  من  شيًئا  ذاكرهتم  يف  حيملون  ال  ولكنّهم  اإلسام، 
لإلسام. وما هتدف إليه هذه اآلية هو لفت نظر هذا الصنف من املسلمني 
إىل تعّهد اهلل نبّيه  يف حاالت أصعب من هذه احلالة. وهذا التذكري له وقعه 

3. تجديد العزم 
بالتذكري بالوقائع 

املاضية

دور الذاكرة يف 
حياة األمم
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وتأثريه يف املسلمني مجيًعا، ويف هذه الفئة األخرية عى وجه اخلصوص.
هذه املاحظات الثاث األهّم التي يمكن استفادهتا من هذه اآلية. وال 
شّك يف أّن التأّمل يف أبعاد اآلية يكشف عن ماحظات أخرى ويبنّي مرامي 

خمتلفة يمكن استفادهتا منها.

نقد فهم أهل السنّة لهذه اآلية

يقودنا احلديث عن هذه اآلية بعد فهمها إىل بحث واسٍع نختم به معاجلتنا 
هلا. إخواننا من أهل السنّة يرّصون عى أّن هذه اآلية تشري إىل فضيلة من 

فضائل أيب بكٍر؛ ونحن ال نرى فيها أّي بياٍن لفضيلة من هذا النوع.

من  هو  ب�»املنار«،  املسّمى  املعروف  التفسري  صاحب  رضا«1  »رشيد 
سالة آل البيت؛ ولكنّه ال يعتقد بأجداده، وهو متعّصٌب ضّد الشيعة 
يف  يعرتض  االستعامر.  أدوات  من  أداة  وهو  منهم،  سلبيٌّ  موقٌف  وله 
تفسريه2 هلذه اآلية عى الشيعة وفهمهم إّياها! وعى أّي حال نحن عندما 
النبّي. وليس فهمنا  تثبت فضيلًة لصاحب  أهّنا  ننظر يف هذه اآلية ال نرى 
ا بنا مبنيًّا عى  هلذه اآلية هبذه الطريقة بدًعا بني التفاسري وال ابتكاًرا خاصًّ
ين يوافقوننا الرأي عى الرغم  ؛ بل نجد أّن عدًدا من املف�رِّ موقف مذهبيٍّ
هذا  ومن  عموًما  الصحابة  من  املذهبّي  املوقف  يف  معنا  اختافهم  من 

الصحايّب عى وجه اخلصوص.

فاآلية ختاطب املسلمني وتقول هلم: إْن ختاذلتم عن نرصة نبّيكم فإّن اهلل 
سوف يتوىّل أمره وينرصه هذه املّرة كام نرصه يف مرات سابقٍة: »ِإالَّ تَنُصُروُه 

فََقْد نََصَرُه اللُّه«.

املسلمني  وحدة  من  جعل  اجتامعيٌّ  وناشٌط  إصاحّي  )1282-1354ه�.ق.(   � 1
املعارص.  السيايّس اإلسامّي  الفكر  أحد أهدافه، وسعى إىل جتديد نظرّية اخلافة يف 

ويف كتبه نقٌد حادٌّ للمذهب اإلمامّي ومعتقداته.
2 �  انظر: املنار، ج 10، ص 459-450.
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ولكن متى فعل اهلل ذلك بنبّيه ويف أّي موقٍع؟ تكمل اآلية وختربنا عن 
ذلك  يف  أي  اثَْنيِْن«؛  ثَانَِي  كََفُرواْ  الَِّذيَن  أَْخَرَجُه  »إِْذ  فتقول:  الواقعة،  تلك 
الوقت حيث كان أكثر أهل مّكة من املرشكني، فأقدموا عى التضييق عى 
رسول اهلل  حّتى اضطروه إىل اهلجرة من وطنه. كم عدد الذين هاجروا 
معه؟ هل خرج من موطنه ومعه جيش من املؤمنني به؟ ختربنا اآلية أّنه كان 
يعني  وال  خرجا.  اللذين  الرجلني  ثاين  وكان  آخر.  شخٌص  ومعه  وحيًدا 
أبًدا،  الرجلني فضيلة للرجل األّول؛ فهذا ليس مراًدا من اآلية  ثاين  كونه 
إذ عندما يتصاحب رجان، يكون كّل واحٍد منهام ثانًيا لصاحبه. وبعبارة 
أخرى: كل ما تريد اآلية بيانه أّن عدد اخلارجني يف تلك الواقعة كان اثنني.

والتأييد  اهلجرة  بتلك  املحيطة  الظروف  طبيعة  وتبنّي  اآلية  تكمل  ثم 
يكن  مل  أي  اْلَغار«.  يِف  ا  مُهَ »إِْذ  فتقول:  الظروف،  تلك  النبّي يف  ناله  الذي 
النبّي راكًبا صهوة فرٍس، وال مسّلًحا بسيف، حتى يدافع هو وصاحبه 
عن نفسيهام إذا أتامها العدّو؛ بل اضطّرا إىل االختباء يف الغار املعروف بغار 
ثور، وهو يبعد عن مّكة سّتة أميال؛ أي حواىل فرسخني، وهو عى حّد تعبري 
وجدناه  الغار  بلغنا  »ومّلا  قرب:  عن  الغار  شاهد  الذي  املرصي1  إبراهيم 
صخرة جمّوفة يف قنة اجلبل أشبه بسفينة صغرية ظهرها إىل أعى وهلا فتحتان 
يف مقّدمها واحدة ويف مؤّخرها أخرى، وقد دخلُت من الغربية زاحًفا عى 
التي تّتسع عن األوىل  ا ذراعّي إىل األمام وخرجُت من الرشقية  بطني مادًّ
وهي  تقريًبا،  شربين  يف  أشبار  ثاثة  عرضها  الصغرية  والفتحة  قليًا... 
الفتحة األصلية التي دخل منها النبّي  وهي من ناحية الغرب. أّما الفتحة 
األخرى فهي يف الرشق، وُيقال إهّنا حمدثة ليسهل عى الناس الدخول إىل 
ا؛ حتى  الغار واخلروج منه..«.2. يف مثل هذه الظروف مهام كان اإلنسان قويًّ

1 �  إبراهيم بن رشيف، املعروف بإبراهيم رفعت باشا )1273- بقي حيًّا إىل 1353 
ه�.ق.(

املرصية،  الكتب  دار  األوىل، مطبعة  الطبعة  احلرمني،  مرآة  باشا،  إبراهيم رفعت    � 2
القاهرة، 1344 ه�.ق.، ج 1، ص 62.

صعوبات هجرة  
P النبي
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لو كان »ُرْسَتْم َدْسَتاْن«1 فإّنه يف مثل هذه الظروف ويف مثل هذا املوقع ال 
يستطيع الدفاع عن نفسه. ففي مثل هذه األوضاع بمخاطرها وصعوباهتا، 

تعّهد اهلل نبّيه وتوىّل أمر نرصته والدفاع عنه.

ومن الصعوبات التي واجهت النبّي  يف هذه اهلجرة أّن رفيق سفره 
كان خائًفا، ما استدعى هتدئة خوفه والتخفيف عنه: »إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه الَ 
َزْن«. ولو كان هذا الصاحب شجاًعا ملا حزن، وملا كان ثّمة داٍع للتخفيف  َتْ
عنه بدعوته إىل عدم احلزن. ورشيد رضا نفسه يقول يف تفسري هذه العبارة: 
»...كان يقول لصاحبه... حني رأى عليه أمارة احلزن واجلزع، أو كّلام سمع 
منه كلمًة تدّل عى اخلوف والفزع: ال حتزن، احلزن انفعاٌل نفيسٌّ اضطراريٌّ 
احلزن  عن  والنهي  عليه،  النفس  توطني  وعدم  جماهدته،  عنه  بالنهي  ُيراد 
وهو تأمّل النفس ممّا وقع، يستلزم النهي عن اخلوف ممّا ُيتوقع، وقد عرّب عن 
املستفاد من بعض  التكرار  للداللة عى  املايض بصيغة االستقبال )يقول( 

الروايات..«..2

 ، ال؛ فعندما يقول له النبّي . ال تقل احلزن أمٌر طبيعيٌّ أو اضطراريٌّ
ويكّرر قوله عى حّد تعبري رشيد رضا: »ال حتزن«، كأّنه يريد أن يقول له: 
»إذا كان احلزن قد أرس قلبك، فا تسلم قلبك له، وحاول جماهدة احلزن 
ومقاومته، واسَع لتحرير قلبك من هذا احلزن، أو عى األقل ال تظهر احلزن 

فإّن اهلل معنا«.

مكاٌن  حيّده  ال  فاهلل  الغار؛  يف  ثالثنا  اهلل  أّن  معنا«  اهلل  »إنجّ  معنى  وليس 
وال زماٌن، فا اثنني إال واهلل معهام يف أّي مكاٍن كانا. وعندما كان الكّفار 
 كان اهلل بينهم وكان يّطلع عى أفعاهلم، فا مكان  خيّططون لقتل النبّي 
يمكن أن يغيب اهلل عنه. واملعّية اخلاّصة املذكورة يف هذه اآلية هي النرصة، 

1 �  بطل أسطوريٌّ فاريّس، تغنّى الفردويس الشاعر اإليرايّن ببطوالته يف ملحمته الشهرية 
املعروفة ب�»شاهنامه«. وتنسب إليه الكثري من الفضائل واملواقف الشجاعة. )املرتجم(

2 �  رشيد رضا، تفسري املنار، دار الكتب العلمية، بريوت، ال تاريخ، ج 10، ص 371.
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البرشّية  املجتمعات  سرّي  التي  وقوانينه  وسننه  معنا،  وقّوته  اهلل  قدرة  أي 
عى أساسها، تسري وفق ما خيدم مصلحتنا. وبعبارة أخرى: إّننا نسري وفق 

القوانني اإلهلّية والسنن التي جعلها اهلل تعاىل.

العامل  املوافق! نحن نسري يف الرصاط الذي جعله رّب  الرفيق غري  أهّيا 
وإهله، ونحن نسري يف االجّتاه املوافق للقوانني والسنن اإلهلّية، وسوف نصل 
إىل الغاية املحّددة لنا، وحالنا تشبه حال ورقة الشجر أو القّشة التي تسقط 
فهم  أعداؤنا  أّما  املاء.  مع  تسري  أن  الطبيعّي  من  اجلاري،  املاء  سطح  عى 

يسريون يف االجّتاه املعاكس للتيار. فلامذا اخلوف واحلزن؟!

يميل  وأن  العامل،  عى  اإلسام  ظال  ختّيم  أن  تعاىل  اهلل  سنن  تقتيض 
تنهار  كام  القديم  النظام  ذلك  ينهار  وأن  اجلديد،  الدين  هذا  إىل  الناس 
الشجرة التي نخرها السوس من الداخل، حّتى لو بدت من اخلارج شجرة 
ضخمة غليظة اجلذع عظيمة الغصون والفروع، فهذه الشجرة ستنهار حتاًم 

عندما تواجه إعصار »ال إله إال اهلل« القادم.

النبّي عندما أخِرج  التي كان عليها  الوضعّية اخلطرة والصعبة  يف هذه 
من وطنه ومسقط رأسه، والضعف واخلوف يف مثل هذه احلالة أمٌر طبيعيٌّ 
باملغادرة  منه  يكتِف  مل  العدّو  أخرى  جهة  ومن  العادّيني،  الناس  يصيب 
هو  فاضطّر  الغار،  باب  إىل  الطريق  يف  أثره  واقتفى  الحقه  بل  واخلروج؛ 
وصاحبه إىل الدخول يف ذلك الغار الضّيق، وصاحبه عى تلك احلالة التي 

ُتستفاد من اآلية، يف مثل هذا الوضع توىّل اهلل نرصة نبّيه ومحايته.

نبيَّه،  اهلل هبا  التي نرص  اآللّيات  اآلية عن  مثل هذه األوضاع ختربنا  يف 
وذلك بأسلوبني أو بأمرين: األّول: إنزال اهلل الطمأنينة والسكينة عى نفسه 
بجنود  تأييده  هو:  الثاين،  واألسلوب  َعَلْيِه«.  َسِكينََتُه  اهللُ  »َفَأنَزَل  وقلبه: 
َدُه  من عامل الغيب ال يمكن لإلنسان العادّي رؤيتها واالطاع عليها: »َوَأيَّ

ْ َتَرْوَها«.  بُِجنُوٍد ملَّ

حمطتان من 
حمطات النرص 

P اإلهلي للنبي
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هو  ومن  السكينة؟  بإنزال  املقصود  من  هو:  سؤال  ُيطرح  قد  وهنا 
الشخص الذي أنزل اهلل السكينة عليه؟ هل يمكن أن يكون شخًصا آخر 
غري النبّي ؟ يف اجلواب عن هذا السؤال نرى أّنه ال يمكن أن يكون من 
وسياق  النبّي؛  غري  شخًصا  اإلهلّي  التأييد  نال  ومن  السكينة،  عليه  نزلت 
اآلية يفيد ذلك، فاملقصود هو رضب تشبيه الوضع الذي كان عليه النبّي يف 
املدينة بوضعه الذي كان عليه عندما خرج مهاجًرا إليها، وال يصّح واحلالة 
هذه أن يكون غريه هو املقصود يف احلالة السابقة، وإال يكون هذا شبيًها بام 

لو أعطينا الطعام لشخٍص وحتّدثنا عن شبع شخٍص آخر!.

كان  فإّنه  عليه؟  السكينة  نزول  إىل  حمتاًجا  النبّي  كان  وهل  يقال:  وقد 
التساؤل  هذا  عن  اجلواب  ويف  سكينٍة؟  وصاحب  القلب  مطمئّن  دائاًم 
التي يتحّدث اهلل عن نزول السكينة  الوحيدة  املّرة  نقول: ليست هذه هي 
عى قلب رسوله ، فقد قال تعاىل يف موضٍع آخر: ﴿ثُمَّ أَنَزَل اللُه َسِكيَنتَُه 
َعلَى َرُسولِه﴾.1 فهذه اآلية تفيد أّن حال السكينة واالطمئنان املوجودة عند 

النبّي ال تتناىف مع نزول السكينة اخلاّصة ويف مرتبة أعى يف بعض احلاالت.

ونقرأ يف كتاب اهلل تعاىل أّن صدر النبّي  كان يضيق يف بعض احلاالت 
بترّصفات املرشكني واستهزائهم، ويف هذه احلاالت حيتاج النبّي إىل رعاية 

خاّصة من اهلل: ﴿َولََقْد نَْعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصْدُرَك ِبَما يَُقولُوَن﴾.2

النبّي  يشعر  أن  من  مانع  ال  إًذا؛  الصدر.  ضيق  ارتفاع  تعني  والسكينة 
بالضيق. وال مانع من أن يتعّهد اهلل نبّيه يف بعض املواضع لريفع عنه بعض 
الشقاء والتعب الذي يسّببه لنفسه: ﴿طه * َما أَنَزلَْنا َعلَيَْك الُْقْرآَن لِتَْشَقى﴾.3 
وال مانع يمنع من حاجة النبّي  إىل تثبيت قلبه بالرعاية اإلهلّية: ﴿لُِنثَبَِّت ِبِه 

1 �  سورة التوبة: اآلية 26.
2 �  سورة احلجر: اآلية 97.

3 �  سورة طه: اآليتان 2-1.

حاجة األنسان 
إىل السكينة حتى 

لو كان نبيًّا
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فَُؤاَدَك﴾.1 ومن هذه اآليات وغريها يتبنّي أّن حاالت املؤمنني حتى لو كانوا 

متعّددة  مراتب  هلا  والسكينة  والطمأنينة  وأخرى،  فرتة  بني  تتفاوت  أنبياَء 
بعضها موجوٌد دائاًم وبعضها حيتاج إىل رعاية وعناية إهلّية خاّصٍة.

والتربير الكامّي هلذا املطلب هو أّن النبّي  عى الرغم من اّتصاله باهلل 
تعاىل، فهو برٌش وإنساٌن. وقد يصيبه بعض ما يصيب البرش، عى املستويني 
فام  واخلطيئة،  اخلطإ  عن  العصمة  مع  يتناىف  ال  وهذا  والروحّي،  اجلسدّي 
ال  ذلك  سوى  وما  النبّي،  عى  طروءه  يستحيل  وينقضها  بالعصمة  يرّض 
دليل يدّل عى منعه واستحالته. فقد يتعب النبّي، وقد يشعر باجلوع، وله 

شهوٌة وعاطفة جتاه النساء...

وأمور مثل اخلوف من املوت واإلخراج من الوطن، وحتى اخلوف من 
فشل دعوته، أموٌر ال معنى هلا يف حّق النبّي ؛ ولكن ما املانع من أن حيزن 
النبّي عندما يرى قومه وقد سّدوا آذاهنم عن سامع صوت من يدعوهم إىل 

السعادة، كام حصل مع النبّي يف معركة حنني.2

النبّي، وعندما  األمور يف حّق  باستحالة بعض هذه  نحكم  وعندما ال 
ُيصاب صاحبه باحلزن والقلق، فا مانع من إنزال اهلل السكينة والطمأنينة 
عى قلب نبّيه وتثبيت قلبه، وال مشكلة كامية أو اعتقادية ترتّتب عى هذا 
تََرْوَها« هي دليٌل آخر عى أّن من نزلت  لَّْم  ِبُجُنوٍد  الفهم. وعبارة: »َوأَيََّدُه 

. السكينة عليه هو النبّي

ُيستفاد من السياق أّن ضمري املفعول املتكّرر ذكره يف هذه اآلية مع أكثر 
مرجع  تعّدد  إثبات  بعٌض  حاول  وقد  واحٍد؛  شخص  إىل  ُيشري  فعٍل  من 
الضمري بأن فّ� اآلية عى هذا النحو: حزن صاحب النبّي فقال له النبّي ال 

حتزن فأنزل اهلل السكينة عى هذا الصاحب.

1 �  سورة الفرقان: اآلية 32.
2 �  سورة التوبة: اآليتان 26-25.
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عليه  نزلت  من  كان  إذا  االعرتاض:  هبذا  عليهم  ُيعرتض  أن  وُيمكن 
السكينة هو صاحب النبّي، فا بّد أن يكون من أّيده اهلل بجنود غري مرئّية 
هو صاحبه أيًضا؟! ورّبام قبل بعضهم هذا االعرتاض ورأى أن ال مانع من 
توحيد مرجع الضمري بحيث يكون من صاحب السكينة واملؤّيد باجلنود 

هو صاحب النبّي وليس النبّي نفسه.

لآلية.  السليم  الفهم  مع  ينسجم  وال  أبًدا،  صحيٍح  غري  الفهم  وهذا 
فليس من اإلنصاف أن نؤّول اآلية لنخرتع فضيلة ألحد أصحاب النبّي، 
بحيث يكون هو من نرصه اهلل، وهو من نزلت عليه السكينة، وهو من أّيده 
اهلل بجنوٍد من عامل الغيب. وإّن كثرًيا من هذه الفضائل اخرُتعت يف عهد 

معاوية.3

 والتأييد الذي ُيفهم من اآلية نوعان، أحدمها من الداخل ويف قلب النبّي
وهذا  باجلنود.  التأييد  وهو  اخلارج  من  والثاين  واالطمئنان،  السكينة  وهو 
التأييد قد يكون عى نحو تسخري عامل الطبيعة لرسول اهلل؛ إذ  ُيروى أّن عنكبوًتا 

نسجت بيًتا هلا عى باب الغار، وأّن محامة عّششت يف فتحة الغار أيًضا.

وهذه األمور حصلت بطريقة إعجازّية خارقٍة للعادة. وقدرة اهلل خترق 
اهلل  أفعال  ولكّن  هذا  والظواهر.  األحداث  لوقوع  نعرفها  التي  العادات 
ال خترق قانون العلّية، فا يشء يقع خارج دائرة قانون العاقة بني العّلة 
ال  علٍل  ملصلحة  العلل  بعض  يعّطل  اهلل  أّن  األمر  يف  ما  غاية  واملعلول، 
املعتادة.  الطريقة  نعرفها يسّخرها اهلل لوقوع بعض األحداث بطريقة غري 
إبراهيم بحيث عّطل اهلل خاّصية اإلحراق يف  النبّي  كام حصل يف قّصة 
النار، ألّنه لو احرتق نبّي اهلل بالنار يف تلك احلادثة كان تاريخ البرشّية قد 
تغرّي وتبّدل عى غري ما نعرفه اليوم. فكان جيب أن ال حيرتق إبراهيم، وال 

بّد من عّلة ومعلوٍل آخر ال نعرفه نحن.

3 �  انظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة، ج 11، ص 16.
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إّن الفرتة الزمنية التي هاجر فيها رسول اهلل  من مّكة إىل املدينة، هي 
الفضيلة  ومبادئ  أصول  أّن  وذلك  احلساسّية؛  من  عاليٍة  درجة  عى  فرتة 
واإلنسانّية كانت يف مراحل ظهورها األوىل. وينبغي أن يتدّخل اهلل تعاىل 
بطريقة خارقٍة للعادة، ليستطيع النبّي تأسيس املجتمع اإلسامّي. وما كان 
التارخيية احلرجة،  اللحظة  النبّي يف تلك  تويّف  لو  يتأّسس  أن  املجتمع  هلذا 
املعتادة،  الطبيعية  غري  الطرق  من  اإلهلّي  التدّخل  من  بّد  ال  كان  ولذلك 
وليس بعيًدا عى اهلل وال خارج نطاق قدرته أن جيعل احلاممة أو العنكبوت 

تستوطن فتحة الغار كي ال يلفت نظر األعداء املاحقني للنبّي.

أّن هذه النرصة والتأييد هي مبدأ وقانون  بّد من االلتفات إىل  وهنا ال 
ووافقته  ونرصته،  تأييده  نال  سبيله،  ويف  اهلل  خّط  يف  سار  من  فكّل   ، عامٌّ

السنن اإلهلّية وساعدته عى الوصول إىل بغيته.

سر انتصار الحّق على الباطل

ْفلَى«: نعم كلمة الكافرين هي السفى؛ أي  »َوَجَعَل كَلَِمَة الَِّذيَن كََفُرواْ السُّ
إّن اهلل أفشل خطط الكافرين التي وضعوها للقضاء عى النبّي ، وجعل 
ما يريدون ومقاصدهم كلمتهم السفى، وكلمة اهلل وما يريد اهلل هو األعى. 

وهذه اإلشارة فيها الكثري من التعليم.

فكّلام كان اجلدال وكانت املواجهة بني ما يريده اهلل وما يريده الطاغوت، 
اعلموا أّن الزمان سوف يكون يف مصلحة ما يريده اهلل تعاىل؛ ألّن كلمة اهلل 
هي العليا دائاًم، واهلل عزيٌز وغالٌب غري مغلوٍب، وحكيم وعاملٌ. وهو بصري 
بالعباد، وأعامله تسري وفق تدبري حكيم وحمكم، وأنصار اهلل يقتبسون من 

قبس قدرته وعّزته. 



انِْفُرواْ ِخَفافًا َوثَِقاالً َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم ِفي 

َسِبيِل اللِّه َذلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن ﴿41﴾ لَْو 

كَاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسَفًرا قَاِصًدا الَّتَّبَُعوَك َولَ�ِكن بَُعَدْت 

لََخَرْجَنا  اْستَطَْعَنا  لَِو  ِباللِّه  َوَسيَْحلُِفوَن  ُة  قَّ الشُّ َعلَيِْهُم 

َمَعُكْم يُْهلُِكوَن أَنُفَسُهْم َواللُّه يَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن ﴿42﴾

42      41





تناسب اآليات

يقع ترتيب هذه اآليات بحسب سياق الكام ومساره عى النحو اآليت: 
الَِّذيَن  أَيَُّها  بعد أن خاطب اهلل تعاىل املؤمنني يف اآليات السابقة بقوله: ﴿يَا 
آَمُنواْ َما لَُكْم إَِذا ِقيَل لَُكُم انِفُرواْ ِفي َسِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتُْم إِلَى األَْرِض﴾،1 وعاتبهم 

فيها عى ضعف مّهتهم يف اجلهاد بعد دعوهتم إىل النفري يف سبيل اهلل، وبعد أن 
بنّي هلم تعاىل حقيقة الدنيا واآلخرة، ورشح هلم ما ينبغي هبم تفضيله وامليل 
إليه، وحّذرهم من عاقبة التثاقل ومآل التخّلف عن تلبية دعوة النبّي  إىل 
اجلهاد، وبنّي هلم عقب ذلك باملثال أّنه سوف ينرص دينه ونبّيه كام نرصه من 
قبُل، وسوف يساعده عى إيصال أمانته إىل املحّل الذي يريد تعاىل أن تصل 
هذه األمانة إليه، وبذلك كّله وما يتضمنّه الكام السابق من وعظ وتعليم 
الغفلة، فصارت  آثار  القلوب ورفع عنها  تلك  الصدأ عن  أزال  قد  يكون 
مسامع  عى  اهلل  أعاد  كّله  ذلك  بعد  جديٍد،  من  التكليف  لتحّمل  مستعّدة 
املؤمنني األمَر باجلهاد. وهذه اآلية التي نتعّرض هلا أّواًل هي دعوة عاّمٌة إىل 

اجلهاد موّجهٌة إىل املؤمنني الذين خاطبهم اهلل باآليات السابقة.

املسلمني،  بعض  تقصري  إىل  اإلش��ارَة  اآليتني  هاتني  يف  تعاىل  وكّرر 
وعرض طريقة تفكريهم، وبنّي طبيعة نظرهتم إىل مثل هذه األمور، وكشف 
عن ضعف نفوسهم وختاذهلم وحماولتهم التعّلل واختاق األعذار. وهذه 

احلالة هي حالة نفسية وإنسانّية.

قضّية  عنه  للحديث  اآليتان  هاتان  تتصّدى  الذي  اآلخر  واملطلب 

1 �  سورة التوبة: اآلية 38.
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اجتامعّية هي مسألة »التخّلف عن اجلهاد وآثارها اخلطرية«.

ومهّمة،  عاّمة  مطالب  ثاثة  عى  اآليتان  هاتان  تشتمل  عليه  وبناًء 
الدعوة إىل اجلهاد،  العاّمة هي:  املسائل اجلانبّية. واملطالب  وعى عدد من 
والتحليل النفيس والروحّي لألشخاص املتخّلفني عن اجلهاد، والعواقب 
اخلطرية التي ترتّتب عى هذه الظاهرة يف املجتمع. وأما املطالب الفرعية يف 
هاتني اآليتني فهي متعّددٌة. وهذه املضامني الواردة يف هاتني اآليتني تربطهام 

باآليات السابقة وتصلهام هبا.

النفري  إىل  املؤمنني  اآلية  من  املقطع  هذا  يدعو  َوثَِقاالً«:  ِخَفافًا  »انِْفُرواْ 
والتحّرك يف طريق اجلهاد، سواء خّفت أمحاهلم أم ثقلت، وحيّرضهم عى 

اجلهاد باملال والنفس.

ون عى آراء  خفاف مجع خفيف، وثِقال مجع ثقيل. وقد اختلف املف�رِّ
عّدة يف املراد من الثقل واخلّفة يف هاتني الكلمتني. فقال بعضهم: املراد من 
اخلّفة اهلّمة والنشاط ومن الثقل ضعف اهلّمة وقّلة النشاط. وقال آخرون 
إّن املراد من اخلّفة توافر الزاد والراحلة والعتاد، ومن الثقل عدم توافر الزاد 
ين  والراحلة والعتاد وغري ذلك من وسائل السفر. وأرجع مجاعة من املف�رِّ
الثقل واخلّفة إىل حاالت املدعّوين إىل اجلهاد من حيث العمر، فاملراد من 

اخلفاف الشباب واملقصود من الثقال كبار السّن. 

ا  عامًّ معنًى  اآلية  تؤّدي  بحيث  العبارة  هذه  تفسري  يمكن  أّنه  واحلقيقة 
تكون األقوال املشار إليها أعاه مصاديق هلذا املعنى العاّم. فيكون املقصود 
من اخلّفة والثقل توافر اإلمكانات الروحية واملادية واملعنوية وعدم توافرها.

االستعداد  لديه  يتوافر  احلاالت  بعض  يف  اإلنسان  أّن  ذلك  وتوضيح 
الروحّي واإلمكانات املادّية والبدنية، وأحياًنا ال يتوافر له ذلك. وثّمة أعذار 
قد يتمّسك اإلنسان هبا تؤّدي إىل تثاقله عن أداء بعض الواجبات املهّمة، 
ومن هذه األعذار: ضعف النشاط واإلقبال عى أداء تلك الواجبات، أو 

اآلية )41(

املعنى الصحيح 
للخّفة والثقل يف 

اآلية



283 اآليتان 41— 42

وذهاب  االقتصادّية،  واالنشغاالت  واإلعالة،  املالّية،  احليلة  وقّلة  الفقر 
عن  معذوٌر  أّنه  يعتقد  قد  احلاالت  بعض  ويف  ومّهته،  الشباب  حيوية 
االنشغال بالواجب املدعّو إليه، فيقول: أنا ثقيٌل، دعوا اخلفاف يؤّدون هذا 
أّن ذهابه إىل اجلهاد  إعالته ألطفاله فريى  العذر  الواجب. قد يكون ذلك 
أّما فاٌن من جريانه مثًا فا أطفال عنده فهو خفيف  جيعلهم با معيل، 
املؤونة من هذه الناحية. وقد يكون هذا العذر من قبيل االنشغال بتجارته 

من الصباح إىل املساء، وبالتايل يرى أّن اجلهاد سوف يعّطل جتارته.

يف هذا األمر العاّم تبنّي اآلية: أّنه يف مقابل واجب كاجلهاد، يتوّقف عليه 
مستقبل هذه اجلامعة وحياهتا االجتامعية، ويتوّقف عليه مسار ومصري الفكر 
الذي حتمله ال ينبغي االلتفات إىل الوراء عند سامع الدعوة إىل اجلهاد، وعى 
السامعني القادرين عى احلراك االنطاق وتلبية الدعوة، سواء كانوا خفاًفا 

أم كانوا ثقااًل. وهذه التلبية هي األفضل واألنسب هلم.

وتضع هذه اآلية اإلصبع عى نقطة حّساسٍة، تقّيد أرجل اجلميع عادًة 
وأيدهيم، وتقول للمخاطبني انفروا وحتّركوا إىل ساحات اجلهاد عى ما أنتم 
عليه من انشغاالت وأعذار قد تشّدكم إىل األرض وحتول دون انطاقكم.

إًذا، ال بّد من االلتفات إىل أّن تفسري اآلية باألنحاء التي أرشنا إليها هو 
بيان املصداق واملثال، وليس بالرضورة أن تكون هذه املصاديق  من باب 
واألمثلة بمنزلة املعاين املرادة من اآلية، ولعّلنا نستطيع اهّتام أصحاب تلك 
التفسريات بأهّنم توّرطوا يف التفسري بالرأي، وذلك أّن املعنى الذي نميل 

إليه هو معنًى عريفٌّ يمكن استفادته من اآلية وفهمه منها.

ين هلا. وقد التفت  فاآلية أوسع وأشمل ممّا ورد يف تفسري قدماء املف�رِّ
بل  سابًقا؛  ذكر  بام  اآلية  حيرصوا  ومل  األمر  هذا  إىل  املعارصون  املفّ�ون 
اجلهاد  إىل  شاملة  ودعوة  عامٌّ  نداٌء  هي  اآلية  أّن  ورأوا  داللتها.  عّمموا 

والنفري العاّم، بغّض النظر عن أوضاع املخاطبني وأحواهلم.

التأكيد عى 
اجلهاد رغم 

صعوباته
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واجلدير بالذكر أّن االستثناءات املعروفة يف باب اجلهاد حمفوظة يف هذه 
عليهم  حرج  ال  والنساء  الرجال،  من  السّن  وكبار  فالعجزة  أيًضا،  اآلية 
َعلَى  َوالَ  َعَفاء  الضُّ َعلَى  تعاىل: ﴿لَّيَْس  قوله  بمقتىض  اجلهاد، وذلك  ترك  يف 
الَْمْرَضى َوالَ َعلَى الَِّذيَن الَ يَِجُدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج﴾،1 وكذلك بحسب قوله 

عّز وجّل: ﴿لَيَْس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرِج َحَرٌج َواَل َعلَى الَْمِريِض 
َحَرٌج﴾.2

»َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللِّه«: وهذه اآلية تدعو املسلمني 
إىل اجلهاد يف سبيل اهلل، وكأهّنا تقول هلم: إذا كنتم متلكون املال، فاجعلوه يف 
سبيل اهلل وجاهدوا به، وإذا مل يتوافر لكم ماٌل فإّن لكّل منكم نفًسا فليبذهلا 
يف سبيل اهلل. هذا ولكن األمرين مطلوبان، وال تفيد اآلية إمكان أن يفدي 

اإلنسان نفسه بامله.

دائرة الجهاد ومصاديقه

فعل األمر »انفروا« الوارد يف اآلية دعوة إىل اخلروج واحلركة، وال يعني 
منه  ُيفهم  أن  ينبغي  بل  احلرب؛  وميدان  القتال  ساحة  إىل  االنطاق  فقط 
وبقرينة اجلملة الاحقة التي تقول: »َوَجاِهُدواْ ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل 

اللِّه«، أّن األمر بالنفر عامٌّ شامٌل جلميع مظاهر احلياة اإلنسانّية.

الجهاد بالمال

العتاد، وكان يف ذلك  لتأمني  املال  باملال هو بذل  أحد مصاديق اجلهاد 
يف  ون  املف�رِّ يذكره  ما  وهذا  شابه،  وما  والدرع  والسيف  اخليل  الزمان 

تفسريهم هلذه اآليات وأمثاهلا. 

1 �  سورة التوبة: اآلية 91.

2 �  سورة الفتح: اآلية 17.

استثناءات 
اجلهاد
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لتشجيع  ماله  بعض  اإلنسان  يدفع  أن  باملال  اجلهاد  مصاديق  ومن 
وامليادين.  اجلبهات  إىل  والذهاب  القتال  يف  املشاركة  عى  الناس  بعض 
وثّمة مصاديق أخرى قد تكون أبعد من هذه املصاديق عن الذهن، ولكن 
ما ذكرناه هو األقرب لواقع األمور. وبناًء عليه، كّل بذٍل للامل يصّب يف 

خدمة اجلهاد هو جهاد باملال.

الجهاد بالنفس

املعنى األّول الذي يتبادر إىل الذهن من اجلهاد بالنفس هو املشاركة يف 
احلرب وبذل األرواح يف هذا السبيل. هذا ولكن بذل النفس هو املرحلة 
العقل  تقديم  مثل  أخرى  بمراحل  مسبوقة  تكون  أن  ينبغي  التي  األخرية 
واملعرفة واالستفادة من مجيع الطاقات الروحية والبدنية، فكّل هذه األمور 

جهاٌد بالنفس يف سبيل اهلل.

للتخطيط، وألسنتهم  استثامر عقوهلم  إىل  املسلمني  اآلية  وبالتايل تدعو 
يف  أبداهنم  إتعاب  إىل  وتدعوهم  املقّدس،  اهلدف  هذا  وخدمة  للدعوة 
متابعته، وإفناء أعامرهم ورصفها يف هذا السبيل، وبعد ذلك كّله يصلون إىل 
املرحلة األخرية وهي تقديم النفوس واألرواح. وهذا هو منهج حبيب بن 
مظاهر وأمثاله عندما وصلوا إىل املحطة األخرية؛ أي حمّطة الفداء وتسليم 
الروح إىل مالكها احلقيقّي. هذا كّله جهاد يف سبيل اهلل من املحطة األوىل 

إىل املقصد األخري.

ولو تدّققون النظر فسوف ترون أّن األمر الوارد يف قوله تعاىل: »َوَجاِهُدواْ 
ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللِّه«، يستوعب يف دائرته كّل الوجود اإلنسايّن 

أي  وعى  اإلنسان،  به  ويرتبط  باإلنسان  يرتبط  ما  ومجيع  البرشّية  واحلياة 
حاٍل مل تنزل اآلية يف معركة تبوك وأُحد وُحنني وحدها.

موّجٌه  اخلطاب  أّن  ذلك  ووجه  باألبناء،  اجلهاد  اآلية  تشمل  ال  ورّبام 
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إىل األبناء عى نحو االستقال، وعليهم تلبية الدعوة كام جيب عى آبائهم 
تلبيتها؛ وال يشء يرّبر داللة اآلية عى عدم دخوهلم يف إطار هذه الدعوة 
إىل اجلهاد، فاألبناء مكّلفون خماطبون عليهم أن يلّبوا نداء الداعي إىل اهلل 

كغريهم من املكّلفني.

معنى اإلخالص في العمل

»ِفي َسِبيِل اللِّه«: تبنّي هذه العبارة حدود اجلهاد، وتكشف عن أّنه جيب 
دقيٌق.  تعاىل. وهذه اخلصوصية يف األعامل مطلٌب  اهلل  أن يكون يف سبيل 
يقول اإلنسان  أن  لتحّقق هذه اخلصوصية  أّنه يكفي  الناس  حيسب بعض 
ًقا يف حملٍّ آخر،  حني العمل: »قربة إىل اهلل تعاىل«، حّتى لو كان القلّب معلَّ

وهو وهٌم ليس مبنيًّا عى أساس.
اإلهلّية.  األهداف  اإلنسان يف طريق  يكون عمل  أن  العبارة  تعني هذه 
رضورات  من  رضورة  اهلل  يراه  ما  ُيستثمر  أن  تعني  اهلل  سبيل  يف  فالزكاة 
احلياة االجتامعية وهو املال، أن ُيستثمر يف خدمة الناس ويف سبيل حتقيق 
إرادة اهلل، وهي وصول هذه النعمة إىل أيدي الناس مجيًعا، فا تكون حكًرا 
عى مجاعة أو فئة دون غريهم من الناس. واجلهاد الذي ُيشرتط فيه أن يكون 
يف سبيل اهلل جيب أن يكون يف خدمة الغرض اإلهلّي واألهداف املقّدسة، 
ومنها تشكيل املجتمع األمثل الذي يريده اهلل تعاىل. وعليه فليس كّل قتاٍل 

يقع يكون يف سبيل اهلل، ومثل هذا القتال ليس هو اجلهاد املطلوب إهليًّا.
فليس صحيًحا ما ُيقال يف التاريخ إّن فاًنا استشهد يف إحدى املعارك 
التي خاضها السلطان حممود،1 أو ما ُيقال يف املعركة الفانية التي خاضها 
ليسوا  هؤالء  الناس،  من  الفايّن  العدد  استشهد  غريه  أو  السلطان  هذا 

التي  الغزنوية  الدولة  ملوك  أحد  )971-1030م.(  الغزنوي  حممود  السلطان   � 1
وباكستان،  إيران،  من  أجزاء  مثل:  اإلسامّي،  العامل  من  واسعة  منطقة  حتكم  كانت 

واهلند وكرجستان وغريها. 
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شهداء، والطرف املقابل يرى أّن قتاه شهداء أيًضا. إّن كثرًيا من معارك 
وال  اهلل،  سبيل  يف  تكن  ومل  واملال،  الذهب  أجل  من  خيضت  الساطني 

خدمة ألهدافه تعاىل.
»َذلُِكْم َخيٌْر لَُّكْم إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن«: نعم إّن بذل األرواح واملهج يف سبيل 
اهلل هو األفضل عندما يدرك اإلنسان املعايري احلقيقية للحكم عى األشياء، 

ويعلم ما أعّد اهلل يف اآلخرة من نعيٍم مقيٍم.
وهذا البيان اإلهلّي من أعذب األساليب وأكثرها إلفاًتا يف مقام احلّض 
ولكن  الدّقة؛  وقّلة  املبالغات  من  الكثري  اإلنسان  كام  ففي  والتشجيع. 
التشجيع عن اهلل خالق اخلري والرّش واملحيط بخري اإلنسان  عندما يصدر 
يقارن  متاًما، كلمتا خرٌي ورشٌّ هلام معنًى، وعندما  فإّن احلال خمتلفٌة  ورّشه، 
اهلل تعاىل بني خريين، ويفّضل أحدمها عى اآلخر يكون لذلك معناه الدقيق 
ُكْم« مع تقييدها بالعلم تشري إىل أّن هذا الفعل هو األفضل  أيًضا. »َخرْيٌ لَّ

لإلنسان حّتى لو كان يعتقد أن ثّمة شيًئا أفضل له ممّا يدعوه اهلل إليه.
عندما ُيقال لك: »أهّيا املسلم! اهنض للجهاد يف سبيل اهلل، وسارع إىل 
الراحة  إىل  واإلخاد  البقاء  أّن  الناس  بعض  حيسب  فرّبام  العدّو!«،  قتال 
البقاء  بأّن  االعتقاد  هو  احلكم  ومعيار  واألجدى،  األفضل  هو  والدعة 
القتل،  من  نفسه  عى  اإلنسان  به  ويأمن  القتال  تبعات  من  اإلنسان  يعفي 
وإذا ختّلف يستطيع متابعة أعامله وزيادة ثروته، ورّبام حيّدث اإلنسان نفسه 
بأّن املكث يف الديار يعفيني من آالم فراق األحّبة واألصدقاء، أو يقول إذا 
الزكاة  وإيتاء  الصوم  كالصاة  أخرى  بطريقة  الدين  أستطيع خدمة  بقيُت 

والسفر إىل احلج.
الباب يف وجه اإلنسان  يفتح  أّن ترك اجلهاد  الناس تظنّون  أهّيا  لعّلكم 
ملا هو أفضل من هذه األمور التي أرشنا إليها؛ ولكّن اهلل تعاىل يقول لكم: 
ُكْم«،  دعوا كل أوهامكم وحساباتكم وانطلقوا يف سفر اجلهاد فهو »َخرْيٌ لَّ
فإذا مل تذهب إىل اجلهاد، قد تبقى مئة سنة عى قيد احلياة تعبد اهلل فيها ما 

فضل اجلهاد عى 
كثري من أعامل 
الدنيا  واآلخرة



تفسير سورة براءة288

شئت أو شاء اهلل لك أن تعيش؛ ولكن مع ذلك اجلهاد خرٌي من كل ما تظّن 
أّنه خرٌي؛ وال تستطيعون تقويم األمر هبذه الطريقة إال إذا كنتم تعلمون.

العلمية  باملسائل  عميقة  دراية  عى  الزمان  ذلك  يف  املسلمون  يكن  مل 
اجلهاد  ترك  أّن  يعتقدون  كان  منهم  الكثريين  ولعّل  البرشّية،  والتجارب 
ورصف العمر يف أمور أخرى خرٌي من اجلهاد؛ ولكن يف املقابل كان كثرٌي 
مغادرة  بأّن  اإليامن  إىل  يدعوهم  راسٍخ  اعتقاد  عى  يتوافرون  أيًضا  منهم 
بأّن املوت يف  الديار وفراق األهل خرٌي؛ ألّن اهلل يقول هلم ذلك وخيربهم 

سبيل اهلل خرٌي من احلياة بناًء عى تشخيصاهتم اخلاّصة.
وقد توّصل العلامء مع مرور األّيام إىل علوم ومعارف مل تكن متوافرًة 
يف تلك األّيام، ومن هذه العلوم علم االجتامع، وعلم النفس االجتامعّي، 
واكتشفوا يف هذه العلوم وغريها أّن الضامن األساس ألّي فكٍر هو »اجلهد 

املستمّر«، وهو ما تشري إليه هذه اآلية.
باملال  اجلهاد  هو  املجتمع  يف  فكرة  أّي  لبقاء  األساس  الضامن  إّن  نعم 
كنَت  فإذا  ب�»ملاذا؟«،  عنه  ُيسأل  أن  ينبغي  ال  طبيعّي  أمٌر  وهذا  والنفس، 
مال  من  أوتيت  بام  الفكر  هذا  عن  للدفاع  ا  مستعدًّ وكنَت  فكٍر،  صاحب 

ونفس، سوف يبقى هذا الفكر حّتى لو كان باطًا.
يبقى  اللحظة وسوف  إّن اإلسام دين احلّق واحلقيقة، وقد بقي حتى 
إىل األبد بإذن اهلل، بفضل املجاهدات التي بذهلا املجاهدون بدًءا من صدر 
اإلسام، وقد ضّحى املسلمون األوائل، وكان أحدهم ال يرى لنفسه فضًا 
وال كرامًة يكتسبها بولده وأهله أو ماله؛ بل كان يرى أّن فكره ومعتقده هو 
البقاء  أردَت  »إذا  بتعبرينا:  اآلية  تقول  رّس هوّيته ومقّوم شخصّيته. وهلذا 
واخللود ونيل العظمة، عليك بعد االعتقاد الراسخ، االستعداد للتضحية 

باملال والنفس يف سبيل ما تؤمن به«.
إذا أريد للفكر أن يبقى وخيلد، فا بد من التضحية هبذا اجلسد الفاين 
فكرك  سوى  أنت  فام  جسًدا،  لسَت  اإلنسان  أهيا  ألّنك  وذلك  أجله؛  من 
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الذي حتمله، وإّنك تبقى وختلد ببقائه وخلوده. ورّبام ال يكون هذا املطلُب 
واضًحا يف عرصنا هذا؛ ولكن يف عرص صدر اإلسام كانت هذه احلقيقة 

ساطعة كالشمس.1
كنُتم  »لو  يقل:  فلم  ب�»لو«،  العلم وعدمه  يعربرِّ عن قضية  مل  اهلل  إّن  ثّم 
تعلمون«؛ والفرق بني »إن« و»لو« أّن األخرية يف اللغة العربية هي حرف 
وجّل  عّز  اهلل  اختار  وهلذا  ممتنٌع.  عليه  دخلت  ما  أّن  يفيد  المتناع،  امتناع 
احلرف »إِْن« وهذا احلرف يشري إىل أهّنم سوف يعلمون ولو بعد حنٍي أّن 
إليهم  العدّو  خيرج  فسوف  خيرجوا  مل  ألهّنم  هلم؛  خرٌي  اجلهاد  إىل  اخلروج 
خرجنا  ليتنا  يا  قول  جيدهيم  ولن  الندم  ينفع  ال  وعندها  بادهم،  ويغزو 

لقتاهلم ومل نسمح هلم بالغلبة والتفّوق علينا.
الراحة والدعة والتخاذل عن اجلهاد،  إيثار  أّن  وحينها سوف يعلمون 
فتح عليهم أبواب الرّش، وعندها سوف يعلمون أّن اخلروج خرٌي هلم من 
التخاذل. وعى أّي حال يمكن اختصار اآلية هبذه العبارة: إّن اخلروج خرٌي 
لكم وإذا كنتم ال تدركون هذه احلقيقة اآلن، فسوف تدركوهنا عن قريب.

مة )اآليات 38-41( يمكن عّدها بمنزلة التمهيد  بعض اآليات املتقدرِّ
عى  الكام  وطليعة  املنافقني،  عن  تتحّدث  سوف  التي  اآليات  ملجموعة 
النفاق هو قوله تعاىل: »لَْو كَاَن َعَرًضا قَِريبًا«. وتتضّمن هذه اآلية واآليات 
الاحقة هلا احلديث عن املنافقني، وتبنّي طبائعهم، وترشح دورهم املخّل 

يف معركة تبوك، وتعلن إدانتهم بشّدة وعبارات حاّدة.
للخروج  باالستعداد  بدأوا  اجلهاد  إىل  الدعوة  املؤمنون  سمع  عندما 
وتلبية النداء، ولكّن املنافقني رأوا أّن هذه املعركة من حيث وقتها وظروفها 
سوف ترّض بمصاحلهم اآلنية وأرزاقهم، وسوف تفسد عليهم موسم التمر، 
األعذار  باختاق  فبدأوا  الصحراء،  حّر  يذيقهم  سوف  تبوك  إىل  والسفر 

وتثبيط عزائم اآلخرين بدعوى أّن هذه املعركة ال جدوى منها.

1 �  انظر: جممع البيان، ج 5، ص 51.

اآلية )42(
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ظاهرة النفاق وأسبابها

ينبغي االلتفات إىل أّن ظاهرة النفاق وحركة املنافقني يمكن أن ُتتوّقع 
املجتمع  ألّن  املكّي؛  املجتمع  بخاف  وذلك  املدينة،  كمجتمع  جمتمع  يف 
الظواهر  هذه  مثل  ضفافه  عى  تنبت  حتى  مّكة  يف  يتشّكل  مل  اإلسامي 
الضاّرة. والنفاق هو »إظهار اليشء وإبطان ضّده«، بأن يظهر اإلنسان عمل 

املؤمنني ويبطن شيًئا آخر وحيمل عقيدًة ال تنسجم مع العمل الذي يؤّديه.
إىل  باالضطرار  اإلنسان  يشعر  عندما  عادًة،  الظاهرة،  هذه  وتتحّقق 
إخفاء عقيدته وأهدافه، وال حاجة إىل مثل هذا اإلجراء إال عندما تكون 

ا. اليد العليا ملن يراه اإلنسان عدوًّ
يف مّكة كانت األكثرّية خمالفًة لإلسام، ومل يكن أحٌد من املرشكني يشعر 
باحلاجة إىل إخفاء عدائه لإلسام؛ بل كانوا جيهرون بالعداء ويعلنونه، ومل يكن 
لإلسام شوكة خُتشى. فقد كان اإلسام من الناحية الظاهرّية ضعيًفا، وكانت 
اليد العليا بحسب الظاهر أيًضا لألعداء الذين كانوا يضّيقون عى املسلمني 
والنبّي  إىل أن حارصوا النبّي وكل من يمتُّ له بصلة قرابة يف املحلة املعروفة 

بشعب أيب طالب. وبناًء عى هذا مل تكن الظروف تقتيض النفاق.
أّما أوضاع املدينة فقد كانت غري ذلك، ففيها تشّكل املجتمع اإلسامّي 
املجتمع  هذا  وكان  اجلانب،  مرهويب  وصاروا  املسلمني،  شوكة  وقويت 
حمكوًما بدولٍة هلا قائٌد ورأٌس مدّبٌر له األمر والنهي، فاقتضت هذه الظروف 
ا،  رسًّ ومؤامراهتم  كيدهم  وممارسة  عدائهم  إخفاء  إىل  الدين  أعداء  حاجة 

فبدأ النفاق.
تفيد كتب التاريخ، ويبدو أّن هذه التقارير التارخيّية صحيحٌة، تفيد أّن 
عبد اهلل بن ُأيّب بن سلول كان مرّشًحا لرئاسة األوس واخلزرج إّبان دخول 
فأّدى  وأعياهنا،  املدينة  وجهاء  من  الرجل  هذا  وكان  املدينة،  إىل    النبّي 
شخصّيُة  وطمست  رئاسته،  عى  الطريق  قطع  إىل  املدينة  إىل  النبّي  ورود 

النبّي  شخصيََّته ونّحته إىل الظّل. 

تعريف النفاق

سبب ظهور 
النفاق

بداية ظاهرة 
النفاق يف املدينة
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مل يستطع عبد اهلل بن أيّب بن سلول حتّمل انرصاف الناس عنه وإقباهلم 
عى رسول اهلل ، فجمع عدًدا من الناس حوله عى مبدإ العداء لإلسام يف 
ا. هذا ومل يكن هو ومجاعته الفئة الوحيدة التي أرّست  الباطن والكيد له رسًّ
العداء لإلسام. فقد كان يف املدينة آخرون أعلنوا اعتناق اإلسام لسبٍب 
أو آخر وأضمروا حقًدا عى اإلسام وكيًدا له. وهكذا بدأت ظاهرة النفاق 
ترضب جذورها يف املجتمع اإلسامّي وتنبت عى ضفافه وحواشيه، هذا 
املنافقني  معرفة  وبني  بيننا  حيول  سوف  الطريقة  هبذه  النفاق  تفسري  ولكّن 

والتمييز بينهم وبني املسلمني الصادقني يف عرص صدر اإلسام.

معيار النفاق ومصاديقه

ال ينحرص النفاق يف عدٍد حمّدد من األشخاص، فقد ذكر القرآن جمموعًة 
كانت  لو  حّتى  منافًقا،  كان  فيه  توافرت  من  واخلصائص،  اخلصال  من 

دوافعه خمتلفًة عن دوافع عبد اهلل بن أيّب.
ومن أهّم خصائص املنافق إيامنه بالدين باللسان وعدم استقرار اإليامن 
يف قلبه. وُيمكن اكتشاف هذه اخلصوصية النفسية من أّن مثل هذا الشخص 
أّما ما يتعارض مع  يقبل من اإلسام ما ينفعه أو عى األقل ما ال يرّضه، 
اإلمام  تعبري  حّد  وعى  ويعارضه.  يرفضه  فهو  بأوضاعه  ويرّض  مصلحته 
الباقر: »ُيقبِلون عىل الصالة والصيام وما ال يكلمهم يف نفٍس وال ماٍل، 
ت الصالة بسائر ما يعملون بأمواهلم وأبدانم لرفضوها«.1 أولئك  ولو أرضجّ
الذي يعتمدون القاعدة التي عرّب عنها اهلل تعاىل بقوله: ﴿نُْؤِمُن ِببَْعٍض َونَْكُفُر 
ِببَْعٍض﴾2، هؤالء يقبلون من كتاب اهلل ما ال يرّض مصاحلهم، وال يصدق 

وصف املؤمن عليهم.

ولكْن  أيًضا؛  بالصاة  مؤمنًا  يكون  عادًة  باجلهاد  يؤمن  الذي  واملسلم 

1 �  الكايف، ج 5، ص 55.
2 �  سورة النساء: اآلية 150.

اإلسام بالسان، 
أول خصائص 

املنافق
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كثريون من أولئك الذين يؤمنون بالصاة وال يؤمنون باجلهاد. وبناًء عى 
هذا الكام، ينبغي أن نوّسع دائرة النفاق؛ بحيث ال يدخل فيها عبد اهلل بن 
أيّب وأمثاله فقط. فطلحة والزبري أيًضا حّتى لو كانا مؤمنني بحسب الظاهر، 

غري أهّنام خرجا عى اإلمام عيّل وأشعا حرب اجلمل. 

وتتضّمن آية »لَْو كَاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسَفًرا قَاِصًدا الَّتَّبَُعوَك..«. مطلبني، أّوهلام 
بيان األسباب النفسية والروحية التي حتول بني بعض الناس واملشاركة يف 
اجلهاد، وتبنّي احلاالت التي رّبام يقبلون عى ترك األوطان من أجلها. وهذه 
قضية مهّمة لنا. واملطلب الثاين هو عاقبة املتخّلفني عن اللحاق بركب النبّي 

 والذين ال يلّبون دعوته إىل اجلهاد.

شأًنا  أي  قريًبا  عرًضا  السفر  كان  لو  األّول:  املطلب  عن  اآلية  تقول 
أّن أيدهيم تصل إليها ويثقون بأهّنم  القريبة منهم بمعنى  من شؤون الدنيا 
ينالوهنا، لسافروا وللّبوا داعي الرحيل والسفر؛ ولكن برشط أّن اإلحساس 
باألمان أيًضا وعدم وجود خطٍر يف هذا السفر. فلو قيل هلم: عندنا سفر إىل 
ثاثة فراسخ هندف فيه إىل مصادرة قافلة جتارية للمرشكني، فإهّنم يسافرون 

ويّتبعونكم؛ ألّن املبتغى هو املال، والسفر قريب ميسور.

وبالتايل فإهّنم يتخاذلون عن تلبية دعوة اجلهاد ألهّنم ال يتوّقعون املنفعة 
املالية من هذا السفر، ُيضاف إىل ذلك أّن السفر بعيٌد. فرشط استجابتهم 
تستدعي  ال  بطريقة  السهل  املال  عى  احلصول  توّقع  هو  اجلهاد  لدعوة 
خماطرة السفر البعيد. أّما عندما ُيقال هلم هّيا إىل تبوك للقتال لتوفري العّزة 
بى،  السفر.  فإهّنم حيجمون عن  مثًا،  مّدة عرش سنوات  واألمن ألّمتكم 

بعض الناس يفّكرون هبذه الطريقة.

ُة«: أي بعد عليهم السفر، فالّشقة هي السفر  قَّ »َولَ�ِكن بَُعَدْت َعلَيِْهُم الشُّ
البعيد. واملسافة الفاصلة بني املدينة وتبوك بالنسبة هلم مسافٌة بعيدة خاّصة 
بمقاييس ذلك الزمان؛ ولذلك مل يذهبوا. والحظوا حلن التأنيب والتوبيخ 
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يف اآلية. فهي تقول هلم: »لو كان ثّمة ماٌل؛ لسافرتم«. وبالتايل تنبئ اآلية 
عن أهّنم ال يصحبون النبّي  وال يرافقونه إال من أجل مصاحلهم اخلاّصة.

سياسة النبّي  في الحروب

اعتمد النبّي  يف احلرب سياسة تقيض بعدم الترصيح باملقصد عند إرادة 
اخلروج إىل القتال، ومل يكن يعلم املقاتلون مقصدهم إال بعد الوصول إىل 
مكاٍن حمّدٍد، ويف بعض احلاالت مل يكن معلوًما هلم ماذا ينتظرهم من واجبات 

خي أهل السنّة هذه الطريقة النبوية. وتكاليف. وقد نقل عدٌد من مؤررِّ

املقصد  عن    النبّي  وأعلن  السياسة،  تلك  ُتِركت  املعركة  هذه  ويف 
خطورة  إىل  بالنظر  وذلك  إليه،  املسلمني  يدعو  الذي  السفر  من  والغاية 
السفر وبعد املسافة، ومن املعلوم، ويبدو أّن التجربة البرشية املعارصة تؤّكد 
أّن املعرفة بحجم املهاّم الشاّقة واملعّقدة تساعد عى تنفيذ خططها. ومن هنا 
ناحظ أّن النبّي  رّصح للمقاتلني بمقصده، وقال هلم إّن الغاية من السفر 

هي مواجهة رشقّي إمرباطورّيتهم يف منطقة تبوك.

عموم مفاد اآلية

الفكرّية، يف سياق  الرتبية  القرآن  لتعاليم  واملازمة  املقارنة  األمور  من 
القرآن بني أمرين، تطوير  الوقائع. وهبذا جيمع  أو  التعليم وبيان األحكام 
املعرفة وتنمية الروح، وهذه هي طريقة القرآن الرتبوّية؛ حيث يعمل القرآن 
لتحّمل  مستعّدة  النفوس  جتعل  فريدٍة  بطريقة  احلقائق  بيان  عى  الكريم 
األسلوب  هو  وهذا  منرشٍح.  بقلب  احلقائق  وقبول  اجلسام  املسؤولّيات 

األنسب يف الرتبية والتعليم.

وينبغي االلتفات إىل أّن هذه اآليات عى الرغم من ورودها يف ظروٍف 
زمانية حمّددة، هي ظروف التهيئة ملعركة تبوك وحتريض املسلمني عى السفر 
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بتلك  ينبغي حرص اآلية  الرغم من ذلك، ال  للجهاد يف ذلك املكان. عى 
يصلح  وروحية  نفسية  وتعاليم  مضامني  من  فيها  ما  ألّن  وذلك  الواقعة؛ 
لكّل زماٍن ولكّل مكاٍن. ومن الصحيح خماطبة املسلمني املعارصين بلسان 
اآلية وتأنيبهم عى بعض التقصري بأن ُيقال هلم: »ملاذا تتخاذلون وتظهرون 

ثقل اهلّمة عن اجلهاد عندما ُتدعون إليه«.

تبرير المنافقين فرارهم من الجهاد

أّن  وختربنا  اآلية  تكمل  َمَعُكْم«:  لََخَرْجَنا  اْستَطَْعَنا  لَِو  ِباللِّه  »َوَسيَْحلُِفوَن 
سوى  معكم  اخلروج  وبني  بيننا  حال  ما  ويقولون:  سيقسمون  املنافقني 
العجز، ولو استطعنا اخلروج لكنّا معكم. ومثل هذا القول سهٌل ال مشّقة 
فيه، فعندما يذهب املسلمون إىل القتال ويعودون منترصين من غري قتال؛ 
املتخّلفون  املنافقون  هؤالء  يأيت  سوف  مواجتهم،  الروم  جتنّب  بسبب 
خيتلقون  وسوف  الظافرين،  املسلمني  الستقبال  صدورهم  ويفتحون 

األعذار لتربير غياهبم عن تلك املعركة الرابحة من دون تكلفة.

النبّي! ال تظنّن أّن املنافقني يتقنون االستدالل العقيّل، ال؛ فهؤالء  أهّيا 
باهلل وبغريه من  القسم  إىل  عندهم حسابات شخصّية، وسوف يسارعون 
املقّدسات، إهّنم لو استطاعوا أن يكونوا معكم لفعلوا ورافقوكم. ولعّلهم 
صادقون هذه املّرة حيث إهّنم يتمنّون لو أهّنم شاركوا ونالوا رشف املشاركة 

ما دامت عواقبها وفق حساباهتم يسرية.

تبنّي اآلية بدّقة بالغة أحوال هذه اجلامعة يف مجيع الظروف واألحوال. 
فهم ليسوا من أهل حتّمل املسؤولّية، كام إهّنم ال يتحّلون بالشهامة الكافية 
التي جتعلهم يعرتفون بأهّنم مل يؤّدوا واجبهم؛ بل يريدون املشاركة يف رشف 
بالتخّلف؛ ولكنّهم كاذبون. وهم  العجز وعدم االعرتاف  النرص بدعوى 
يضّمون إىل جريمة التخّلف ومعصية ترك اجلهاد معصية الكذب والنفاق.
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عاقبة ترك الجهاد

اآلية  بيان  هو  أعاه  إليهام  أرشنا  اللذين  املطلبني  من  الثاين  املطلب 
عيون  من  هؤالء  أمثال  ُيسقط  اآلية  هذه  يف  فالقرآن  اجلهاد.  ترك  عاقبة 
الناس ويتعامل معهم وكأهّنم أعدموا أنفسهم: ﴿هُيِْلُكوَن َأنُفَسُهْم﴾. فهم 
بقسمهم الكاذب، ونفاقهم املفضوح حكموا عى أنفسهم باهلاك ودّمروا 

شخصّياهتم.

. يعتقد بعض الناس أّن سبب  ويشتمل هذا التعبري عى بعٍد اجتامعيٍّ مهمٍّ
اهلاك هو األيامن الكاذبة التي تصدر عنهم. نعم ال شّك يف أّن اليمني الكاذبة 
سبٌب من أسباب اهلاك؛ ولكن ليس هذا ما ترمي إليه اآلية. فلم تصدر عبارة 
»هُيِْلُكوَن َأنُفَسُهْم« عن اهلل تعاىل لتبنّي أّن أيامهنم أهلكتهم؛ بل ترمي اآلية إىل 
أهلكهم  فقد  أهلكهم،  الذي  هو  الكاذب  القسم  إىل  أحوجهم  ما  أّن  بيان 

تركهم اجلهاد، وترك العمل بالواجب الذي ُندبوا إليه فلم يستجيبوا.

سعة معنى الهالك

ليس »اهلاك« هو املوت وانفصال الروح عن اجلسد، و»االبتاء باهلاك 
النصوص  من  كثرٍي  ويف  األبدّي.  باملوت  االبتاء  معناه  ليس  األبدّي« 
اهلاك  إّن  بل  وحده؛  املعنى  هذا  يف  اهلاك  ُيستعمل  مل  والروائية  القرآنية 
له معنًى عامٌّ وواسٌع يدخل يف دائرته السقوط املعنوّي وموت الفضيلة يف 
اإلنسان. وهذا املعنى أوسع وأدّق؛ وذلك أّن بعض الناس تراهم هالكني 
زالت  ما  الدماء  أّن  من  الرغم  وعى  احلياة،  قيد  عى  أهّنم  من  الرغم  عى 
جتري يف عروقهم، وأشقياء التاريخ هم هؤالء، وأرسى الشقاء املادّي هم 

من هذا القبيل.

ال  منه  ُيقصد  ال  التَّْهلَُكِة﴾1  إِلَى  ِبأَيِْديُكْم  تُلُْقواْ  ﴿َوالَ  تعاىل:  وقوله 

1 � سورة البقرة: اآلية 195.
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املعنى يكون عيّل بن  املراد هذا  جتعلوا أنفسكم بني يدي املوت. ولو كان 
إّنه وضع نفسه يف فم  أيب طالٍب قد عمل عى خاف هذه اآلية حيث 
ا من شباب  املوت مّراٍت ومّرات. يف إحدى املعارك مع الروم ُيروى أّن شابًّ
األعداء،  عى  وهجم  مابسه  بعض  من  فتجّرد  احلامسة  أخذته  املسلمني 
فرصخ بعض املسلمني وقالوا: »يلقي نفسه إىل التهلكة«.1 وُيروى أّن أبا 
أّيوب األنصارّي كان حارًضا فعندما التفت إىل خطإ هؤالء يف فهم اآلية، 
بنّي هلم خطأهم وأنبأهم أهّنا نزلت يف األنصار عندما أعّز اهلل اإلسام وكُثر 
نارصوه بدأ يّ� بعضهم لبعض ويقول لو أقمنا يف أموالنا نصلح ما ضاع 

منها، فكانت التهلكة اإلقامة عى األموال وترك اجلهاد. 

وعى أّي حال، إّن غرضنا هو بيان أّن اهلاك يف القرآن الكريم ال يعني 
املوت وخروج الروح من اجلسد فقط؛ بل يعني أيًضا املوت املعنوّي، فهذا 
وماء  الكرامة  وخسارة  واالجتامعي  األخاقّي  والسقوط  أيًضا.  هاك 
التكامل هاك، والفقر  إّن االنحراف عن جادة  الوجه هاك كذلك، كام 

املادّي هاٌك، والرضا بالظلم سقوط للمجتمع وهاٌك.

وخيربنا القرآن أّن ترك اجلهاد ال يفيض إىل اهلاك الفردّي فقط؛ بل يفيض 
إىل اهلاك اجلامعّي. فإحدى رسائل هذه اآلية هي أّن أّي مجاعة تتخّى عن 
مسؤولّياهتا كاملنافقني تكون قد أسلمت نفسها للهاك. بى، هذه هي بعض 

مرارات ترك اجلهاد وبعض عواقبه السّيئة.

»َواللُّه يَْعلَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن«: ختتم هذه اآلية ببيان أّن اهلل مّطلٌع عى رسائر 
يرتكون  جعلتهم  التي  والدوافع  طبائعهم  ويعلم  كذهبم،  يعلم  املنافقني 

اجلهاد.

1 �  امليزان يف تفسري القرآن، ج 2، ص 72.



الَِّذيَن  لََك  يَتَبَيََّن  َحتَّى  لَُهْم  أَِذنَت  لَِم  َعنَك  اللُه  َعَفا 

الَِّذيَن  يَْستَأِْذنَُك  الَ   ﴾43﴿ الَْكاِذِبيَن  َوتَْعلََم  َصَدقُواْ 

ِبأَْمَوالِِهْم  يَُجاِهُدواْ  أَن  اآلِخِر  َوالْيَْوِم  ِباللِّه  يُْؤِمُنوَن 

يَْستَأِْذنَُك  إِنََّما   ﴾44﴿ ِبالُْمتَِّقيَن  َعلِيٌم  َواللُّه  َوأَنُفِسِهْم 

الَِّذيَن الَ يُْؤِمُنوَن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُُهْم 

فَُهْم ِفي َريِْبِهْم يَتََردَُّدوَن ﴿45﴾

45    43





تناسب اآليات

وحّض  التعبئة  سياق  يف  تأيت  كسابقتها  اآليات  من  املجموعة  وهذه 
املسلمني عى اجلهاد وبّث العزيمة يف نفوسهم.

ضرورة االقتران بين التعليم والتربية

كّررنا أكثر من مّرة أّن أسلوب القرآن الكريم يقتيض اجلمع بني التعليم 
أمران يف  يتحّقق  الطريقة  ّما. وهبذه  يتحّدث عن موضوٍع  عندما  والرتبية 
املخاطب  عند  الذهنية  اإلحاطة  حتصل  الذهنية  الناحية  من  واحٍد،  وقٍت 
النفسية  الناحية  ومن  بالبيان،  املقصودة  املتنّوعة  أبعاده  من  باملوضوع 
القرآن  يكتفي  وال  الصعيد،  هذا  عى  املطلوبة  اآلثار  تتحّقق  والروحّية 
والرتبية  الذهني  التعليم  بني  جيمع  بل  احلقائق،  وبيان  التعليم  برصف 

الروحية والنفسية.

هذه هي الطريقة املعتمدة يف التعليم والرتبية يف آيات القرآن. ويف أكثر 
اجلهاد  فكرة  املؤمنني  تعليم  هو  باالهتامم  حظوًة  األكثر  األمر  اآليات  هذه 
وأحكامه، ويف الوقت عينه إعدادهم روحيًّا ونفسيًّا لإلقبال عليه، وذلك ألّن 
بيان احلكم وتعليم املخاطبني املفهوم ال جيدي ما مل يقرتن بالرتبية الروحية 

عليه، وال ينفع التعليم خاّصة يف مثل هذه األمور إال إذا اقرتن بالرتبية.

طوال تاريخ البرشّية، وأقرب وأوضح طوال تاريخ اإلسام واملسلمني، 
من  يستفيدوا  مل  ولكنّهم  واملعرفة؛  العلم  أهل  من  الناس  من  كثرًيا  رأينا 
الكايف؛  باملقدار  الروحية  بالرتبية  حتّليهم  لعدم  معرفتهم  من  وال  علمهم 

املنهج القرآين يف 
الرتبية

خطورة العلم 
دون تربية
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السارق  »إّن  يقول:  حيث  اإليراين  الشاعر  قول  عليهم  يصدق  لعّله  بل 
الذي حيمل ضوًءا أشّد خطًرا عى األموال وأكثر رضًرا«. وقد وجدنا أّن 
بعض هؤالء العاملني أساؤوا استغال علمهم واستغّلوا الناس واملجتمع 
وسّخروا كّل يشٍء من أجل أهدافهم غري النبيلة. هلذا نرى اإلسام يرّص 

دائاًم عى اجلمع بني التعليم والرتبية.

احتماالن في تفسير »َعَفا اللُه َعنَك«

أِذن  ألّنه    نبّيه  عن  عفا  أّنه  اآلية  هذه  يف  اهلل  يعلن  َعنَك«:  اللُه  »َعَفا 
ملجموعة من الناس بالبقاء يف املدينة وسمح هلم بعدم اخلروج إىل القتال. 
 ،وهذا هو االحتامل األّول يف تفسري اآلية، وهو تثبيٌت وتقرير إلذن النبّي
وُيفهم من اآلية أّن مجاعة من الناس استأذنوا بالبقاء يف املدينة وعدم اخلروج 
إىل اجلهاد فُأذن هلم يف ذلك، وكان هذا االستئذان واملوافقة وإعطاء اإلذن 

وسيلًة من وسائل التمّيز بني املنافقني واملؤمنني.
وال مشكلة يف هذا املعنى، وليس بعيًدا عن ظاهر اآلية أيًضا. و»مِلَ« قبل 
فيها إشارة إىل استفهام مقّدٌر  ُيقصد هبا االستفهام؛ بل  الفعل »أذنَت« ال 
يف حال عدم العفو. وهذه اجلملة يف اآلية تشبه قولنا: »لن أؤاخذك، ملاذا 
ذهبت إىل املكان الفايّن«، فكلمة ملاذا يف هذه اجلملة ال ُيقصد هبا السؤال، 
وإّنام ينبغي محلها عى السؤال عى تقدير املؤاخذة، فلو أّنه آخذه لصّح أن 
يسأله: ملاذا ذهبت؟ وبناًء عى هذا االحتامل يكون املقصود من اآلية تقرير 
انكشاف  من  اإلذن  هذا  عى  ترّتب  ما  إىل  بالنظر  هلم،  إذنه  عى    النبّي 

حاهلم، ومتييز الصادقني من غريهم.
واالحتامل الثاين أن تكون مجلة »َعَفا اهللُ َعنَك« للدعاء، وليس لإلخبار 
عن عفو اهلل تعاىل عن رسوله. وهذا شبيٌه بدعائنا لشخٍص بأن نقول له: 

»غفر اهلل لك«. 
وعى هذا االحتامل تتضّمن اآلية معنى التشويق والتشجيع للنبّي وفيها 

اآلية )43(

التأييد اإلهلي 
 Pإلذن النبي

للمنافقني برتك 
اجلهاد
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هو  ملن  أحد األشخاص  قال  لو  كام    له  املحّبة  إظهار  من  الكثري  اليشء 
أدنى مرتبًة »غفر اهلل لك، عى ما قلت من الكام الذي أّدى إىل انكشاف 
أّن  يعني  ال  وهذا  رّشه«،  يف  الناس  يتوّرط  ال  حتى  وانفضاحه  فاٍن  أمر 
هذا القائل يكره انكشاف أمر من انكشف أمره؛ بل مثل هذه العبارة تفيد 

التشجيع واالستحسان.
لَُهْم«  أَِذنَت  »لَِم   : النبّي  الصادر من  اإلذن  يكون  تقّدم  ما  وبناًء عى 
واملنافقني:  الكاذبني  انكشاف  إىل  أّدى  ومقبواًل؛ ألّنه  اهلل  قبل  من  مطلوًبا 
»َحتَّى يَتَبَيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُواْ َوتَْعلََم الَْكاِذِبيَن«، وقوله تعاىل: »َعَفا اللُه َعنَك« 
تلّطٌف من اهلل وتعبري عن الرضا بصورٍة غري مبارشٍة، وكأّنه عّز وجّل يقول 
املدينة،  يف  بالبقاء  هلؤالء  اإلذن  من  أعطيت  ما  عى  فيك!  اهلل  »بارك  له: 

وختّلفهم عن اجلهاد«.

أجواء نزول اآلية

كام تقّدم وسوف يأيت برصاحٍة يف اآليات الاحقة، تتحّدث هذه اآلية 
إىل  أتوا  ولكنّهم  باإلسام،  اإليامن  يّدعون  األشخاص  من  جمموعة  عن 
النبّي  عندما كان بصدد االستعداد للخروج إىل تبوك، وطلبوا منه اإلذن 

بالبقاء يف املدينة وعدم اخلروج معه ومع سائر املسلمني إىل احلرب.
مقاتٍل  أّي  إىل  احلاجة  أوضاع  وهي  األوضاع،  هذه  يف  واالستئذان 
ينضّم إىل عسكر املسلمني، أشبه باستئذان رجٍل يملك الكثري من الطعام، 
وحيرضه شخٌص جائع أحوج ما يكون إىل الطعام، فيأيت صاحب الطعام 
إىل اجلائع، وهو خيشى من اهّتامه بالبخل وعدم إطعام اجلائعني، فيستأذن 
اجلائع ويقول له: »أتسمح يل برمي هذا الطعام؟!« إّن هذا االستئذان أقرب 

إىل السخرية منه إىل األدب واالستئذان.
والفارق بني هذا املثال ومورد اآلية، أّن اإلذن يف املثال يرّض بمصلحة 
اآلذن، أّما اآلية الرشيفة فإّن هؤالء أتوا إىل النبّي  قائد هذه الثورة ومفّجر 

استئذان املنافقني 
يف ترك اجلهاد 
وقت احلاجة 

إليهم



تفسير سورة براءة302

هذا التحّول العظيم، ليطلبوا منه اإلذن بعدم املشاركة يف استمرار مرشوعه، 
واحلال أّن اهلل أعطاهم القّوة والذراع والعضد ليستعملوها يف ما ينفعهم يف 
الدنيا واآلخرة. وتفيد اآلية أّن من أتى يستأذن النبّي  رياًء ونفاًقا، أراد 

أن حيفظ صورته عنده وأن ال خي� ثقة النبّي فيه.

منافع تخّلف المنافقين

املنفعة األوىل املرتّتبة عى إذن النبّي  للمنافقني بعدم اللحاق بالركب، 
هي أهّنم استفادوا من هذا اإلذن وبقوا يف بيوهتم بكّل وقاحٍة، وبذلك تسنّى 
للنبّي  ولسائر الناس معرفتهم ومتييزهم، ولو أّنه مل يأذن هلم الضطّروا 
إىل املشاركة يف املعركة والسري يف ركابه، ففي ذلك الزمان مل يكن األمر عى 
هذا النحو بحيث يمكن هلم أن يبقوا أحاس بيوهتم والنبّي  يقول هلم 
جيب عليكم اخلروج معنا؛ فأحكام اإلسام كانت ملزمة يف ذلك العرص، 
فلم يكن عرصهم كعرصنا بحيث يدعو اإلسام إىل إيتاء الزكاة ومن شاء 

يؤّدي ما عليه ومن شاء يمتنع!
، والدولة يف ذلك  قوانني اإلسام وتعاليمه كانت ذات طابٍع اجتامعيٍّ
الوقت كانت حمكومة هبذا املنهج الفكرّي، وذلك املجتمع كان يسري وفق 
الدولة وذلك املجتمع هو مؤّسس  اإليديولوجيا اإلسامّية، ورأس تلك 
هذا الفكر وداعيُته، واملرشف عى تطبيقه وجتسيده يف االجتامع اإلنسايّن. 
فعندما كان يأمر كان عى الناس االستجابة وتلبية الدعوة، ومن ال يلتحق 
هلا  جريمة  اجلهاد  عن  والتخّلف  اجلهاد،  عن  املتخلرِّفني  من  ُيعّد  بالركب 
  النبّي  دعوة  ولبَّوا  الناس خرجوا  أّن مجيع  لو  املعروف. وعليه،  عقاهبا 
ملا ُعِرف املنافقون وملا امتازوا عن سائر الناس، وملا انكشفت وجوههم من 

وراء األقنعة التي كانوا يغّطوهنا هبا.
ضعاف  املنافقني  أّن  هي  النبوّي،  اإلذن  عى  ترّتبت  التي  الثانية  املنفعة 
النفوس، وبالتايل سوف يؤّدي وجودهم بني سائر املقاتلني إىل رساية ضعفهم 

افتضاح املنافقني 
بإذن النبي هلم 

بالتخلف
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وانتقاله إىل سائر العسكر، فيحول ذلك دون ثباهتم يف املعركة وإرصارهم 
بالرتّدد واالضطراب. ومثل  يبتى اجلميع  الشهادة، وسوف  أو  النرص  عل 
ر، ففي ُأحد ضُعفت  هذه احلالة حصلت أكثر من مّرة يف تاريخ اإلسام املبكرِّ
نفوس بعض املقاتلني ففّروا من ساحة املعركة أو فّكروا يف الفرار منها، ويوم 
ولوال  هذا،  بضعفهم  األوضاع  وخّربوا  الناس  بعض  ضعف  أيًضا  ُحنني 
لتعّرضت  الصحابة  آخر من  املؤمنني وعدٍد  أمري  وثبات    النبّي  رشد 

مسرية اإلسام النتكاسة باحلّد األدنى.
وخاصة الكام، إّن قوله تعاىل: »َعَفا اللُه َعنَك لَِم أَِذنَت لَُهْم« فيه إشارة 

إىل املوافقة اإلهلّية عى هذا التدبري النبوّي.

رين لآلية نقد فهم بعض المفّسِ

ين من فهم اآلية بعيٌد بعض اليشء  يتبنّي ممّا تقّدم أن موقف بعض املف�رِّ
عن املوضوعّية. وذلك أّن بعضهم كأّنه غفل عن قراءة اآلية والتدقيق يف 
املنافقني  انكشاف  إىل  يؤدرِّ  مل  النبوّي  اإلذن  إّن  تفسريها  يف  فقال  معناها، 
هلم.  اإلذن  عدم  األجدى  من  كان  وبالتايل  الناس،  سائر  عن  وامتيازهم 

ونحن نرى أّن هذا الفهم ال ينسجم مع داللة اآلية ومؤّداها الظاهر.
هو  لآلية  الصحيح  التفسري  أّن  عن  يكشف  توضيح  من  قّدمناه  وما 
كشفها عن الرضا اإلهلّي عن اإلذن النبوّي؛ ألّن هذا اإلذن هو الذي كشف 

وجوه املنافقني احلقيقّية ومّيز بينهم وبني املؤمنني.
الفخر  مثل:  رين  واملتأخرِّ املتقّدمني  من  ين  املف�رِّ من  عدٌد  توّقف  وقد 
الرازي، والزخمرشي، وصواًل إىل رشيد رضا1 عند هذه القضية وتساءلوا: 
 ذنًبا أو أخطأ حّتى يعفَو اهلل عنه؟ وقد رأى بعضهم  النبّي  هل ارتكب 
أن ال مانع من وقوع النبّي يف اخلطإ أو املعصية! بينام رأى آخرون أّن النبّي 
 أقدم عى ترك األوىل! وذهب بعٌض إىل أّن قوله تعاىل: »َعَفا اهللُ َعنَك 

1 �  التفسري الكبري، ج 16، ص 73؛ الكّشاف، ج 2، ص 192؛ املنار، ج 10، ص 402.

الرضر املرتتب 
عى حضور 

املنافقني 
يف صفوف 
املجاهدين
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ُيستفاد منه اجلّد! إىل غري ذلك من  املزاح، وال  هَلُْم«، حممول عى  َأِذنَت  مِلَ 
األوهام واألقوال غري الصحيحة.

ويف الردجّ عىل هذه األفكار ينبغي قول اآليت:
أّواًل: ال ينبغي إدخال النظرّيات الكامية واآلراء االعتقادية يف تفسري 
أّن  وذلك  القرآن؛  مع  التعاطي  يف  للطف  جمانبٌة  العمل  هذا  ويف  اآلية. 
األساس  االرتكاز  نقطة  واكتشاف  نفسها،  اآلية  إىل  النظر  هو  الصحيح 
فيها، أّما الدخول يف البحث الكامّي بأدنى مناسبٍة فهو خلٌط منهجيٌّ غري 
وظيفة  مع  ينسجم  ال  الكامية  األبحاث  تفاصيل  يف  واخلوض  صحيٍح. 
املف�رِّ ودوره. والبحث يف عصمة األنبياء وإمكان وقوع النبّي يف املعصية 
أو عدم إمكانه بحٌث كاميٌّ حمّله علم الكام، وقد بنّي األشاعرة موقفهم 

من هذه القضية الكامية يف كتبهم التخّصصية.
ثانًيا: إن إنطاق القرآن باآلراء الشخصية املستندة إىل اخللفية املذهبّية أو 
ين عى ارتكاهبا. غريها جريمٌة كبريٌة يف حّق القرآن، وقد أقدم عدٌد من املف�رِّ

االستئذان في ترك الجهاد من عالمات عدم اإليمان

يف اآلية نقطة مهّمة تتوىّل اآلية الاحقة تفصيلها، وهذه النقطة مفادها 
ا وشامًا جلميع  عامًّ التكليف  يكون  اجلهاد، حيث  ترك  االستئذان يف  أّن 
 أّدى إىل  النبّي  الناس، دليٌل عى عدم اإليامن. واإلذن الذي صدر عن 
ظهور عدم إيامهنم وانكشافهم؛ وذلك ألّن األّمة عندما ُتعَلم بأهّنا مسؤولة 
عن محل األمانة، وال تستطيع ذلك إاّل بتصّدي عدٍد من املسلمني للجهاد 
إىل  األمانة  هذه  ليوصلوا  يملكون  بام  يضّحوا  وأن  وأمواهلم،  بأنفسهم 
ومحل  السواعد  عن  التشمري  احلالة  هذه  يف  اجلميع  فعى  اآلتية،  األجيال 
املطلوبة كلٌّ بحسب قدرته، مهام كانت املخاطر والتبِعات، وهذا  األعباء 
أمٌر كان يدركه املسلمون بعقوهلم، وأّكده هلم القرآن الكريم وكام النبّي 

 وتعليامته الصادرة هلم.
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هذه  حتّمل  من  باإلعفاء  اإلذن  طلب  يكشف  الظروف  هذه  مثل  يف 
من  وليس  العمل  أهل  من  ليس  املستأذن  أّن  عن  العظيمة،  املسؤولية 
املؤّهلني حلمل األمانات واألعباء الثقيلة. ومن هنا، تكشف اآلية الاحقة 
عن هذه السمة من سامهتم، وتؤّكد أّن من يؤمن باهلل واليوم اآلخر ال يطلب 
اإلذن وال يسعى إىل التخّفف من األعباء: »الَ يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمُنوَن ِباللِّه 

َوالْيَْوِم اآلِخِر أَن يَُجاِهُدواْ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم«.

التالزم الحتمّي بين الجهاد واإليمان

اإليامن  بني  أّن  حاصله  فرعيٌّ  مطلٌب  املتقّدم  العاّم  الكام  من  ُيستفاد 
رصاط  يف  يسري  الواقعّي  احلقيقّي  املؤمن  إّن  أي  حتميًّا؛  تازًما  واجلهاد 
اجلهاد عندما يعلم بأّن ذلك هو املطلوب منه، أّما من يعّلق مشاركته يف أداء 
هذا الواجب عى عدم إعفاء النبّي له، فهو ليس من أهل اإليامن باهلل واليوم 
اآلخر، وبذا ُيعلم أّن طلب اإلذن بعدم املشاركة يف اجلهاد كاشٌف عن عدم 
اإليامن، أو عى األقّل عن عدم عمق اإليامن؛ وهلذا تتابع اآلية وتبنّي علم 

اهلل باملؤمنني وغري املؤمنني: »َواللُّه َعلِيٌم ِبالُْمتَِّقيَن«.
َواْرتَابَْت قُلُوبُُهْم فَُهْم  َوالْيَْوِم اآلِخِر  ِباللِّه  يُْؤِمُنوَن  الَِّذيَن الَ  »إِنََّما يَْستَأِْذنَُك 
خيدعنّك  ال  له:  وتقول    النبّي  اآلية  هذه  ختاطب  يَتََردَُّدوَن«:  َريِْبِهْم  ِفي 

هؤالء الذين ُيظهرون اإليامن، فبعضهم متوّرطون يف عامل شّكهم وريبهم، 
فهؤالء ليسوا يف مركز اإليامن، بل هم غارقون يف الرتّدد والشّك، يراوحون 
الدالئل  ومن  حال؛  عى  يستقّرون  وال  وذاك  املوقع  هذا  بني  الدوام  عى 
ولو  اجلهاد؛  إعفاءهم من  إليك وطلبهم  الكاشفة عن حاهلم هذه جميئهم 

كانوا صادقي االعتقاد ملا ترّددوا يف الطاعة بعد صدور األمر منك.

اآلية )44(

اآلية )45(

تردد املنافقني 
وجتواهلم يف عامل 

الشك
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تناسب اآليات

تأيت هذه اآلية بعد عدد من اآليات وتسبق عدًدا آخر من اآليات التي 
تتحّدث عن املنافقني وأوضاعهم. وعى الرغم من يشء من االختاف يف 

بعض املضامني بني هذه اآليات إال أّن الفضاء العام للسورة واحٌد.
من  عدٍد  عى  وحتتوي  والافتة،  املهّمة  باملطالب  مليئة  اآلية  وهذه 
إليك  يأتون  الذين  هؤالء  إّن  تقول:  فهي  واملعلرِّمة،  ية  املربرِّ اإلشارات 
بالرياء والتظاهر  نفوسهم  تغطية ضعف  الستئذانك، حياولون يف احلقيقة 
له.  املستعّدين  من  وال  اجلهاد  أهل  من  ليسوا  هم  احلقيقة  ويف  باألدب. 
والدليل عى هذا التقويم هلم أّن من يريد اخلروج ومن هو عازٌم عليه، ال بّد 
له من إعداد العّدة وهتيئة املقّدمات، وهم مل يفعلوا شيًئا من هذا، وبالتايل 
ال معنى السئتذاهنم منك، وهم من أّول األمر مائلون إىل البقاء والتخّلف 

عن ركبك.
ًة«: من يعزم عى اخلروج مع املسلمني  واْ لَُه ُعدَّ »َولَْو أََراُدواْ الُْخُروَج ألََعدُّ
هي  »الُعّدة«  السفر.  هلذا  املطلوبة  املقّدمات  متهيد  من  له  بّد  ال  اجلهاد  إىل 
وسائل السفر وأدوات القتال. وكأّن يف هذه اآلية إشارة إىل آية أخرى يقول 
الَْخيِْل﴾1  بَاِط  رِّ َوِمن  ٍة  قُوَّ ن  مِّ اْستَطَْعتُم  ا  مَّ لَُهم  واْ  ﴿َوأَِعدُّ وعا:  جّل  فيها 
وهذه اآلية من سورة األنفال، واآلية حمّل البحث من سورة التوبة، تفيدان 
من  العدّو  خياف  كي  الدفاع  مقّدمات  ومتهيد  الدائم  االستعداد  وجوب 

اهلجوم، وإذا هجم كي يمكن رّده عن ثغور املسلمني وبادهم.
هؤالء  حركة  حيّب  ال  اهلل  إن  نعم  فَثَبَّطَُهْم«:  انِبَعاثَُهْم  اللُه  كَِرَه  »َولَ�ِكن 

1 �  سورة األنفال: اآلية 60.

عدم استعداد 
املنافقني للفداء 

والتضحية
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البعث،  من  املطاوعة  واالنبعاث  املسلمني.  بسائر  والتحاقهم  وانبعاثهم 
وهو إثارة اليشء وإرساله يف حاجٍة، وليس كّل إرسال بعًثا؛ بل البعث هو 
خصوص اإلرسال يف أمٍر مهّم مقرتن بال�عة، ومن ذلك بعث األنبياء، 
لفعل  واالستجابة  التحّرك  هو  واالنبعاث  القيامة.  يوم  األموات  وبعث 
ين هو »االنطاق ب�عٍة«، كام تنطلق  البعث، وعى حّد تعبري بعض املف�رِّ
الرصاصة من البندقّية. فاآلية تقول إّن اهلل كره استجابتهم لبعثه وانبعاثهم، 

فرصفهم عن االستجابة.
»التثبيط« هو اإلعاقة والرتديد وجعل اإلنسان معِرًضا فاقًدا للميل إىل 

عمٍل.
َمَع الَْقاِعِدينَ«: وقد عرّب اهلل عن تثبيطه إّياهم بأن خاطبهم  »َوِقيَل اقُْعُدواْ 
بالبقاء مع القاعدين ليكونوا مثلهم، واملراد من القاعدين أولئك العاجزين عن 

اجلهاد أو املعفّوين من وجوبه عليهم، كاألطفال والعجزة واملرىض والنساء.
ة: وتطر يف البال عند قراءة هذه اآلية أسئلة عدجّ

هلا: ملاذا يكره اهلل استجابة بعض الناس للدعوة إىل اجلهاد؟ أوجّ
ثانيها: كيف ينسب اهلل إىل نفسه تثبيطهم عن اجلهاد، وكيف حيول بينهم 

وبني احلركة نحو ساحة القتال بعد أن دعاهم النبّي إىل اخلروج؟
ثالثها: من هو الذي ُينسب إليه فعل القول يف عبارة: »َوِقيَل اقُْعُدواْ َمَع 
الَْقاِعِديَن«؟ فهل القائل هو اهلل تعاىل؟ أم هو النبّي ، أم هو نفوسهم التي 

سّولت هلم البقاء ودعتهم إليه؟

سبب كراهة الله خروج المنافقين

يف اجلواب عن السؤال األول حول سبب كراهة اهلل مشاركة املنافقني يف 
اجلهاد إىل جانب سائر املؤمنني، ثمة احتامالت عّدة أقرهبا إىل ظاهر اآلية هو 
أّن خروجهم مع املؤمنني إىل القتال كانت سترتّتب عليه آثار سلبّية، بسبب 
إثارهتم الرتّدد والقلق بني صفوف العسكر، وألّنه من املتوّقع من املنافقني 
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وهذا  خاليًة.  مواقعهم  تركهم  وبالتايل  املعركة،  احتدام  عند  الساحة  ترك 
االحتامل ينسجم أكثر من بقية االحتامالت مع مفاد اآلية الاحقة. وعليه 

كره اهلل خروجهم ألّنه لن ترتّتب عليه آثار إجيابية أو منفعة للمسلمني.
وثّمة احتامٌل آخر خيطر يف الذهن، وأعرتف بأّنه ذوقيٌّ ولعّله غري مقصوٍد 
من اآلية، وهذا االحتامل هو أّن اهلل كره انبعاثهم، أي مل يرد ألمثال هؤالء 
من غري املؤّهلني وال اجلامعني لرشوط اجلهاد يف سبيل، مل يرد هلم أن حيظوا 
برشف محل هذه الرسالة العظيمة. فهؤالء بعد متنّعهم عن طاعة اهلل، وإثر 
طاعتهم للنفس املتمّردة، تراجعوا عن مرتبة الكامل اإلنسايّن التي يريدها 

اهلل تعاىل. ومن مل يصل إىل مرحلة الكامل ال ينبغي له رشف محل األمانة.
يف  حتّوٍل  نقطة  كانت    النبّي  نبّوة  من  والعرشون  الثاث  السنوات 
أّن املسلمني ناموا عن  مسار البرشّية وانعطافة مهّمة لقافلة اإلنسانّية، ولو 
الغفلة أصابتهم واستولت عليهم؛ لكان مصري البرشّية  أّن  واجباهتم، ولو 
تبّدل وآل إىل غري ما آل إليه. ولو أّن هذه الرسالة اخلطرية مل توضع عى عاتق 
شخٍص كالنبّي  ومل يشاركه يف محلها جمموعة من الرجال العظام كأصحابه 
الذين كانوا حييطون به، ملا كانت اإلنسانية وصلت إىل هذه احلالة التي نعرفها، 
ولكانت سفينة البرشّية رست يف موضع آخر غري الذي ترسو فيه اآلن. ويف 
هذه املرحلة احلساسة من تاريخ اإلنسانّية يريد اهلل تعاىل خلري أهل األرض 
وألرشف الناس أن حيملوا لواء الرشف هذا، ومن هنا فإّن ضعاف النفوس 

ليسوا أهًا هلذا الرشف، وال يريد اهلل هلم احلظوة بتلك اجلائزة.

نسبة أعمال اإلنسان إلى الله

أفعال اإلنسان إىل  تثريه اآلية هو كيف تصّح نسبة  الذي  الثاين  السؤال 
اهلل، فهؤالء بحسب اآلية كره اهلل خروجهم فأعاقهم عن اخلروج وثّبطهم؛ 
وألجل ذلك مل خيرجوا مع سائر املسلمني؟ فهل اهلل الذي أمر بالقتال واجلهاد 
وجعله تكليًفا عى عاتق آحاد األّمة، هو نفسه اختار مجاعًة من الناس فحال 
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بينهم وبني املشاركة يف أداء هذا التكليف؟ أليس هذا هو اجلرب؟

ون الذين هيتّمون بذكر اآلراء والنظرّيات الكامّية يف  وقد عمد املف�رِّ
ة وآراء املعارضني هلم وأوردوها يف  تفاسريهم، عمدوا إىل نقل كام املجربرِّ
أّواًل يف كيفية نسبة األفعال  البحث  ينبغي  التفسري. وحلّل هذه اإلشكالية 
الكون إىل اهلل  التي حتصل يف  الظواهر  أو غريها من  االختيارّية لإلنسان، 
تعاىل، وبعد ذلك نبحث يف كيفية نشوء االنرصاف عن القتال واجلهاد عند 

اإلنسان، وكيف تنمو يف فكره الرغبة يف ترك أداء واجب اجلهاد.

إذا ُقلتم إّن اهلل هو الذي ُيسقط أّي ورقٍة من أّي شجرة، فهذا الكام 
صحيح، عى الرغم من أّن كثرًيا من األوراق تسقط نتيجة أسباب وعوامل 
إليها  تصل  الغصن  وبواسطة  الغصن،  عرب  باجلذع  تّتصل  فالورقة  عّدة. 
إىل  تؤّدي  أسباب  تطرأ  فعندما  نرضهتا.  عى  حتافظ  التي  الغذائية  املواّد 
انقطاع الصلة بني الشجرة وغصنها، لن يعود ممكنًا للغصن متابعة حياته 
التي عليه وتسقط عى األرض. وهذه عّلة مادّية  النباتّية فتجّف األوراق 
وهي  األقّل،  عى  عنها  قرأوا  أو  جّربوها  أو  الناس  أكثر  شاهدها  طبيعّية 

معلومة معروفة للناس كاّفًة.

ونحن مجيًعا نعلم أّن اهلل خلقنا، ولكنّنا نعلم أيًضا أّن وجودنا متوّقٌف 
ومرتبٌط بعدد من العلل املادّية والعوامل الطبيعّية. فأول العلل الطبيعية هو 
التلقيح الذي حيصل بني احليوانات املنوّية الصغرية التي تدخل إىل البويضة 
التغذية، حتى  وتستقّر يف رحم املرأة، وبعد ذلك حتتاج لتنمو وتتطّور إىل 

تتحّول تلك الذّرات الصغرية إىل إنسان.

مثاٌل آخر هو اشتعال الكربيت الذي يتوّقف عى قابلية الكربيت نفسه 
واليد  نسبيًّا،  خشٍن  سطح  وبني  بينه  واالحتكاك  واالحرتاق،  لاشتعال 
التي تنجز عملية االحتكاك هذه، وعى الرغم من هذه العوامل كّلها يمكن 

القول إن اهلل هو الذي يفعل ذلك. 
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عى الرغم من أّن علل الظواهر الطبيعّية واضحٌة وكثرٌي منها معلوٌم، فإّننا 
نقدر أن ننسب أّي ظاهرة يف آفاق الطبيعة سواء وِجدت بواسطة اإلنسان 
أو بواسطة غريه، فإّننا نقدر عى نسبة هذه الظواهر إىل اهلل تعاىل؛ والسؤال 
العلل واألسباب،  ليس يف عرض هذه  اهلل  ملاذا؟ واجلواب هو: ألّن  هو: 
وإّنام هو يف طوهلا. فاهلل تعاىل هو عّلة العلل وهو الذي هّيأ مقتضيات التأثري 
فإّن  ذلك،  عى  وبناًء  وإرادته.  بعلمه  يوجد  يوجد  ما  وكّل  الظواهر،  بني 
انتساب الظواهر الطبيعّية واألفعال غري االختيارّية لإلنسان، إىل اهلل  تعاىل 

صحيٌح وال إشكال فيه.

اإلنسانّية وتصدر  اإلرادة  دائرة  التي تدخل يف  األفعال  إىل  بالنسبة  أّما 
عن اإلنسان بإرادته واختياره، فإّن األمر حيتاج إىل يشء من التوضيح عى 
األقّل عند بعض الناس؛ وذلك ألّنه بناًء عى هذا املبدإ يمكن نسبة مجيع 
األفعال اإلنسانّية إىل اهلل، حتى لو كانت أفعااًل من قبيل قتل األنبياء، وهذا 
ال يتناىف مع صدور العمل وفق إرادة اإلنسان واختياره، وذلك ألّن اإلرادة 
التي تستند إليها، والقدرة عى أخذ القرار التي أعطاك إياها اهلل، يمكنك أن 
تستفيد منها ويمكنك أن ال تستخدمها يف هذا الفعل أو ذاك، وهذا معنى 
كون اإلنسان مكلًفا وخمتاًرا، أّما احليوانات فا تقدر عى استخدام إرادهتا 
وال  القرار  اخّتاذ  عى  تقدر  ال  األشياء  أّن  الواضح  ومن  نفسها،  بالطريقة 
اإلنسان.  فاإلرادة واالختيار من خصائص  الرتك؛  أو  الفعل  إىل  هلا  إرادة 

ولعّل املوجودات العلوّية أيًضا تشرتك مع اإلنسان يف هذه اخلصوصية.

نسبته  يمكن  شخٍص  بواسطة  اخلارج  يف  يتحّقق  الذي  العمل  إًذا؛ 
توافرت  لو  ألّنه  وذلك  أيًضا؛  الفاعل  وإىل  تعاىل  اهلل  إىل  واحٍد  وقٍت  يف 
الفعل ال  الفعل ومل يرده، فإّن  الفاعل قرار  األسباب والدواعي ومل يّتخذ 
حيصل وال يتحّقق، فإرادة اإلنسان إًذا مؤثرِّرٌة وهلا دوٌر يف حصول الفعل؛ 
الذي خلق اإلنسان وخلق له  إليه. واهلل تعاىل هو  الفعل  ُينسب  ومن هنا 
القدرة عى اإلرادة واخّتاذ القرار، ومن هذه اجلهة ُينسب الفعل إليه تعاىل، 

صحة نسبة 
الظواهر الطبيعية 

واألفعال غري 
االختيارية 

لإلنسان إىل اهلل.

الدليل عى جواز 
نسبة الفعل 

االختياري إىل 
اهلل.
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وألّنه هو الذي جعله قادًرا عى الفعل وهّيأ له مقّدمات التنفيذ؛ ولكّن اهلل 
ال جيرب اإلنسان عى اخّتاذ القرار بالفعل أو الرتك.

اإلنسان  عن  الصادر  االختيارّي  الفعل  نسبة  يمكن  تقّدم  ممّا  وانطاًقا 
ُيقال هو الذي فعل كذا.  الفاعل، ويصّح أن  بإرادته واختياره إىل اإلنسان 
أو  الذي أوجد اليشء  إّنه عّز وجّل هو  بالقول  ويمكن نسبته إىل اهلل تعاىل 
الفعل الفايّن؛ وذلك من جهة أّنه هو الذي خلق الفاعل وأقدره عى الفعل.

م يكون معنى »فثّبطهم« أّن اهلل حال بينهم  وبالنظر إىل التوضيح املتقدرِّ
أن  إىل  أّدت  معّينًة،  ظروًفا  أوجد  اهلل  إّن  أي  عنه؛  وأعاقهم  اخلروج  وبني 
إىل  وميل  للبقاء،  احلّب  من  بمزيد  بالدنيا،  واملتعّلق  املادّي  اإلنسان  يشعر 
الفرار من احلرب والقتال يف سبيل اهلل. وحيث إّن اهلل هو الذي يوجد حمّبة 
الولد يف قلب اإلنسان، وحيث إّن كل ما بني يدي اإلنسان من إمكانات 
هي من اهلل، وهو الذي أقدر اإلنسان عى اإلرادة واالختيار وأخذ القرار 
بالذهاب أو البقاء، ألجل ذلك كّله يمكن نسبة امليل إىل البقاء وترجيحه 

عى السفر مع املسلمني إىل تبوك إليه تعاىل.

املنافقني،  أيّب رأس  بن  واآلن، تصّوروا حال رجلني، أحدمها عبد اهلل 
وأبو ذر الغفاري الذين كان هلم دوٌر بشكٍل أو بآخر يف معركة تبوك. عبد 
وهو  اخلروج،  عى  البقاء  رّجحوا  الذين  أولئك  من  واحٌد  هو  أيّب  بن  اهلل 
له  إّن اهلل مل يكتب  »َفَثبََّطُهْم«، بى  تعاىل:  يقول عنهم اهلل  الذين  واحٌد من 
اخلروج، وبالنسبة إىل أيب ذرٍّ يمكن القول إّنه انبعث بإرادة اهلل؛ أي رّجح 

السفر مع املسلمني عى البقاء مع القاعدين.

واآلن لننظر يف هذين املثالني: لنعرف ما هي  عّلة ذهاب أحدهم، وما 
سبب ختّلف اآلخر؟ الظروف العاّمة مشرتكٌة بينهام، عبد اهلل كان له أوالد 
ذرٍّ  وأبو  رئاسٍة  طالب  كان  أيّب  بن  اهلل  عبد  أيًضا.  أوالد  له  كان  ذر  وأبو 
تدفع اإلنسان  الرئاسة، وهذه غريزة طبيعّية يف اإلنسان  أيًضا كان يطلب 
ليكون متقّدًما ال متأّخًرا. وحّب الرئاسة يف حّد نفسه ليس خصلًة سّيئًة، 

معنى التثبيط

املقارنة بني 
دوافع اجلهاد 

عند املؤمن 
ودوافع التخاذل 

عند املنافق.



315 اآلية  46

وهو سبٌب من أسباب تكامل اإلنسان، وتبدأ املشكلة عندما تتجاوز هذه 
حيّب  املثالني  وكا  رذيلٍة.  إىل  فتتحّول  واملنطقّي،  املعقول  احلّد  اخلصلة 
الراحة ويميل إليها أكثر من التعب، وكامها حيّب احلياة ويكره التوّرط يف 

اآلالم واملتاعب، وكامها حيّب أن يبقى إىل جانب زوجته وأطفاله.

ومن جهة أخرى، نداء االستعداد للقتال توّجه إليهام مًعا. وكان متاًحا 
ا منهام نال رشف الشهادة ألمكن  لكليهام أن ُيستشهد يف سبيل اهلل، ولو أّن أيًّ

نسبة ذلك إىل اهلل تعاىل.

وكان عند كليهام حالٌة أخرى، وهي القدرة عى اخّتاذ القرار واالختيار 
البقاء  قّرر  أحدمها  االنطاق  أوان  آن  عندما  ولكن  والبقاء؛  الذهاب  بني 

واآلخر قّرر الذهاب.

كبرًيا، وقد  ا  تعاىل عن ذلك علوًّ اهلل،  أيٍّ منهام ظلٌم من  إىل  يتوّجه  ومل 
أّن  األمر  غاية  متساٍو،  بشكٍل  القرار  ألخذ  إليه  حيتاج  ما  منهام  كلٌّ  أعطي 
أيًضا أن يبقى حيث هو.  أحدمها قّرر بإرادته السفر، واآلخر قّرر بإرادته 

ولكن ما الذي حصل حّتى ذهب أحدمها وبقي اآلخر؟

إّن منشأ كا القرارين هو اإليامن وعدمه. وعندما نحّلل القرارين وما 
. وبالتايل فإّن امتناع  نشآ عنه نجد أّن منشأ القرار أيًضا أمٌر اختياريٌّ وإراديٌّ
عبد اهلل بن أيّب عن الذهاب يستند إىل اختياره وإرادته، ويمكن نسبته إىل 
اهلل وفق التحليل املتقّدم. وذهاب أيب ذرٍّ ومشاركته يف معركة تبوك ُينسب 
إليه ألّنه حصل بإرادته واختياره، ويمكن نسبته إىل اهلل وفق ما تقّدم أيًضا. 
وذلك كام إّن الورقة تسقط من الشجرة تبًعا لعوامل عّدة طبيعّية؛ ولكن يف 

الوقت نفسه يمكن نسبتها إىل اهلل عّز وجّل.

بى، ليس اهلل هو الذي حرم املنافقني من نيل رشف الشهادة، ومنعهم 
يكن  ومل  احلرمان.  السبب يف هذا  كانوا  الذين  بل هم  الفيض؛  تناول  من 
الرشف الذي ناله أبو ذّر نتيجة متييز إهليٍّ جتاهه؛ بحيث جيعل هذا التمييز 

االختاف يف 
اإليامن بني 

املنافق واملؤمن.
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، يمكن نسبته  ؛ بل هو عمٌل اختياريٌّ وإراديٌّ الفعل الصادر عنه غري إراديٍّ
إليه تعاىل.

إشارٌة: يف الصلة والعاقة بني قوله تعاىل: »َفَثبََّطُهْم«، وقوله عّز وجّل: 
»َوِقيَل اقُْعُدواْ َمَع الَْقاِعِديَن«، ينبغي القول إّن اإلنسان عندما جيد نفسه عى 
مفرتق طرٍق يدعوه العقل إىل اختيار أحدمها واهلوى إىل اختيار اآلخر، فإذا 
مال مع اهلوى واختار ما يدعوه إليه، فإّنه ليس جمرًبا عى متابعة السري حتى 

بعد االختيار، فهو يقدر عى العودة أو حتويل املسار.

وثّمة مطلٌب آخر ينطبق عى طريق اخلري وطريق الرّش عى حّد سواء، 
التي تليها. فعندما خيطو اإلنسان  أّن كل خطوٍة هي مقّدمٌة للخطوة  وهو 
اخلطوة األوىل يف طريق الرّش، ويقّرر مثًا عدم املشاركة يف اجلهاد يف سبيل 
اهلل. تنفتح عليه أبواب الوساوس وتغيل يف نفسه مراجل الرّش وتدفعه إىل 

األمام يف هذا الطريق أبعد فأبعد.

كل خطوة مقدمة للتي تليها خيًرا أو شرًّا

اإلنسانية  النفس  أيًضا!  عندنا  موجودة  احلالة  هذه  فإّن  النظر،  أنعموا 
توسوس لإلنسان، وحتّسن يف عينيه ترك اجلهاد، وترّبره له بأشكال عّدة، 
وترفع أمام ناظريه تكاليف الذهاب إىل اجلهاد وأعباءه، وتبدأ بتقديم األدّلة 
عى حسن هذا االختيار، وتدفعه هذه التسويات إىل املزيد من الرّش. وذنبه 
هو اخلطوة املنحرفة التي خطاها أّواًل؛ لكنّه بعد تلك اخلطوة ليس جمرًبا، بل 

هو قادر عى حتويل مساره وترك الطريق اخلطأ.

خيتار  فعندما  فيه.  والسري  اخلري  طريق  اختيار  عى  يصدق  نفسه  األمر 
اخلري  عوامل  كّل  تبدأ  منه،  وبدفٍع  العقل  بحكم  اخلري  طريق  اإلنسان 
بالظهور والنشاط، وتدفع اإلنسان إىل األمام ملتابعة املسار الذي  وأسبابه 
اختاره. فعقل اإلنسان يبدأ بالكشف عن الواقع، ونفس اإلنسان تبدي له 

قدرة االنسان 
عى الرتاجع عاّم 

اختاره أوال.
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قدراته وتشّجعه عى متابعة السري، بل تتضاعف قدراته ويشتاق أكثر فأكثر 
إىل املتابعة.

وهذا يشبه ما لو كان اإلنسان يف برّيٍة مظلمة، وأعطي شمعًة وقيل له 
رس إىل األمام، وهذه الشمعة سوف تنري لك الطريق إىل مرت. وكّلام رسَت 
ليتلّمس  السري  إىل  يدفعه  يليه. وهذا  الذي  املرت  الشمعة  مرًتا أضاءت لك 

طريقه مرًتا فمرًتا، إىل أن يصل إىل مبتغاه.

وخاصة الكام أّن كاًّ من عوامل الرّش وعوامل اخلري وأسباهبام تدفع 
التوفيق.  هو  اخلري  دوافع  عى  يطلق  الذي  واالسم  األمام.  إىل  اإلنسان 
التوفيق  نسبة كلٍّ من  يصّح  أّنه  كّله  املتقّدم  الرشح  املستفادة من  والنتيجة 
والتثبيط إىل اإلنسان، كام يصّح نسبته إىل اهلل تعاىل. ويصّح بالتايل أن ُيقال 

للمنافقني اقعدوا مع القاعدين.

والسؤال الثالث كان عن الفاعل املجهول يف قوله تعاىل: »َوِقيَل اْقُعُدوْا 
احتامالت  ون  املف�رِّ القول؟ طرح  هذا  فمن هو صاحب  اْلَقاِعِديَن«،  َمَع 
عّدة. ومن هذه االحتامالت أهّنا خطاٌب من اهلل تعاىل هلم، ومنها أهّنا قوُل 
نفوسهم ووساوس  إهّنا تسويات  لبعضهم اآلخر، وقيل  املنافقني  بعض 

الشيطان والنفس وقد كشف اهلل عّز وجّل عنها يف هذه اآلية.

وبناًء عى رشحنا السابق، يقوى احتامل أن يكون القائل هو الشيطان أو 
وساوس النفس، هي التي تقول هلم: »اقُْعُدواْ َمَع الَْقاِعِديَن«.





وألَْوَضُعواْ  َخبَاالً  إاِلَّ  َزاُدوكُ��ْم  ا  مَّ ِفيُكم  َخَرُجواْ  لَْو 

َواللُّه  لَُهْم  اُعوَن  َسمَّ َوِفيُكْم  الِْفتَْنَة  يَبُْغونَُكُم  ِخالَلَُكْم 

قَبُْل  ِمن  الِْفتَْنَة  ابْتََغُواْ  لََقِد   ﴾47﴿ ِبالظَّالِِميَن  َعلِيٌم 

َوقَلَّبُواْ لََك األُُموَر َحتَّى َجاء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللِّه َوُهْم 

ن يَُقوُل ائَْذن لِّي َوالَ تَْفِتنِّي أاَلَ  كَاِرُهوَن ﴿48﴾ َوِمْنُهم مَّ

ِفي الِْفتَْنِة َسَقطُواْ َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطٌَة ِبالَْكاِفِريَن ﴿49﴾

49     47





تناسب اآليات

بّينّا يف تفسرينا لآليات السابقة أّن مجاعة من الناس كانوا غري مستعّدين 
للخروج إىل اجلهاد؛ ونتيجة عدم االستعداد هي عدم اخلروج. وحتّدثت آية 
سابقة عن هذه اجلامعة وأخربت أّن أفرادها ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر. 
وُيستفاد من اجلمع بني اآليات أّن الذين مل يعّدوا العّدة الازمة للخروج 
تبنّي  البحث  باهلل واليوم اآلخر. ويف هذه اآلية حمّل  إىل اجلهاد ال يؤمنون 
ا  تارًة يكون ماديًّ أّن سبب عدم اخلروج هو عدم االستعداد، واالستعداد 

ا. وأخرى يكون معنويًّ

وتكش�ف ه�ذه اآلي�ات ع�ن احل�االت الروحي�ة والنفس�ية والفكرّي�ة 
للمنافقني، وعن اآلثار السيرِّئة التي ترتّتب عى وجودهم بني املؤمنني.

وتعّزي  املنافقني،  خروج  عدم  من  ال�ور  تظهر  اآليات  هذه  إّن  كام 
وأوىل.  هلم  أفضل  املنافقني  من  صفوفهم  خلّو  أّن  هلم  تبنّي  بأن  املسلمني 
يثري  أن  ويريد  املسلمني،  قلوب  عن  واليأس  اخلوف  دفع  يريد  اهلل  وكأّن 
األمل يف نفوسهم ويشّد من عزائمهم؛ كي ال يظّن أحٌد منهم أّنه سيواجه 
بيوهتم وترجيحهم عدم  الناس يف  بقاء عدٍد من  الفشل بسبب  أو  اهلزيمة 

اخلروج للقتال.

حياكتها؛  والكافرون  املنافقون  توىّل  بمؤامرة  ر  تذكرِّ اآليات  وهذه 
تقّدم  إعاقة  تستطع  ومل  اإلسامّي  املجتمع  يف  أثرها  ترتك  مل  ولكنّها 
قلوهبم،  لتثبيت  املؤمنني  لقلوب  أخرى  تعزية  وهذه  اإلسامّي.  الفكر 
رهم بأّن سرية املنافقني الدائمة هي تقليب األمور وتغيري األوضاع  ولتذكرِّ
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واملواقف؛ ولكنّهم لن ينالوا سوى الفشل.

عليه  ودّسوا  اهلجرة،  أّول  من    للنبّي  وكادوا  املنافقون  تآمر  لقد 
الدسائس وخّططوا ملواجهته؛ ولكّن خططهم باءت بالفشل وانترص النبّي 
املسلمون  أهّيا  حتزنوا  فا  نفسه؛  األمر  يكّررون  تبوك(  )يوم  واليوم   .

سوف يكون النرص حليفكم.

يف ما يرتبط بعدد املنافقني الذين ختّلفوا مع عبد اهلل بن أيّب يروي بعض 
املؤّرخني أّنه عندما عزم النبّي  عى اخلروج إىل اجلهاد عسكَر عبد اهلل بن 
أيّب يف مجاعة منفصلة والتّف حوله عدٌد من املنافقني، ويقول أحد املؤّرخني 
يف�رِّ  ما  وهذا  العسكرين«.  بأقل ّ  يزعمون  ما  يف  كان  »وما  تعدادهم:  يف 

التدّخل اإلهلّي لشّد عزيمة املسلمني وتعزيتهم.

يف  اسُتعِملت  كلمة  »الخبال«   :» َخبَاالً إِالَّ  َزاُدوكُْم  ا  مَّ ِفيُكم  َخَرُجواْ  »لَْو 
هو  اآلية  يف  وردت  التي  العبارة  إىل  املعاين  هذه  وأنسب  معنى،  من  أكثر 
االضطراب والفساد الفكرّي. واملقصود من اآلية هو أّنه لو خرج املنافقون 
معكم، ولو من باب فرض املحال،1 ملا ترّتب عى خروجهم معكم سوى 

إثارة االضطراب واإلخال الفكرّي بني صفوفكم.

املنافقني  واملقصود من إرساع  بينكم.  ِخالَلَُكْم«: وألرسعوا  »وألَْوَضُعواْ 
الفتن والنميمة وينتقلون من جهة إىل  إثارة  بني املؤمنني أهّنم ي�عون يف 
أخرى ومن صفٍّ إىل صفٍّ لتفريق الصفوف وتشتيت القلوب. واإليضاع 
مفهوم  ولكّن  الرّش؛  يف  باإلرساع  بعٌض  وفّ�ها  السري،  يف  اإلرساع  هو 
العبارة  الرّش ليس قيًدا يف هذه الكلمة وال مأخوًذا فيها، وإّنام ُيستفاد من 

1 �  املوصوف بأّنه حماٌل هو اخلروج املنّظم للمنافقني هبدف نرصة املؤمنني والقتال يف 
صفوفهم. أما اخلروج ألسباب أخرى فسوف يأيت يف تفسري اآليات الاحقة أّن بعض 
املنافقني خرجوا مع املسلمني هبدف التآمر الغتيال النبّي ، وقد مّهوا بقتله يف طريق 
العودة من تبوك؛ ولكّن اهلل سّلم، وأخرب النبّي عامر بن يارس بأسامئهم وفشلت مؤامرهتم. 

ويذكر أكثر املصادر التارخيية اسم حذيفة بدل عاّمر؛ غري أّن اسم عاّمر ورد يف عدٍد منها.

اآلية )47(
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الاحقة يف اآلية، حيث يشري سبحانه إىل الفتنة التي يبتغي املنافقون إثارهتا 
بني املؤمنني.

إهّنا  بعٌض  قال  بمعنيني،  ت  ُف�رِّ ساّمعون  كلمة  اُعوَن«:  َسمَّ »َوِفيُكْم 
بينكم يستمعون ملصلحة  املنافقني جواسيس  إّن  للجواسيس، أي  وصٌف 

أعدائكم من املنافقني أو الكّفار.

ويبدو أّن هذا االحتامل بعيٌد عن داللة اآلية؛ وذلك ألّن اآلية يف مقام 
بيان املّن اإلهلّي عى املسلمني بتطهري صفوفهم من حضور املنافقني بينهم. 
وهذا ال ينسجم مع وجود عدٍد من املنافقني ينقلون إىل إخواهنم يف النفاق 
أخباَر املسلمني وأوضاَع عسكرهم. وبالتايل يبعد أن يكون املراد من هذه 

الكلمة وصف املنافقني املندّسني بني صفوف املسلمني.

وقال آخرون إّن كلمة ساّمعني صيغة مبالغة من مادة »سمع«، أي كثري 
هو  واملقصود  اآلية.  سياق  إىل  األقرب  هو  املعنى  هذا  أّن  ويبدو  السمع، 

اإلشارة إىل بعض املسلمني الذين يقعون حتت تأثري الدعاية املضاّدة.

وليس مجيع املسلمني ذوي عقيدة راسخة ثابتة، وليسوا مجيًعا حمّصنني 
يف مقابل املنافقني؛ بحيث ال يتأّثرون بخداعهم. وثّمة من مل يفهم اإليامن 
حّق الفهم، وثمة من هو قليل التجربة ترتك وسوسُة املنافقني أثَرها عليه، 
إىل آخر من هؤالء  الساري من شخٍص  وتنتقل عدوى كامهم كاملرض 
صفوف  من  وخروجهم  باملنافقني  تأّثرهم  من  خُيشى  الذين  األشخاص 

املسلمني حتت تأثري الدعاية السلبية.

وحاصل الكام أّن اآلية ختاطب املسلمني وتقول هلم: أهّيا املسلمون! ال 
يؤملنّكم عدم وجود عبد اهلل بن أيّب وأمثاله بني صفوفكم؛ فعدم وجودهم 
بينكم هو األفضل لكم، ولو أهّنم بقوا بني صفوفكم ملا ترّتب عى وجودهم 
سوى اإلخال وإثارة الفتنة وتشتيت مجاعتكم. وبالتايل فإّن عدم التحاقهم 

بكم هو من النعم اإلهلية عليكم.
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عى  حكمه  سبب  تعاىل  اهلل  يبنّي  العبارة  هبذه  ِبالظَّالِِميَن«:  َعلِيٌم  »َواللُّه 
املنافقني، ويكشف أّن حكمه عليهم هبذه الطريقة التي تقّدمت يستند إىل 
فساد  عى  املّطلع  فهو  تعاىل،  يديه  بني  وانكشافهم  أمورهم  بباطن  علمه 

أحواهلم وأفكارهم.

سعة معنى الظلم

كلمة »ظامل« ومشتّقاهتا تكّررت يف القرآن الكريم مّرات عّدة، وحيسن 
بنا البحث عن موارد استعامهلا. وقد قلُت مّرات إّنه جيب علينا بذل املزيد 
من العناية حّتى نفهم هذه الكلامت التي حتّولت إىل مفاهيم ومصطلحات. 
من  ومفاهيم  كلامت  دالالت  اكتشاف  عى  تساعد  التي  األساليب  ومن 
قبيل: كافر، مرشك، وظامل، تتّبع موارد استعامهلا يف آيات كتاب اهلل، وهذه 

الطريقة تساعدنا عى فهٍم أدّق هلذه الكلامت.

اسُتعملت كلمة »ظامل« يف هذه اآلية يف حّق شخٍص رّبام مل يمّد يد األذى 
يتيٍم، وإّنام اسُتخدمت يف حّق شخٍص أو جمموعة أشخاص ظاهرهم  إىل 
املوافقة لإلسام واالنسجام معه، وباطنهم املخالفة وإضامر العداء. وأحد 
وجوه املخالفة لإلسام التمنّع عن السري إىل اجلهاد حسب األمر الصادر 

عن النبّي ، وهم هبذا قد ظلموا أنفسهم وجمتمعهم.

»لََقِد ابْتََغُواْ الِْفتَْنَة ِمن قَبُْل َوقَلَّبُواْ لََك األُُموَر«: إذا قلنا إّن هؤالء يريدون 
املّرة  الفتنة فا تتعّجبوا وال تستغربوا، واخشوا فتنتهم. وليست هذه هي 
الفتنة  قبُل دخلوا يف  العمل، فمن  فيها عى مثل هذا  يقدمون  التي  األوىل 
احلّق  نور  خيفت  أن  كاد  ما  وفعلوا   ، النبّي  أهّيا  عليك  األمور  وقلبوا 
وأفشل  سّلم  اهلل  ولكّن  فيك؛  ويتجّى  لسانك  عى  يظهر  الذي  واحلقيقة 

خططهم ومؤامراهتم، وحفظ دينه ومحى رسالتك.

ثّمة احتامالت عّدة يف عبارة »ِمن َقْبُل«: االحتامل األّول أن تكون هذه 

اآلية )48(
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العبارة إشارًة إىل معركة أُحد، عندما رصخ بعض املنافقني قائًا ُقتِل النبّي، 
تراجعهم  وهبدف  املعركة،  تلك  يف  املجاهدين  معنوّيات  إضعاف  هبدف 
﴿ واآلية:   . النبّي  القائد  استشهاد  بعد  املواجهة  ساحة  من  وخروجهم 

ما  أّدى  اهلل  رسول  إّن  تقول:  أَْعَقاِبُكْم﴾،1  َعلَى  انَقلَبْتُْم  قُِتَل  أَْو  اَت  مَّ أَفَِإن 

فإْن مات أو اسُتشهد هل يسقط  التكليف بوجوب اجلهاد!  عليه وبّلغكم 
حكم  يتعّطل  وبالتايل  عنكم،  الواجب  ويرتفع  عواتقكم  عن  التكليف 

اجلهاد، وتعودون إىل ما كنتم عليه من اجلاهلية والوثنية؟

بى، يف معركة أُحد أظهر عدٌد من املسلمني البسالة والشجاعة، وعى 
رأس هؤالء عيلُّ بن أيب طالب، وهذه البسالة والشجاعة أفشلت خّطة 
  املنافقني وذهبت هبا أدراج الرياح، خاّصة بعد أن علم املسلمون أّن النبّي
ما زال عى قيد احلياة، ومل ينجحوا يف قتله أو اغتياله كام كانوا رّبام خيّططون 

بعد انرصاف الناس عنه.

االحتامل الثاين هو إشارة العبارة إىل ما حصل يف معركة حنني من خّطة 
مشاهبة وأحداث توافق ما ذكرنا عن معركة أُحد.

يف  يكون  ال  أن  هو  أيًضا  الذهن  عى  خيطر  قد  الذي  الثالث  االحتامل 
أّي إشارة إىل واقعة من وقائع معركة حمّددة؛ بل أن يكون اهلدف  العبارة 
منها اإلشارة إىل جمموعة أحداث حصلت ما بني دخول النبّي  إىل املدينة 
حيث كانت نقطة حتّول يف تاريخ اإلسام، بل يف تاريخ البرشية كّلها، إىل 

زمان نزول هذه اآليات.

يف هذه الفرتة الزمانية خطا النبّي  خطوات مهّمة وحياتية ومصريية 
اسم  ينطبع  سوف  الذين  الناس  من  عدًدا  وأفهم  املجتمع،  إىل  بالنسبة 
يف  اختصاره  يمكن  ال  الدين  أّن  أفهمهم  األبد،  إىل  أذهاهنم  يف  الدين 
الدعوة إىل أداء فعٍل أو االمتناع عن فعٍل آخر؛ بل الدين هيدف إىل بناء 

1 �  سورة آل عمران: اآلية 144.

احتامالت يف 
عبارة »من قبل«.
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الدين وعى قواعده. املجتمع وفق حمور 

ولو أّن النبّي  وهو أعظم أنبياء اهلل، مل خيُط تلك اخلطوة وهي خطوة 
فيها،  التي قضاها  الفرتة  إىل  مئة سنة مضاًفا  مّكة  بقي يف  أّنه  اهلجرة، ولو 
ودعا عدًدا من الناس إىل اإلسام وحُسن إسامهم، ملا كان أّدى رسالته، 

وملا كان أتى بام جيب عى األنبياء أن يأتوا به.

دسائس المنافقين في مسار تشكيل المجتمع النبوّي

تقتيض القاعدة أّن األمر أو العمل األهّم، يواجه صعوباٍت أكثر. ووفق 
هذه القاعدة واجه املجتمع النبوّي بالنظر إىل أمهّيته تعقيدات عجيبة، حّتى 
إّن النبّي  نفسه تعّرض ملحاوالت اغتيال عّدة وهتديدات بالقتل من قبل 
لتكدير  سواعدهم  عن  املنافقون  شّمر  املدينة  إىل  اهلجرة  وبعد  املرشكني. 

. فضاء املدينة عليه

يوٍم  ففي  مواجهته،  يف  احلرب  نار  يوقدون  والفينة  الفينة  بني  وكانوا 
مّكة  مرشكي  مع  يتآمرون  آخر  ويف  عليه،  قريظة  بني  هيود  حيّرضون 
ويتعاونون معهم يف حرهبم ضّد املدينة، ويف آخر يتآمرون يف الّ� ضّده، 
وطوًرا  املسجِد،  ضّد  للعمل  قاعدًة  ليكون  الظاهر  يف  مسجٍد  ببناء  وتارًة 

. بإثارة اإلشكاالت والشبهات يف مواجهة النبّي

وعليه فإّن قوله تعاىل: »لََقِد ابْتََغُواْ الِْفتَْنَة ِمن قَبُْل َوقَلَّبُواْ لََك األُُمورَ«، يشري 
إىل ديدن املنافقني وسريهتم التي ساروا عليها، وهتدف هذه اإلشارة ضمنًا إىل 
إفهام املسلم املعارص أيًضا الذي يواجه مثل هذه الوقائع، أّن عليه أن ال يقف 
مكتوف األيدي، وأن ال يرتّدد يف مواجهة الصعوبات؛ وليقيس األحداث 
املعارصة له عى األحداث املاضية، وتكون عربًة له ودرًسا، فا خيشى خطط 

العدّو وال يرهبها. والنبّي  يتحّدث مع الناس بلسان هذه اآليات.

«: إذا كان صدر اآلية فيه إشارٌة إىل واقعة أُحد أو حنني،  »َحتَّى َجاء الَْحقُّ
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أي  احلّق  جاء  أن  إىل  اآليت:  النحو  عى  ُتف�َّ  أن  ينبغي  اجلملة  هذه  فإّن 
النبّي وظهر بني الناس أّنه ما زال عى قيد احلياة، عندها فهم الناس أّن 

عليهم البقاء يف املعركة وعدم الفرار منها.

أّما إذا كان صدر اآلية يشري إىل مايض النبّي  منذ دخوله إىل املدينة إىل 
ساعة نزول هذه اآليات، فإّن كلمة »احلق« يف هذه العبارة ينبغي أن ُتفّ� 
باحلقيقة، فيكون معناها: جاءت احلقيقة وصارت أوضح يف عيون الناس؛ 
املسلمني  ثبات  وإثر    النبّي  جماهدة  إثر  احلقيقة  عاينوا  ملا  الناس  إّن  أي 

وصربهم عى املشاّق؛ اكتشفوا احلقيقة وبانت كالشمس أمام نواظرهم.

تتضّمن  أيًضا  العبارة  وهذه  اهلل،  أمر  انكشف  أي  اللِّه«:  أَْم��ُر  »َوظََهَر 
معنى العبارة السابقة عليها؛ ولكن بلسان خمتلٍف. وحُيتمل أن يكون املراد 
املنافقني  دسائس  غلب  اهلل  أمر  أّن  اآلية  معنى  فيكون  الغلبة،  الظهور  من 
ومؤامراهتم، ولعّل هذا املعنى أنسب من سابقه وأكثر انسجاًما مع سياق اآلية.

أو  احلّق  جاء  ملا  ومبغضون  كارهون  وهم  أي  كَ��اِرُه��وَن«:  »َوُه��ْم 
ظهر)غلب( أمر اهلل عى أمورهم.

تذّرع المنافقين باألعذار الشرعّية

املنافقني بني يدي  تذّرع بعض  تَْفِتنِّي«:  َوالَ  لِّي  ائَْذن  يَُقوُل  ن  مَّ »َوِمْنُهم 
النبّي  بذرائع رشعّية وطلبوا منه اإلذن يف التخّلف عن اجلهاد خوًفا من 

الوقوع يف الفتنة إن هم ذهبوا.

ين إّن  ويف قول بعضهم: »الَ تَْفِتنِّي« احتامالت ثاثة؛ قال بعض املف�رِّ
املراد منه ال ختدعني، وال جتعلني مفتوًنا بام جيعلني أرغب يف اخلروج، فا 
سوف  أو  الغنائم،  من  الكثري  تنال  سوف  اجلهاد  إىل  خرجَت  إذا  يل  تقل 
تكون اجلنّة من نصيبك يف اآلخرة، فا تغرّي نّيتنا هبذا الكام ودعنا نِعْش 

يف هذه احلياة الدنيا!

اآلية )49(
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وقال آخرون: »الَ تَْفِتنِّي«: إّن املراد من الفتنة البلّية والباء؛ أي ال تقطع 
علينا حياتنا اهلادئة يف املدينة، وال تتعْبنا باخلروج إىل اجلهاد فننال به النصب 
املنافقني وديدهنم  النمط من اخلطاب عادُة  والتعب ومشاّق السفر. وهذا 

ويمكن تلّمسه يف خطاهبم حتى يف يومنا هذا.

النساء  فتنة  توقعنا يف  العبارة هو: ال  تفسري هذه  الثالث يف  واالحتامل 
الرومّيات إذا سافرنا إىل بادهم لقتاهلم. ولعّله األكثر انسجاًما مع سياق 
اآلية وأجواء زمان نزوهلا، وال أدري ملاذا مل حيَظ هذا االحتامل باهتامم أكرب 

ين مع أّنه ورد يف روايات أسباب النزول. بني املف�رِّ

املرتبطة  العاّمة  األمور  يف  املسلمني  يشاور  كان  أّنه    النبّي  سرية  من 
األمور،  بعض  إىل  التعّرف  املشورة  هذه  من  هيدف  وكان  األّمة،  بشؤون 
ومن ذلك التعّرف إىل أوضاع وأحوال الذين يشاورهم ويكتشف مذاقهم 
املشورة.  هبذه  نفوسهم  يف  االستعداد  يثري  أو  األمور،  إىل  نظرهتم  وطبيعة 
استدعى  حيث  تبوك  إىل  اخلروج  قضّية  فيها  استشار  التي  الوقائع  ومن 
اجلّد بن قيس1 وقال له: ماذا تقول يف جماهدة بني األصفر؟ فاختلق العذر 
للتهّرب من اخلروج وقال: إيّن أخشى إن رأيت نساء بني األصفر أن أفتن، 
بالنساء،  أّنه قال يف اجلواب: »إيّن مستهرت  فائذن يل وال تفتنّي. ويف رواية 
فإيّن إذا رأيت نساء بني األصفر افتتنت هبّن، فائذن يل يف التخّلف وال تفتنّي 

وأنا أعينك باميل، فائذن يل«.

والافت يف هذا احلوار أّن هؤالء املنافقني ال خيجلون من نسبة خصلة 
سّيئة إىل أنفسهم.

1 �  جّد بن قيس، كنيته أبو عبد اهلل وأبو وهب، صحايّب أنصاريٌّ من بني سلمة، رأس 
قبيلته وكان بخيًا غنيًّا. )انظر: املغازي، ج 2، ص 591(. وُعّد عند بعض أهل الرتاجم 
من املنافقني. )ابن سعد، ج 3، ص 112(. ويف بعض املصادر اإلمامية أّنه كان صاحب 
خّطة اغتيال أمري املؤمنني يف حياة النبّي، وبحسب هذه املصادر أّن عبد اهلل بن 
أيّب كان رشيكه يف هذه املؤامرة. )مدينة معاجز األئّمة االثني عرش، ودالئل احلجج عى 

البرش، ج 1، ص 484-482(.

دوافع 
االستشارة عند 

 النبي
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وورد  الشيعة.1  عند  النزول  أسباب  كتب  يف  ورد  هذا  النزول  وسبب 
أيًضا يف مصادر أهل السنّة. وبناًء عى صّحة ما ُذِكر يف سبب النزول هذا، 
من  التهّرب  املراد  ويكون  َتْفتِنرِّي«،  »الَ  معنى  يف  الثالث  االحتامل  يتعنّي 

احلرب بدعوى االحتياط من الوقوع يف فتنة النساء الرومّيات.

وهذه القضّية تكشف عن حالة عجيبة عند عدد من املسلمني يف أكثر 
الوقوع  وجتنّب  االحتياط  باسم  أهّنم  وذلك  زمان،  من  وأكثر  عرص  من 
الواجب  املحافظة عى  أو حتت عنوان  أعظم،  يقعون يف حراٍم  احلرام،  يف 

يفّوتون عى أنفسهم واجًبا أهّم.

الحّل في قاعدة التزاحم

وال  منّا  اهلل  يريدمها  واجبني  أمام  أنفسنا  نجد  قد  احلاالت  بعض  يف 
نستطيع أداءمها مًعا، وال يرىض اهلل برتكهام مًعا. وهذا ما ُيسّمى بالتزاحم 
الواجبني  هذين  يف  النظر  اإلسام  عّلمنا  احلالة  هذه  ففي  الواجبني،  بني 
واإلتيان باألهّم منهام وترك املهّم أي األقّل أمهّيًة. وقد بحث علامء الفقه 

واألصول يف هذه القاعدة وتوّسعوا يف بحثها والتنظري هلا.

والفرق بني التزاحم والتعارض، أّنه يف حالة التعارض يرُد إلينا دليان 
يداّلن عى حكمني رشعّيني نعلم يقينًا أن أحدمها خيالف ما رّشع اهلل تعاىل. 
بينام يف حالة التزاحم نحن نعلم أّن كا احلكمني ممّا رّشعه اهلل، ولكنّنا يف 
مقام العمل واالمتثال ال نقدر عى اجلمع بينهام، وباإلتيان بأحدمها نكون 
مضطّرين إىل ترك اآلخر. ويف مثل هذه احلالة يعتقد األصولّيون والفقهاء، 
منهام  األهّم  واكتشاف  التكليفني  هذين  يف  النظر  هو  املطلوب  أّن   ، بحقٍّ
إذا وجبت علينا الصاة وضاق وقتها، وبينام  وأداؤه وترك اآلخر. مثًا: 
نحن نريد إقامة الصاة إذا بنا نرى شخًصا يغرق وإذا صّلينا غرق ومات، 

1 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 223.
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الغريق،  إنقاذ  إىل  واالنرصاف  الصاة  ترك  جيب  احلالة  هذه  مثل  ففي 
وبالتايل حترم علينا الصاة التي يؤّدي االشتغال هبا إىل موت شخٍص غرًقا.

الباب.  هذا  يف  تدخل  أحسن  عمٍل  أجل  من  حسٍن  بعمل  والتضحية 
اإلمام احلسني وجد نفسه بني خيارين، إّما البقاء يف مّكة وإكامل مناسك 
هذا  وحّج  العراق.  إىل  السفر  فاختار  العراق،  إىل  يذهب  أن  وإما  احلّج، 
ومواجهة  احلّق  عن  الدفاع  ولكّن  الناس؛  من  غريه  كحّج  ليس   اإلمام
احلّج   اإلمام ترك  هذا  أجل  ومن  إليه؛  بالنسبة  أمهّيًة  أكثر  كيزيد  ظاملٍ 

وضّحى باملهّم من أجل األهّم.

سقوط المنافقين في الفتنة

واخلاصة أّن بعض املنافقني أتوا إىل رسول اهلل  واستأذنوا منه البقاء 
يف املدينة بذريعة اخلوف من االفتتان بالنساء. وهذه الذريعة قد تبدو ألّول 

وهلٍة موافقًة لظاهر القرآن؛ ولكنّها يف الواقع ليست كذلك أبًدا.

»أاَلَ ِفي الِْفتَْنِة َسَقطُواْ«: لقد سقطوا يف الفتنة وتوّرطوا، أو أسقطوا أنفسهم 
فيه�ا. والفتن�ة يف حقيقة األمر ه�ي هذا اليشء الذي حياول�ون التخّلص من 

الفتنة به، فهم وقعوا يف ما يّدعون أهّنم حياولون الفرار منه.

»َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطٌَة ِبالَْكاِفِريَن«: حميط اسم فاعل من اإلحاطة والعبارة 
تفيد أّن جهنّم يف احلياة الدنيا أي قبل املوت حميطٌة هبم. وهذا األسلوب من 
التعبري معروٌف يف اللغة العربية حيُث ُيعرّب عن املستقبل، بصيغة احلارض. 
واملقصود من هذا التعبري حُيتمل فيه أن يكون إشارًة إىل أّن جهنّم قد تتجّى 
للمنافقني بصورة خاّصٍة ختتلف عن صورهتا احلقيقّية يف اآلخرة، وهي نار 
واملنحرفة  الباطلة  األفكار  ونار  يعيشونه،  الذي  واالضطراب  الوسوسة 

التي يعانوهنا قبل املوت واحلرش، وكّل ذلك حميٌط هبم عند نزول اآليات.

موجبات  إحاطة  هو  اآلية  من  املقصود  أّن  ين،  املف�رِّ بعض  ويرى 
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الدخول إىل جهنّم هبم. وهذا املعنى صحيٌح أيًضا وليس بعيًدا عاّم أرشنا 
إليه قبل قليل.

»الكافرين«،  بكلمة  املنافقني  عن  التعبري  هي  اآلية  يف  الافتة  والنقطة 
 عندما يقفون  فهؤالء مسلمون بحسب الظاهر، وكانوا خياطبون النبّي 
بني يديه بعبارة: »يا رسول اهلل«، وتكشف اآلية عن استئذاهنم منه، وهذا 
ات وقرائن عى إيامهنم. ووصفهم بالكافرين  كّله بحسب ظاهره ُيعّد مؤرشرِّ
، ومن يبني مسجًدا كمسجد  النبّي  يف هذه اآلية يفيد أّن من يتآمر عى 
أن  يمكن  ال  النبّي،  ومواجهة  املسلمني  بني  للتفريق  ا  مقرًّ ليكون  رضار 

يكون مؤمنًا.

وصف املنافقني 
بالكفر.





إِن تُِصبَْك َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم َوإِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقولُواْ 

ُهْم فَِرُحوَن ﴿50﴾  وَّ َويَتََولَّواْ  أَْمَرنَا ِمن قَبُْل  أََخْذنَا  قَْد 

قُل لَّن يُِصيبََنا إِالَّ َما كَتََب اللُه لََنا ُهَو َمْوالَنَا َوَعلَى 

اللِّه فَلْيَتََوكَِّل الُْمْؤِمُنوَن ﴿51﴾

51      50





تناسب اآليات

السورة عن صفٍة أخرى من صفات  اآلية اخلمسون من هذه  تكشف 
نصحهم.  وهبدف  املؤمنني  عند  الوعي  مستوى  لرفع  وذلك  املنافقني؛ 
ظّل  ويف  اإلسامّي  املجتمع  يف  يعيشون  أهّنم  من  الرغم  وعى  فاملنافقون 
الدولة اإلسامّية، وعى الرغم من نيلهم نصيًبا من خريات هذا املجتمع، 
فإهّنم وبسبب معارضتهم ألهداف النبّي ، يغتّمون عندما يصيب املسلمني 
إىل  يصل  رشٍّ  لكّل  صدورهم  وتنرشح  يفرحون  جتدهم  املقابل  ويف  خرٌي. 
املسلمني أو غمٍّ يناهلم. ليس هذا فحسب؛ بل إهّنم وبسبب حقدهم، عندما 
يرون أهّنم يف أماٍن من خماطر تلك املصيبة التي نزلت باملسلمني، يعلنون أو 

يتخّيلون أهّنم محوا أنفسهم من رّش تلك املصيبة بذكائهم.

ويف مقام مواجهة هذه احلركة القبيحة وهذه الروحّية املعارضة، ختاطب 
يف  جهة  من  املسلمني  روحية  تقوية  هو  واهلدف   ، النبّي  اآليتان  هاتان 
مواجهة تلك الروح احلاقدة التي حيملها املنافقون جتاه اإلسام واملسلمني، 
ومن جهة أخرى هتدف هاتان اآليتان إىل محاية املسلمني من خماطر اخرتاق 
املنافقني ثغور املسلمني عى املستوى الروحي والنفيّس. ومن التعاليم التي 
التوّكل هو  أّن  اآلية  وتبنّي هذه   ،التوّكل عى اهلل الثانية  اآلية  تويص هبا 

السمة التي جيب أن يتحّى هبا كّل مؤمٍن. 

ال مباالة المنافقين بمصير المسلمين

عاش املنافقون يف تلك الفرتة التي تتحّدث عنها هذه السورة يف املجتمع 
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اإلسامّي وتفّيأوا ظال لواء اإلسام والدولة اإلسامّية، واستفادوا من 
كّل خري أصابه املسلمون، ولكنّهم وعى الرغم من ذلك كّله كانوا يعيشون 
أهّنم  ويشعرون  فيه،  يعيشون  الذي  املجتمع  عن  النفيس  االنفصال  حالة 
ليسوا جزًءا منه، ومل يكن يف قلوهبم أّي عاطفة جتاه ذلك املجتمع، ومل يكن 
عندهم أّي إحساس بالتضامن مع سائر أفراده، وال إحساس بالرشاكة يف 

منافعه ونجاحاته.

وبناًء عى هذا الوصف املستفاد من اآلية يمكن القول إّن هذه الصفة 
النفاق يف أّي زمان ومكاٍن، فاملنافق أّنى ُوِجد ال يرى نفسه  من عامات 
واحًدا من أفراد املجتمع اإلسامّي الذي يعيش فيه، وليس فقط ال يسعده 
ما حيّققه هذا املجتمع من نجاحات؛ بل يشعر باحلزن واألسى عندما يرى 
أّي نجاٍح، ويف املقابل يشعر بالفرح ويستويل عليه احلبور وال�ور عندما 

تنزل باملسلمني نازلة سوء، رشط أن ال يكون له فيها نصيب.

 وغريه من األزمنة  وعى الرغم من الفوارق الكبرية بني عهد النبّي 
دولٌة  هلم  وكانت  واحًدا،  جمتمًعا  املسلمون  كان    عهده  ففي  والعهود؛ 
واحدٌة تلّم شملهم وجتمع فرقتهم. ولكن وعى الرغم من هذا، حّتى لو 
فإّن  املسلمني،  بني  أحواهلا  أحسن  ويف  قائمًة  االجتامعّية  الوحدة  تكن  مل 
أن  وينبغي  بينهم،  قائمًة  اللحمة  تبقى  أن  ينبغي  املسلمني وأفرادهم  آحاد 
يتشاركوا األفراح واألتراح، وقد ورد يف عدد من األحاديث أّن املسلمني 

كاجلسد الواحد،1 فإذا كانوا كذلك كانوا جسًدا حيًّا.

ُه ُيطِيُعنِي  1 � عن أيب أسامة زيد الشّحام قال: قال يل أبو عبد اهلل: »اْقَرْأ َعى َمْن َترى َأنَّ
، َواْلَوَرِع يِف ِدينُِكْم، َوااِلْجتَِهاِد  َاَم. َوُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِمنُْهْم َوَيْأُخُذ بَِقْويِلَ السَّ
 ، ٌد َواِر؛ َفبَِهَذا َجاَء حُمَمَّ ُجوِد، َوُحْسِن اجْلِ هللِ، َوِصْدِق احْلَِديِث، َوَأَداِء اأْلََماَنِة، َوُطوِل السُّ
ا َأْوَفاِجًرا، َفإِنَّ َرُسوَل اهلل  َكاَن َيْأُمُر بَِأَداِء اخْلَْيِط،  َأدُّوا اأْلََماَنَة إىِل َمِن اْئَتَمنَُكْم َعَلْيَها، َبرًّ
َوامْلَْخَيِط؛ ِصُلوا َعَشاِئَرُكْم، َواْشَهُدوا َجنَاِئَزُهْم َوُعوُدوا َمْرَضاُهْم، َوَأدُّوا ُحُقوَقُهْم؛ َفإَِن 
ُجَل ِمنُْكْم إَِذا َوِرَع يِف ِدينِِه، َوَصَدَق احْلَِديَث، َوَأدَّى اأْلََماَنَة، َوَحُسَن ُخُلُقُه َمَع النَّاِس،  الرَّ
َجْعَفٍر؛  َأَدُب  هَذا  َوِقيَل:  وُر،  ُ ال�ُّ ِمنُْه  َعيَلَّ  َوَيْدُخُل  ذلَِك،  يِن  َفَيُ�ُّ  ، َجْعَفِريٌّ هَذا  ِقيَل: 
َثنِي  َوإَِذا َكاَن َعى َغرْيِ ذلَِك، َدَخَل َعيَلَّ َبَاُؤُه َوَعاُرُه، َوِقيَل: هَذا َأَدُب َجْعَفٍر؛ َفَواهللَِّ، حَلَدَّ
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هذه  تفاعل  إىل  يؤّدي  حيٍّ  كائٍن  مرّكٍب  أجزاء  بني  احليوّي  االرتباط 
األجزاء واألعضاء يف ما بينها؛ فإذا أملّ بأحد هذه األعضاء مصاٌب تتأّثر به 
سائر األعضاء، فالقلب أو الرأس يف جسد اإلنسان كلٌّ له موقعه اخلاّص 
إذا أصيب إصبع  القدم مثًا؛ ولكن  بعيٌد عن إصبع  من هذا اجلسد وهو 
القدم بمرٍض أو حادثٍة تظهر آثارها وتداعياهتا يف الرأس أو القلب، وهتتّز 
مجيع  تبدأ  ثانيٍة  جهٍة  ومن  جهٍة  من  هذا  الدماغ.  ويتدّخل  األعصاب  هلا 
املشكلة ومعاجلة أسباب هذا  بالنشاط للمساعدة عى حّل  أعضاء اجلسد 

املصاب وتداعياته.

وبناًء عى هذا، فإذا أملّ مشكٌل أو مصاٌب بجامعة مسلمة يف املغرب، ومل 
يشعر هبا أهل املرشق، فإّن هذا دليٌل عى االنفصال وعدم الرتابط العضوّي 
الرتابط احليوّي بني  املجتمع اإلسامّي، وهذا مؤرّشٌ عى عدم  أنحاء  بني 
ال  الذين  وهؤالء  املجتمع.  هذا  موت  عى  أمارٌة  وبالتايل  األعضاء  هذه 
يشعرون بمصاب إخواهنم هم منافقون بحكم هذه اآلية. وهذا ما يؤّكده 
َتمُّ بُِأُموِر امْلُْسلِِمنَي  ما ورد عن رسول اهلل  حيث يقول: »َمْن َأْصَبَح ال َيْ
َفَلْيَس ِمنُْهْم َوَمْن َسِمَع َرُجاًل ُينَاِدي َيا َلْلُمْسلِِمنَي َفَلْم جُيِْبُه َفَلْيَس بُِمْسلٍِم«.1 
بعٍض،  ألمور  بعضهم  هيتّم  واحًدا،  جسًدا  يكونوا  أن  املسلمني  عى  إًذا؛ 

ويفّكروا يف حّل مشكات إخواهنم.

وعى ما تقّدم تفيد اجلملة األوىل من اآلية أّن املنافقني هم أولئك الذين 
فا  وروحيًّا،  نفسيًّا  عنه  وينفصلون  اإلسامّي،  املجتمع  من  ينسحبون 
يعنيهم ما حيصل فيه، فا أفراحه تفرحهم وال أحزاهنم تضريهم؛ بل إهّنم 

يفرحون ملصاب املسلمني، وحتزهنم نجاحاهتم.

ُجَل َكاَن َيُكوُن يِف اْلَقبِيَلِة ِمْن ِشيَعِة َعيلٍّ، َفَيُكوُن َزْينََها: آَداُهْم لأِْلََماَنِة،  َأيب: َأنَّ الرَّ
َوَأْقَضاُهْم لِْلُحُقوِق، َوَأْصَدَقُهْم لِْلَحِديِث، إَِلْيِه َوَصاَياُهْم َوَوَداِئُعُهْم، ُتْسَأُل اْلَعِشرَيُة َعنُْه 
ُه أَلَّداَنا لأِْلََماَنِة، َوَأْصَدُقنَا لِلحِديِث«. )الكايف، ج 2، ص 635( َفَتُقوُل: َمْن ِمْثُل ُفَاٍن؟ إِنَّ

1 �  الكايف، ج 2، ص 164.
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أوهام المنافقين

»إِن تُِصبَْك َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم َوإِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة يَُقولُواْ قَْد أََخْذنَا أَْمَرنَا ِمن قَبُْل 
ُهْم فَِرُحوَن«: تكشف هذه اآلية عن وهٍم كان يقع فيه املنافقون،  َويَتََولَّواْ وَّ

فقد كانت تسوؤهم احلسنة التي تصيب املسلمني، وأما إذا نزلت هبم نازلة 
سوء فإهّنم كانوا حيسبون أّن تلك السّيئة مل تنلهم؛ ألهّنم أحسنوا التعامل 
معها باالحتياط هلا ووقاية أنفسهم منها، وأداروا ظهورهم ملا أملّ باملسلمني 
ممّا  واألمن  بالسامة  والرضا  الفرح  من  حالة  يف  وهم  )توّلوا(  سوء  من 

أصاب غريهم من املسلمني.
فإذا اهنزم املسلمون يف معركة أو انتهت املعركة من دون أن يغنموا منها 
شيًئا، يبادرون إىل القول إهّنم كانوا يفّكرون يف هذه الساعة، وكانوا يعرفون 
النتيجة قبل أن حتصل، واستطعنا بذلك وقاية أنفسنا من الوصول إىل ما وصل 

إليه املسلمون من هزيمة. ويف هذا األسلوب من التفكري اشتباهات عّدة.

- توّهم الفوز بالفرار من التكليف

الفرار  أّن  حيسبون  كانوا  أهّنم  املنافقون  فيه  وقع  الذي  األّول  االشتباه 
من التكليف و»عدم الدخول إىل ميدان سبيل اهلل« شطارٌة تفيض إىل الفوز 
والفاح. ومن هنا، كانوا يعرّبون عن ذلك بقوهلم: »إّنا احتطنا ألنفسنا، 
صحيحة،  بطريقة  فّكروا  لو  ولكنّهم  هذا  غرينا«.  أصاب  ما  رّش  وُوقينا 
الكتشفوا أّن منهجهم يف الترّصف خاطئ وغري صحيح، وبعيٌد كّل البعد 
التدبري،  وحسن  االحتياط  من  الضّد  عى  هو  بل  واحلكمة؛  الكياسة  عن 

فحسن التدبري واحلكمة يقتضيان اخلشية من اهلل.
فاعلم أّنَك إذا تركَت العمل بواجبك بتقدير أّن ذلك من حسن التدبري، 
احلمق  هو  بل  التدبري،  وحسن  احلكمة  عن  يكون  ما  أبعد  ذلك  أّن  اعلم 
الواجب  ترك  أّن  ظنّهم  هو  املنافقني  حسابات  يف  األّول  اخلطأ  إًذا  بعينه. 

تدبرٌي وكياسٌة، وهو ليس كذلك أبًدا.

اآلية )50(
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- الغفلة عن سنن العاَلم

اخلطأ الثاين الذي وقع فيه املنافقون هو أهّنم غفلوا عن السنن والقوانني 
التي حتكم العامَل. فهم ال يعلمون أّن االنكسار اجلزئّي واملصاب املوردّي 
الذي يقع جلامعٍة فكرّيٍة ال يعني اهنزام املرشوع الفكرّي عى املدى األوسع، 
وال يعني توّقف مساره. فهم ال يعلمون أّنه يف حركة الرصاع بني مجاعتني 
أو فئتني سوف يكون النجاح والفوز يف هناية املطاف للجامعة التي حتمل 
الفكر  إىل  تستند  ال  التي  واجلامعة  وإمجاعّيًة،  فكرّيًة  نظرّيًة  وتتبنّى  فكًرا 
واخللفية النظرية سوف هتزم يف آخر اخلّط؛ غري أّن حركة الرصاع بني هاتني 
اجلامعتني حتتوي عى صعوٍد وهبوٍط واهتزازات طبيعّية، والنرص واهلزيمة 

النهائية ال ُتقاس هبذه االهتزازات.

طريٍق  يف  دائاًم  يسري  ال  َأن  إىل  مساره  يف  يضطّر  ّما  مكاٍن  إىل  فاملسافر 
مستقيٍم؛ بل يضطّر إىل بعض الصعود واهلبوط، وإىل العودة إىل نقطٍة عربها 
من قبل، فمن يسري يف طريٍق جبيلٍّ مثًا يعود خال مساره الصعودّي إىل 
النقطة التي كان فيها من قبل، ولكنّه مع ذلك يشعر بالتقّدم واالقرتاب من 
مقصده. وهذا الدوران والرجوع هو عني التقّدم إىل األمام والرقّي. وليس 
تراجًعا أو سرًيا قهقرائيًّا وال سكوًنا، غاية األمر أّن املسار الطبيعّي يقتيض 

هذه الرتاجعات يف بعض األحيان.

هزيمة املسلمني يف معركة أُحد واستشهاد عدٍد من كبار الصحابة فيها، 
ليست هزيمًة لدعوة النبّي  وال تراجًعا ملرشوعه؛ بل هي تراجٌع طبيعيٌّ 
يف هذا املسار أّدى يف هناية املطاف إىل التقّدم خطوًة إىل األمام. فكّلام عمل 
املسلمون بواجبهم خطوا إىل األمام، وكّلام أّدوا ما جيب عليهم أداؤه رَقوا 

درجًة من درجات التكامل والرتّقي.

السنّة  هذه  يفهموا  ومل  األمر،  هذا  اإلسام  صدر  يف  املنافقون  يِع  ومل 
التارخيّية؛ وألجل ذلك كانوا يرون أّن كّل انكساٍر يتعّرض له النبّي  وكّل 
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مصيبٍة تصيب املسلمني، هو خطوة إىل الوراء يف حركة النبّوة ومسارها.

اعتقاد المؤمنين بالقضاء والقدر

»قُل لَّن يُِصيبََنا إِالَّ َما كَتََب اللُه لََنا«: يا أهّيا النبّي! من أجل تقوية روحية 
الوقائع  مع  التعاطي  يف  وأسلوهبم  املنافقني  منهج  مواجهة  يف  املسلمني 
عى  املنافقون  يعمل  التي  الدعاية  هذه  آثار  ورفع  وإلبطال  واألحداث، 
الرتويج هلا قل للمسلمني: »لن يصيبنا إال كتب اهلل لنا، فإذا كانت األقدار 
إىل  ذهبنا  اجلرح سواء  يصيبنا هذا  تقتيض جرًحا سوف  لنا  املقّدرة  اإلهلّية 
القتال أم بقينا أحاس بيوتنا«. وقد ورد يف سورة النساء أّن املوت املكتوب 
مقّدًرا  كان  فإذا  َشيََّدٍة﴾1.  مُّ ﴿بُُروٍج  يف  كان  ولو  يصيبه  سوف  لإلنسان 
لإلنسان أن يموت يف الساعة الفانية، فلن تعجز يد األجل من الوصول 

إليه أينام كان.

للقدر  بل  الناس،  بني  املتداول  العامّي  باملعنى  القدر  هذا  ليس  ولكن 
املحاسبات  معناه  هنا  فالتقدير  سابقٍة.2  مّرٍة  يف  عنه  حتّدثنا  أعمق  معنًى 

الدقيقة التي حتكم حركة العامَل واألحداث التي تقع فيه.

ُتفّ� هذه اآلية عادًة عى هذا النحو، وأنا ال أرى عدم صّحة هذا التفسري؛ 
أن يكون لآلية  البال، وال مشكلة يف  اآلية معنًى آخر خيطر يف  ولكّن هلذه 
وجهان يف وقٍت واحٍد. وهذا الوجه هو أّن اآلية تريد أن تقول للمنافقني: 
أهّيا املنافقون! اعلموا أّنكم خمطئون إذا فرحتم ملصابنا، ورسرتم هلزيمتنا يف 
معركة أو واقعٍة من الوقائع. فا خوف علينا وال خشية ممّا يقع لنا أو نتعّرض 
له من آالٍم، فإّن املكتوب واملقّدر ألمثالنا من أهل احلّق، وما هو سنّة وقانوٌن 
هو أّن النرص والفاح سوف يكون من نصيبنا يف هناية املطاف. وهذا املعنى 

1 �  سورة النساء اآلية 78. والربوج هي األبنية املتينة.
القضاء والقدر يف تفسري سور أخرى، ومن  أّن مفّ�نا اجلليل حتّدث عن  يبدو    � 2

دواعي األسف أّن ذلك التفسري ال يتوافر بني أيدينا حّتى اآلن.

اآلية )51(
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الباطل. وقد  التي تقيض بانتصار احلّق عى  التارخيية  ناظٌر إىل السنّة اإلهلّية 
جرت هذه السنة عى األمم السابقة قبل اإلسام واملسلمني.

النرص  املواجهة، سوف يكون  يتقابل احلّق والباطل، وخيوضان  فعندما 
والفوز من نصيب احلّق. وهذه هي سنّة هذا العامَل؛ ألّن العامَل والوجود ُخِلق 
عى قاعدة احلّق، ومسار الطبيعة حمكوٌم لقواعد احلّق واحلقيقة؛ وألجل هذا 

نجد أّن احلّق يسري إىل األمام بشكٍل دائٍم. وهذا معنًى عامٌّ وصحيٌح.

  وهذا يعني أّن املجتمع اإلسامّي سوف يتقّدم حتت راية رسول اهلل
وسوف تكون له الغلبة يف هذا الرصاع، ولن تفلح حماوالتكم أهّيا املنافقون 
من  ومنعه  اإلسام  حركة  إعاقة  يف  تفلح  لن  الكافرون،  وإخوانكم  أنتم 
املقّدر  مقصده  إىل  يصل  سوف  تصاعديٍّ  مسار  يف  املرشوع  فهذا  التقّدم؛ 

له، وسوف حتزنون للنجاحات التي حيّققها هذا املرشوع مّرة بعد أخرى.

واخلاصة أّن ديننا سوف يتقّدم وسوف تصابون باإلحباط عن قريٍب. 
وما يؤّكد هذا املعنى؛ أي أّن املقّدر لإلسام واملسلمني هو الفوز والتقّدم، 
هو ورود عبارة »َلنَا« يف اآلية. وذلك أّن اخليار اآلخر هو أن ُيستخدم بدل 
»َلنَا« عبارة »إلينا«. فعبارة »َلنَا« تفيد معنى ملصلحتنا، وبالتايل تشري اآلية إىل 
أّنه لن يصيب املسلمني إال ما كتب اهلل هلم من نجاٍح، سواء وقف املنافقون 
إىل جانبهم أو تركوهم وختّلوا عنهم؛ بل حتى لو عملوا ضّدهم، فإّن املصري 

املقّدر لإلسام واملسلمني هو الفاح والنجاح.

تعاىل،  اهلل  وصف  يف  َمْوالََنا«  »ُهَو  عبارة  هو  املعنى  هلذا  الثاين  واملؤّيد 
والوارث.  والقريب  واملعتِق  النارص  منها  عّدة  معاٍن  هلا  »موىل«  فكلمة 
و»الوالية« هي علقٌة وقرابٌة بني شخصني تقتيض اإلرث يف بعض احلاالت، 
وتقتيض العبودية والسلطة يف حاالت أخرى، وتقتيض القرابة واملحّبة يف 
احلقيقّي  املعنى  هي  وليست  للوالية  مصاديق  هي  املوارد  وهذه  حاالٍت، 
للوالية. يف معنى قوله تعاىل: »ُهَو َمْوالََنا« احتامالت عّدة فقد يكون املراد 
منها أّن بيننا وبني اهلل صلٌة وثيقٌة، أو هو ولّينا وصاحب السلطة علينا، أو 

النرص احلتمي 
للحق يف 

مواجهة الباطل.

من هو املوىل؟
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هو نارصنا. ومجيع هذه املعاين حمتملٌة وصحيحٌة.

وعندما نقول »اللَه َمْوالَنَا« فهذا ال يعني أّنه موالنا يف هذا املورد أو يف 
َمْوالَنَا« عى الدوام ويف كّل واقعٍة ومكاٍن،  هذه الواقعة فحسب؛ بل »ُهَو 
وفق  العامل  تسرّي  وهي  كّله،  الوجود  حركة  عى  حاكمة  اإلهلّية  فالسنن 

مصلحتنا.

 تفيد آيات الكتاب احلكيم أّن العامل حمكوٌم للحّق ويسري وفق مقتضياته: 
ِبالَْحقِّ  إِالَّ  بَيَْنُهَما اَلِعِبيَن * َما َخلَْقَناُهَما  َوَما  َماَواِت َواأْلَْرَض  ﴿َوَما َخلَْقَنا السَّ
إِالَّ  بَيَْنُهَما  َوَما  َواأْلَْرَض  َماَواِت  السَّ َخلَْقَنا  ﴿َما  يَْعلَُموَن﴾،1  اَل  أَكْثََرُهْم  َولَِكنَّ 

﴾.2 وهذه السنّة يف خدمة الذين يسريون يف طريق احلّق؛ ألّن هؤالء  ِبالَْحقِّ

يسريون مع تّيار احلّق كالتفاحة التي توضع عى وجه املاء يأخذها املاء معه 
يستطيعوا  فلن  احلّق  تّيار  الذين يسريون عكس  أولئك  أّما  يذهب،  حيث 
مقاومته، حّتى لو غالبوه فرتًة من الزمان. والدليل عى واقعّية هذا الكام 
أّن إبراهيم وأمثاله ما زالوا موجودين يف كّل زمان، أّما النمرود فقد ذهب 

وبطل ما كان يسعى إليه. بى إّن بقاء إبراهيم ببقاء فكره وعقيدته.

التوّكل من عالمات اإليمان

»َوَعلَى اللِّه فَلْيَتََوكَِّل الُْمْؤِمُنوَن«: تدعو هذه اآلية املؤمنني إىل التوّكل عى 
اهلل، ومن هذه الدعوة وطريقة صياغتها ُيستفاد أّن عدم التوّكل يفقد املؤمن 
املطلوب  للمؤمن  كنموذٍج  بتقديمه  تسمح  ال  بحيث  جوهرّية،  خاّصّية 
الذي  املؤمن  هو  النموذجّي  أو  املثايّل  فاملؤمن  اإلسامّية.  النظرة  بحسب 

جتتمع فيه مجيع خصائص املؤمن املذكورة يف القرآن الكريم.

وعليه فإّنه صحيٌح أن ُيقال: إّن التوّكل من عامات اإليامن الكامل أو 

1 �  سورة الدخان: اآليتان 39-38.
2 �  سورة األحقاف: اآلية 3.
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من عامات كامل اإليامن. وبعبارة أخرى ورّبام أدّق، أن ُيقال: إّن التوّكل 
عى اهلل من اخلصائص التي جيب توافرها  يف املؤمن املثايّل.

معنى التوّكل على الله

إلقاء األمر عى عاتق شخص  التوكيل  َوَكَل، وأحد معاين  التوّكل من 
املعنى  مع  ينسجم  ال  املعنى  وهذا  به.  القيام  صاحّيات  وتفويضه  آخر، 
عن  والتخيّل  اهلل  إىل  األمر  تفويض  التوّكل  من  ُيراد  فا  للتوّكل،  القرآين 
مسؤولّية األعامل واألمور وتركها إىل اهلل هبذا املعنى املشار إليه أعاه. وممّا 

يؤسف له أّن التوّكل كثرًيا ما ُيفّ� هبذه الطريقة يف أيامنا هذه.

األدوات  مجيع  من  اإلنسان  يستفيد  أن  هو  للتوّكل  الصحيح  واملعنى 
يبقى  املتاحة بني يديه ألداء عمٍل من األعامل؛ ولكن مع ذلك  والوسائل 
كّلها،  واألدوات  الوسائل  هذه  فوق  هي  املقتدرة  اهلل  يد  أّن  إىل  ملتفًتا 
ما  قّوة  إىل  وحتويلها  الضعف  نقاط  جرب  سيتوىّل  اهلل  بأّن  واثًقا  يكون  وأن 
دام العامل قد أّدى ما عليه من واجب السعي، ويكفل اهلل إيصال اجلهد 

املبذول إىل النتائج والغايات املتوّخاة منه.

ونستعني لتوضيح الفكرة باملثال، إذا أردنا أن نرضب عدًدا مؤّلًفا من 
مخسة عرش رقاًم يف عدد مثله، فإّننا نحتاج إىل وقت طويل وعمليات معّقدة، 
ولكن الكومبيوتر أو اآللة احلاسبة تستطيع إنجاز هذه املهمة لنا يف وقٍت 
ا. وال يعني االعتامد عى اآللة احلاسبة االستغناء عن الضغط عى  قصرٍي جدًّ
املفاتيح وتدوين األرقام وطلب النتائج. مع االعرتاف بالفارق الكبري بني 
هذا املثال والواقع؛ ولكن عى أي ّحال اهلدف من رضب األمثلة تقريب 
األفكار إىل األذهان. وعى هذا النحو ُيستفاد من آيات القرآن الكريم أّن 
التوّكل يتحّقق من اإلنسان الذي يسعى ويمّهد املقّدمات، مثًا يشارك يف 
هذه  ليوصل  تعاىل  اهلل  عى  الباقي  ويرتك  اجلهاد،  إىل  وخيرج  العاّم  النفري 

اجلهود إىل أهدافها.



تفسير سورة براءة344

أّن  هو  االنحراف  إىل  أّدى  الذي  واألمر  التوّكل  فهم  يف  اخلطإ  ومركز 
يتخاذلون عن  تعاىل؛ ولكنّهم  باهلل  ويثقون  بالتوّكل  يؤمنون  الناس  بعض 
باملعنى  توّكًا  ليس  هذا  ومثل  منهم،  املطلوب  يؤّدون  وال  واجباهتم  أداء 

املطلوب دينيًّا.

ركنا التوّكل

هو  الثاين  والركن  الواجب،  بحسب  العمل  أّوهلام  ركنان  للتوّكل 
عى  قادر  ّاهلل  أن  إىل  ويلتفت  اإلنسان  يعلم  وأن  النتيجة،  إىل  االطمئنان 
ترتيب النتيجة عى املقدمات واألسباب. فإذا اختّل أحد هذين الركنني مل 

يتحّقق مفهوم التوّكل.

من  الثاين  الركن  عندهم  يتوافر  ال  العامل،  إىل  املادّية  النظرة  أصحاب 
ركني التوّكل. ومن هنا، فإّن مشيتهم عرجاء. فهم ينجزون املقّدمات ورّبام 
يتقنون إنجازها؛ ولكنّهم يف مقام ترتيب النتائج ال يؤمنون بقدرة اهلل. وهم 
إّما حيصلون عى النتائج ويعتقدون أّن دورهم هو األساس وكلمتهم هي 
باليأس  فُيصابون  يبتغون  ما  ينالون  ال  وإّما  واشتباه؛  خطأ  وهذا  العليا، 
واإلحباط؛ ألهّنم ال يرون هلل أّي دوٍر يف ترّتب النتائج عى املقّدمات التي 

أنجزوها.

أركان  من  األّول  الركن  حمّله  املتدّينني  بعض  فيه  يقع  الذي  واخلطأ 
ولكنّهم  واألرض؛  السامء  رتق  عى  قادر  اهلل  بأّن  يؤمنون  فهم  التوّكل، 
يتومّهون بأّن هذه األعامل التي يقدر اهلل عليها، يفعلها اهلل هلم من دون أن 
إليه الرزق  بيته ويتوّقع أن ينزل اهلل  حيّركوا ساكنًا. فتجد بعضهم يقبع يف 
من كّوة يف جدار البيت أو سقفه، فهو ال يعمل، ويف الوقت عينه يتوّقع أن 

تكون كنوز األرض كّلها بني يديه، وكا الطرفني خمطٌئ.

وإعداد  األرضية  متهيد  أحدمها  ركنان،  له  التوّكل  أّن  هو  والصحيح 
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املقّدمات، والركن الثاين هو ترتيب النتائج عى املقّدمات، والركن األّول 
املعارصين  املفّ�ين  أحد  عّرف  وقد  تعاىل.  اهلل  بيد  والثاين  اإلنسان  بيد 
واملراد  األمر«.1  وامتثال  التدبري  »ترك  بقوله:  وذلك  مجيلة  بعبارة  التوّكل 
بتكليفه ويؤّدي ما جيب عليه،  يعمل  أن  أّن عى اإلنسان  العبارة  من هذه 
أن  بعد  فعليه  أنجز من مقّدمات،  ما  النتائج عى  ترّتب  التفكري يف  ويرتك 
أّدى ما عليه أن يطمئن إىل تدبري اهلل ملا بقي، فإذا أّديَت واجبك ثق بأّن اهلل 

سوف يكمل ما أنجزت وحيّقق املطلوب بالطريقة التي يراها أحسن.

وقد ورد التعبري عن هذا املعنى يف القرآن الكريم بأشكال عّدة من ذلك 
من  نوٌع  اآلية  هذه  ومفاد  ِبَعْهِدكُْم﴾،2  أُوِف  ِبَعْهِدي  ﴿َوأَْوفُواْ  تعاىل:  قوله 
التعّهد اإلهلّي لإلنسان بأّنه إذا أنجز ما عليه فليرتك الباقي للطف اإلهلّي. 
ووضع  املسؤولية  اإلنسان  حتّمل  عى  ومرتّتب  مرّكٌب  التعّهد  ولكّن  هذا 

بعض األعباء عى عاتقه، واهلل هو الذي يوصل محله إىل مستقّره.

وأحياًنا  والتشويه  التحريف  أصاهبا  التي  املفاهيم  من  التوّكل  ومفهوم 
سوء الفهم، وامتّدت إليه يد اجلهل والتفسري اخلاطئ.

بعض الناس يظنّون أّن التوّكل املطلوب من املسلم ال يتحّقق إال إذا آمن 
العمل  اإلنسان  ترك  إذا  وإال  يشء،  كّل  فعل  عى  تعاىل  اهلل  بقدرة  اإلنسان 
يستفيد  أن  بدل  مثًا  يديه.  بني  اهلل  وضعها  التي  املقّدمات  من  واالستفادة 
اإلنسان من النعم التي أوالها اهلل له كالعني والرجل والعقل واليد، للنظر 
الرزق وتأمني املعاش، بدل  والسري يف األرض والتفكري السعي يف حتصيل 
االستفادة من هذه الوسائل يظّن أّن عليه تعطيل هذه النعم واالنتظار لعل اهلل 
يمّد يًدا من عامل الغيب لتفرش له مائدة رزقه ويتناول منها طعامه. وإذا قلَت 
ملن يفّكر هبذه الطريقة: »ملاذا ال تعمل؟« يقول لك: »إيّن متوّكٌل عى اهلل!«، وإذا 
قلَت له: »ملاذا ال تأخذ حّقك من غاصبه؟«، يقول لك: »سوف يأخذه اهلل يل«.

1 �  امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 306.
2 �  سورة البقرة: اآلية 40.
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القرن  يف  تدرجًيا  اإلسام  إىل  بالتعّرف  بدأوا  عندما  املسترشقني  بعض 
كان  الذي  للتوّكل  الفهم  هذا  والحظوا  العرشين،  والقرن  عرش  التاسع 
سائًدا بني املسلمني، قالوا: »اآلن فهمنا سبب ختّلف هذه األّمة. وقد كان 
ا لنا كيف استطاع اإلسام واألمة اإلسامية التقّدم والتطّور يف  سؤاال حمرّيً
انكشفت  إىل االنحطاط واالنحال؟! اآلن  تارخيها، واآلن متيل  فرتة من 
الطريقة؛  التوّكل هبذه  يفهمون  فاملسلمون  والتأّخر،  التخّلف  لنا عّلة هذا 
الغبار  ونفض  أحواهلم  بتغيري  يفكرون  وال  عليه  هم  بام  يرضون  ولذلك 

والرماد عن أجسادهم وثياهبم«.

املسلمني،  ختّلف  سبب  هو  للتوّكل  الفهم  هذا  أّن  هؤالء  اعتقد  نعم 
وكانوا حمّقني يف ذلك. فعندما ُيفهم التوّكل بتلك الطريقة املغلوطة، ال حيتاج 
اعتمده  للتوّكل  اخلاطئ  الفهم  هذا  آخر.  وسبب  أخرى  عّلة  إىل  التخّلف 
أرشار بني إرسائيل يف عهد موسى عندما قالوا له: إذا كان ال بّد من حترير 
بيت املقدس فلتذهب أنت ورّبك لتحريرها ونحن هنا ننتظركام: ﴿فَاْذَهْب 

أَنَت َوَربَُّك فََقاتاِل إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن﴾.1

هذا هو املنطق الذي يرتك إعداد الطعام وبسط املائدة ومّدها هلل تعاىل، 
له.  أعّدت  التي  األطعمة  من  بطنه  مللء  يتصّدى  أن  إال  اإلنسان  عى  وما 
الشقاء  أراد أحد  إذا  قلنا:  إذا  نبالغ  الناس، وال  نعم هذا هو منطق بعض 

والتخّلف ألّمة من األمم فليعّلمها التوّكل هبذه الطريقة.

يتدّبر  فعندما  متاًما.  آخر  معنًى  يفيد  الكريم  القرآن  آيات  يف  والتأّمل 
اإلنسان يف موارد استعامل كلمة التوّكل سواء يف دعوة اهلل إىل التوّكل، أو 
الذين  أولئك  أحوال  يف  ننظر  عندما  وكذلك  آثاره،  تبنّي  التي  اآليات  يف 
دعاهم اهلل إىل التوّكل ووصفهم اهلل باملتوّكلني، عندما ننظر يف هذه اآليات 

كّلها يّتضح لنا معنى التوّكل.

1 �  سورة املائدة: اآلية 24.

الفهم اخلاطئ 
للتوكل: من 

أسباب تراجع 
املسلمني.
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العمل  أهل  تكن من  مل  فإذا  ل�»العاملني«.  القرآن هو صفة  التوّكل يف 
استنفدت  إذا  إال  أهله  من  تكون  فا  التوّكل.  أهل  من  تكون  ال  واجلهد 
قواك واستخدمت الوسائل التي أودعها اهلل بني يديك، وبعد ذلك تعّلق 
اآلمال عى اهلل لريّتب النتائج عى املقّدمات التي مّهدهَتا، ويف الوقت عينه 
عملَت.  ما  وبني  بينك  حيول  فقد  اهلل،  بيد  األمر  أّن  إىل  تلتفت  أن  عليك 
نعم  القرآنّية.  اإلسامية  النظرة  بحسب  للتوّكل  الصحيح  الفهم  هو  هذا 
آَمُنوا  ﴿َوالَِّذيَن  والسعي:  العمل  أهل  صفات  من  القرآن  بحسب  التوّكل 
َن الَْجنَِّة ُغَرفًا تَْجِري ِمن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها  ئَنَُّهم مِّ الَِحاِت لَُنبَوِّ َوَعِملُوا الصَّ

نِْعَم أَْجُر الَْعاِملِيَن﴾،1 فهؤالء الذين حيّدثنا اهلل عنهم يف هذه اآلية هم الذين 

آمنوا وعملوا الصاحلات، وهم الذين يستحّقون األجر بام أهّنم عاملون.

وجّل  عّز  يتابع  اآلية  هذه  يف  عليهم  اهلل  يثني  الذين  العاملون  هؤالء 
ويصفهم بأهنم من أهل الصرب والتوّكل يف اآلية الاحقة وذلك يف قوله: 

﴿الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن﴾.2

والنشاط  والدرس  العمل  عن  وختّليت  بيتي  يف  قبعُت  إذا  عليه  وبناًء 
بدور  تقوم  أن  منك  أطلب  إهلي!  »يا  العاملني:  لرّب  وقلُت  اجلهد  وبذل 
الربوبّية وأنت القادر عى كّل يشء، وأن تؤّدي يف الوقت نفسه دور العبد 
التوّكل يف يشء؛ بل هو  العبودّية املطلوبة منّي«. ليس هذا من  وواجبات 

شكٌل من أشكال السخرية والتاعب بآيات اهلل ومفاهيم الدين.

فيه  اهلل  يويص  التوّكل  عن  احلديث  موارد  من  مورٌد  النساء  سورة  ويف 
بالتوّكل ويدعو املؤمنني إليه، يف سياٍق ُيستفاد منه أّن املدعّوين إىل التوّكل قد 
أّدوا ما عليهم من واجبات ومّهدوا املطلوب منهم من مقّدمات: ﴿َويَُقولُوَن 
يَْكتُُب  َواللُّه  تَُقوُل  الَِّذي  َغيَْر  ْنُهْم  مِّ طَآئَِفٌة  بَيََّت  ِعنِدَك  ِمْن  بََرُزواْ  فَِإَذا  طَاَعٌة 

1 �  سورة العنكبوت: اآلية 58.

2 �  سورة العنكبوت: اآلية 59.
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َوكِيالً﴾.1 وهذه اآلية  ِباللِّه  َوكََفى  اللِّه  َعلَى  َوتََوكَّْل  َعْنُهْم  فَأَْعِرْض  يُبَيِّتُوَن  َما 

التعاطي  يف  املنافقني  أسلوب  عن  تكشف  بالتوّكل  التوصية  تتضّمن  التي 
عندما  ولكن  واالمتثال،  الطاعة  يعلنون  اآلية  بحسب  فهم   ،النبّي مع 
ويبطنون  أعلنوا  ما  بأنفسهم يضمرون غري  النبّي وخيلون  يغادرون جملس 
أّن نواياهم غائبٌة عن علم اهلل؛ ولكّن اهلل يعلم ما  غري ما قالوا، وحيسبون 
يّ�ون ويعرف منهم التلّون ويدعو رسوله إىل التوّكل عليه سبحانه. فهذه 
اآلية يف هذا املقطع األخري منها تدعو إىل التوّكل عى اهلل بعد أداء اإلنسان ما 
عليه، فالنبّي يف هذه اآلية مطالٌب باإلعراض عنهم وبعد اإلعراض عليه أن 

يتوّكل ويرتك الباقي هلل الذي هو خري وكيٍل. 

فوائد التوّكل

املرتّتبة  الفوائد  السؤال عن  التوّقف عندها  تستحق  التي  األسئلة  أحد 
املفهوم يف  كثرة احلديث عن هذا  السؤال  يستدعي هذا  التوّكل. وما  عى 

القرآن الكريم.

الفائدة األولى للتوّكل

من فوائد التوّكل ونتائجه أّنه »يبعث األمل يف قلب اإلنسان«. فكثرًيا ما 
تواجه اإلنسان خال مسريته يف هذه احلياة مشكات وعقبات قد توّلد يف 
نفسه اليأس من إمكانية أو جدوى متابعة املسار. ويف بعض األحيان تواجه 
مسريَة الفكِر مشكلٌة تكون كبرية ومعّقدة إىل حّد أهنا توصل مَحلَة هذا الفكر 
هذه  توصلهم  أرواحهم،  وعظمة  كعبهم  علّو  من  الرغم  عى  الرسل  من 
املشكلة إىل حاّفة اليأس من إمكانية وجدوى اإلرصار عى متابعة املسرية: 
ُسُل﴾.2 ما حيمي اإلنسان يف مثل هذه احلاالت من  الرُّ اْستَيْأََس  إَِذا  ﴿َحتَّى 

1 �  سورة النساء: اآلية 81.
2 �  سورة يوسف: اآلية 110.
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الوقوع يف مستنقع اليأس ويصونه منه هو التوّكل عى اهلل تعاىل. وذلك أّنه 
عندما يعلم اإلنسان أّنه مكّلٌف بأداء الواجب وإنجاز ما هو مطلوٌب منه، 
وأما ترّتب النتائج عى أفعاله فهو مرتوك هلل تعاىل، مع هذه النظرة ال معنى 

لليأس وال حمّل له.

التكاليف التي جعلها اهلل عى عاتق العباد طول التاريخ هلا آثار دنيوية 
 ،وأخرى أخروّية، وقد بّينها اهلل وكشف عنها، وال قائل أصدق من اهلل
وليس لقدرته غايٌة وال هناية، وال حمّل للنسيان والغفلة يف ساحة احلديث عن 
اهلل تعاىل. ومّلا كان اهلل أصدق القائلني فام عليك سوى أداء واجبك وانتظار 
فهل  تعاىل،  متوّكًا عليه  كنَت  وإذا  امليعاد.  الذي ال خيلف  اهلل  حتّقق وعد 
يعرف اليأس إىل نفسك سبيًا؟ فإذا تأخّرت النتائج يومني ال يمكنك أن 
تقول خ�نا وضاعت جهودنا سًدى؛ بل إنَك تصرب حّتى وتنتظر وعد اهلل.

اليأس يسّد منافذه ويبعث األمل  التوّكل يف مظاّن  إّن  خاصة القول: 
من  عدٍد  يف  التوّكل  فوائد  من  الفائدة  هذه  إىل  أشري  وقد  الروح.  وحييي 

اآليات والروايات.

توّكل نوح

ورد يف القرآن الكريم يف توّكل نوٍح قوله تعاىل: ﴿َواتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ نُوٍح 
َقاِمي َوتَْذكِيِري ِبآيَاِت اللِّه فََعلَى اللِّه  إِْذ قَاَل لَِقْوِمِه يَا قَْوِم إِن كَاَن كَبَُر َعلَيُْكم مَّ

 إىل تاوة  النبيَّ  َوُشَركَاءكُْم﴾.1 تدعو هذه اآليُة  أَْمَركُْم  فَأَْجِمُعواْ  تََوكَّلُْت 

نبإ نوٍح وقّصته العظيمة عى مسامع املسلمني، عندما قال لقومه: يا قوِم 
يعد  ومل  اهلل،  بآيات  إّياكم  تذكريي  وأزعجكم  بينكم  مقامي  استثقلتم  إذا 
فإيّن  إليكم،  لتقّبل رسالتي  أّي استعداد  يعد عندكم  بإمكانكم حتّميل، ومل 
أدعوكم إىل استجامع ِقواُكم واالستنصار برشكائكم يف املوقف، وما رّدي 

1 �  سورة يونس: اآلية 71.
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عليكم سوى التوّكل عى اهلل.

النفس من موقف قوم  لليأس يف  إثارة  أكثر  ثّمة موقٌف  الحظوا! هل 
نوح يف مقابل دعوته، بعد أن حشد قوُمه له كلَّ ما أوتوا من قّوة وأنصار، 
ومل يكن قد آمن به إال القليل: ﴿َوَما آَمَن َمَعُه إِالَّ قَلِيٌل﴾1، أليس اليأس يف 

مثل هذا املوقف هو اخليار الطبيعّي؟!

اجلواب  ملاذا؟  ولكن  يستسلم؛  ومل  ييأس،  مل  العظيم  النبّي  هذا  ولكّن 
الذي يكشف عنه القرآن هو: حالة التوّكل التي كان عليها.

يبعث  اليأس وما  أّن ما حيمي اإلنسان من  إًذا؛ تكشف هذه اآلية عن 
الدفء يف القلوب الباردة ويعيد إليها حرارة احلياة هو التوّكل.

توّكل هوٍد

له  أعلنوا  قومه  أّن  وذلك   نوح النبّي  حالة  تشبه   هود النبّي  حالة 
واستجابًة  أجله  من  آهلتهم  عبادة  يرتكوا  ولن  به  يؤمنوا  لن  أهّنم  برصاحة 
لدعوته. وما جوابه يف مقابل هذا اجلواب املثري لليأس إاّل أن قال: ﴿إِنِّي 
ا تُْشِركُوَن﴾.2 وهذا موقٌف ال لبس فيه يف مقابل  مَّ أُْشِهُد اللِّه َواْشَهُدواْ أَنِّي بَِريٌء مِّ

موقفهم، فهو يعلن هلم أّنه لن يتنازل ولن يلني هلم إن هم قسوا وتصّلبوا، ولن 
يركن إىل أوثاهنم ومسلكهم إن هم أرّصوا عى غّيهم وطغياهنم.

﴿فَِكيُدونِي َجِميًعا ثُمَّ الَ تُنِظُروِن﴾،3 نعم يقول هلم اجتمعوا يف مواجهتي 
هو  هذا  قومه.  خطاب  يف  وطريقته  النبّي  أسلوب  الحظوا  متهلوين!  وال 
األنبياء  إّن  اجلاهل:  األمّي  الرجل  ذلك  يقول  كام  وليس  األنبياء،  منطق 
إىل  حيتاج  ال  الناس  أسئلة  عن  اجلواب  الناس.  أسئلة  عن  ليجيبوا  ُبعثوا 

1 �  سورة هود: اآلية 40.
2 �  سورة هود: اآلية 54. 
3 �  سورة هود: اآلية 55.
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هذه الرصاحة، وال إىل هذه املواقف الصلبة التي تدعو الناس إىل االجتامع 
وتعلن االستعداد للمواجهة وحتمل النتائج من دون أي مهلٍة.

اليأس  يدّب  أن  الطبيعي  من  كان  احلّد  إىل هذا  األمور  عندما وصلت 
التوّكل  ساح  هو  به  متّسك  الذي  الساح  ولكّن   ،هوٍد النبّي  قلب  يف 
حيث يعرّب عن ذلك بحسب القرآن الكريم بقوله: ﴿إِنِّي تََوكَّلُْت َعلَى اللِّه 
َربِّي َوَربُِّكم﴾.1 وهذا الكام يعني يف ما يعنيه أيّن أعلم أّن ما أريده سوف 

ا،  النرص سوف يكون حليفي. وقد كان حمقًّ املطاف، وأّن  يتحّقق يف هناية 
والدليل هو أّننا يف هذا العرص نرّدد ما كان يقول ونؤمن بام كان يدعو إليه، 
ففكره هو اخلالد. حاصل كام هود هو: »إين أعلم أنجّ كيدكم لن يثمر، 
ما  أفعل  اهلل؛ ألينجّ  ٌل عىل  متوكجّ الذي سيبقى؛ ألينجّ  أحله هو  الذي  والفكر 

جيب عيلجّ فعله وأترك الباقي عىل اهلل تعاىل وله سبحانه«.

الفائدة الثانية: رفع المعنوّيات

الفائدة الثانية التي ترتّتب عى التوّكل هي رفع املعنويات، وهذا أمٌر آخر 
غري إثارة األمل. كّل إنساٍن يتابع أمًرا مهامًّ قد يصل يف بعض املواطن إىل 
مفرتق طرق تواجهه عنده الكثري من العقبات، فيجد نفسه مثًا يف بعض 
والغايات  األهداف  لتحقيق  املسار  متابعة  أحدمها  خيارين،  بني  احلاالت 
املقصد  إىل  يوصل  ال  الذي  اخليار  هو  واآلخر  أجلها،  من  انطلق  التي 
والغاية، مثا رّبام يوصله هذا الطريق الثاين إىل الكثري من املال، أو يكون 

أحد الطرق موصا إىل اهلدف والغاية واآلخر موصًا إىل املقام واجلاه.

طريق  أّي  وحيتار  يرتّدد  بل  اإلنسان؛  ييأس  ال  احلاالت  هذه  مثل  ويف 
الكنز  إىل  يوصله  الطريقني  أحد  كان  فإذا  يتوّجه؟  وجهٍة  وأّي  يسلك، 
واآلخر يوصله إىل املنزل املقصود. وهنا إذا أدار هذا السالك ظهره للكنز 

1 �  سورة هود: اآلية 56.
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ناجًحا؛  إنساًنا  يكون  سوف  املنشودة  غايته  إىل  للوصول  مسريته  وتابع 
ولكّن هذا اخليار حيتاج إىل مّهة »الرجال«.

عى  التوّكل  يأيت  ّوالباطل،  احلق  بني  مرتّدًدا  نفسه  اإلنسان  جيد  عندما 
واحلرية.  الرتّدد  بحر  يف  الغرق  من  اخلاص  خشبة  دور  يؤّدي  الذي  اهلل 
وقد وقع يف مثل هذه احلالة احلّر وعمر بن سعد، األول اختار طريق احلّق 

واآلخر انتخب خيار الباطل.

ُيف� اإلمام التوّكل يف إحدى الروايات بقوله: »مل يعمل ألحد سوى 
املفرتقات  التوّكل يف  يرُج ومل خيف أحًدا سوى اهلل«.1 بى هذا هو  اهلل ومل 
اهلدف  إىل  النظر  ينبغي  والطمع...  واخلوف  والرتّدد  الشّك  حيث  احلاّدة 
والغاية ومتابعتها. سبيل الوصول إىل اهلدف هو التوّكل. واآليتان 12 من 

سورة إبراهيم و10 من سورة املجادلة تبّينان الفكرة نفسها.

الفائدة الثالثة: التسهيل وتذليل الصعوبات

يف بعض األحيان ويف مواجهة األمور العظيمة جيلس اإلنسان عى أمل 
خياطب  احلاالت  هذه  يف  التوّكل  مفهوم  له،  العون  يد  اآلخرون  يمّد  أّن 
اإلنسان ويقول له: انتبه! ال تعّلق اآلمال عى اآلخرين! وهذه فائدة أخرى 
من فوائد التوّكل، ولكن يف جهة السلب والنفي. فالتوّكل عى اهلل يعني من 
النفي: »عدم االعتامد وتعليق اآلمال عى غري اهلل تعاىل. واالستناد  ناحية 
وهذا  املقصد«.  إىل  والوصول  والغايات  األهداف  لتحقيق  وحده  اهلل  إىل 
األخبار  من  عدٍد  ورد يف  مفهوم  الناس«.2 وهو  من  اليأس  »استعامل  هو 
والروايات؛ أي افرتض أن ال أحد يف الدنيا سواك، وبالتايل عليك أن تيأس 
وعليك  وحدك،  عاتقك  عى  يقع  وواجبك  وجودهم،  لعدم  الناس  من 
وحدك أداؤه والنهوض بأعبائه. وهذا الفهم للتوّكل يسّهل عى اإلنسان 

1 �  تفسري نور الثقلني، ج 5، ص 358.
2 �  جممع البحرين ج 5، ص 494.
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الصعاب ويريه األمور العظيمة صغريًة؛ وذلك أّن اإلحساس بأّن العمل 
هو عمل اإلنسان ومهّمته وليس مهّمة غريه يساعده عى حتّمل املسؤولية 

وإنجاز املهّمة.

وبمتابعة مفهوم التوّكل يف اآليات والروايات، ُيعلم أن هذه الصفة من 
السامت البارزة يف املؤمنني. وعندها يّتضح معنى قوله تعاىل: ﴿َوَعلَى اللِّه 

فَلْيَتََوكَِّل الُْمْؤِمُنوَن﴾. 





َونَْحُن  الُْحْسَنيَيِْن  إِْحَدى  إِالَّ  ِبَنا  تََربَُّصوَن  َهْل  قُْل 

أَْو  ِعنِدِه  ْن  مِّ ِبَعَذاٍب  اللُه  يُِصيبَُكُم  أَن  ِبُكْم  نَتََربَُّص 

تََربُِّصوَن ﴿52﴾ قُْل أَنِفُقواْ  ِبأَيِْديَنا فَتََربَُّصواْ إِنَّا َمَعُكم مُّ

قَْوًما  كُنتُْم  إِنَُّكْم  ِمنُكْم  يُتََقبََّل  لَّن  كَْرًها  أَْو  طَْوًعا 

فَاِسِقيَن ﴿53﴾
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تناسب اآليات

هذه  بأّن    النبّي  بإخبار  املنافقني  خماطبة  السابقتان  اآليتان  تضّمنت 
حالة  مقابل  ويف  يفرحهم،  ما  ويسوؤها  املسلمني  يسوء  ملا  تفرح  اجلامعة 
املنافقني هذه، تدعو اآلية النبّي  للفت نظرهم إىل أّن األمور بيد اهلل تعاىل، 
ومن كان اهلل مواله فلن يؤول أمره إاّل إىل خري. وبناًء عليه، ال حيّق للمنافقني 
أن يفرحوا بخسارة املسلمني معركة، وبفشلهم يف حمّطة من حمّطات مسريهتم؛ 

فمن خي� يف واقعة ليس بالرضورة أن يفشل مرشوعه بالكامل.

وبع�د بيان هذه احلقيقة الواضح�ة، يتابع اهلل الرشح بطريقٍة أخرى، 
تصيب هدفني يف آٍن واحٍد، فمن جهٍة يرفع عّز وجّل، معنوّيات املس�لمني 
ويبرّشه�م بأّن املس�تقبل هلم، ومن اجله�ة األخرى حيب�ط املنافقني ويثري يف 
نفوس�هم الي�أس من فش�ل امل�رشوع اإلس�امّي، واملنافق�ون املقصودون 
  باخلط�اب يف ه�ذه اآلي�ات ه�م أولئك الذي�ن ختّلفوا ع�ن رك�ب النبّي
ورّسهم أن أراحوا أنفسهم من عناء السفر معه إىل اجلهاد، وأعفوا أنفسهم 

من متاعب احلرب وخماطر التعّرض لألرس.

االختالف البّين بين المجاهدين المؤمنين والمنافقين

﴿قُْل َهْل تََربَُّصوَن ِبَنا إاِلَّ إِْحَدى الُْحْسَنيَيِْن َونَْحُن نَتََربَُّص ِبُكْم أَن يُِصيبَُكُم اللُه 
ْن ِعنِدِه أَْو ِبأَيِْديَنا﴾: احلُسنى مؤّنث األحسن، وهي صيغة التفضيل  ِبَعَذاٍب مِّ

قوله  يرتجم  ما  كثرًيا  أّنه  بالفارسّية  القرآن  ترمجة  أخطاء  احلسن، ومن  من 
التفضيل وذلك برتمجتها  الُْحْسَنيَيِْن«، من دون االلتفات إىل  تعاىل: »إِْحَدى 

اآلية )52(
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بام يعادل »إحدى احلسنتني«، بينام املعنى الذي تفيده هذه العبارة يف اللغة 
العربية هو التفضيل؛ أّي إحدى حالتني مها أحسن من غريمها.

أّن  املعلوم  من  ولكن  احلسنيني،  هاتني  من  باملراد  اآلية  ترّصح  ومل 
املجاهد ال بّد من أن يصيب أحد أمرين، إّما النرص وإّما اهلزيمة. والنرص 
يف هذه املعركة هو نرٌص عى دولة الروم. واهلزيمة عى الرغم ممّا فيها من 
انكسار وجراح، هي أيًضا واحدٌة من هاتني احلسنيني؛ وذلك ألهّنا تؤّدي 

إىل تسارع رحلة التكامل وتفيض إىل مرحلٍة جديدة يف هذا املسار.

إّننا سوف نفارقكم وننفصل عنكم يف رحلة  النبّي، قل هلؤالء:  أهّيا  يا 
ينتظرنا  امليدان  هذا  يف  أقدامنا  نضع  وعندما  الروم،  ملواجهة  هذه  اجلهاد 
أمران أحسنان إّما الفتح والغلبة، وأّي يشٍء أحسن من النرص عى أعداء 
هذه  عواقب  وحتّمل  املعركة  هذه  خسارة  هو  اآلخر  واالحتامل  اهلل،  دين 
اآلية،  عنها  تتحّدث  التي  الثانية  احلسنى  وهي  نتائجها،  وتذّوق  اهلزيمة 
بل رّبام تكون أعذب من النرص. وعليه، فإّن العاقبة احلسنى لنا سواء كان 

نصيبنا النرص أو كان الشهادة.

وأّما بالنسبة إليكم: فإّنكم تواجهون أحد احتاملني، إّما أن نعود إليكم 
فيكم،  أمره   اهلل رسول  يصدر  سوف  وعندها  النرص،  بأكاليل  مكّللني 
وسوف تنالون العقاب الذي تستحّقون عى أيدي املسلمني. ويثري بعض 
املفّ�ين احتامالً آخر يف العذاب املشار إليه يف اآلية، وهو أّنه سوف ينزل 
برٍق ورعٍد وما  ينزل عى سائر األمم من عذاب اهلل من  عليهم ما كان 
شابه من العذاب الذي كان يصيب األمم املتمّردة عى دعوة اهلل، أو سوف 
اهلل  يقبض  أن  إىل  يؤّدي  سابقة  له  ليس  العذاب  من  جديٌد  نوٌع  يصيبكم 
الروم أو  أرواحكم، أو عذاب اجلوع وانعدام األمن واإلذالل عى أيدي 
الذي  والنصارى  اليهود  من  أعدائكم  حّتى  أو  الزمان،  ذلك  يف  الفرس 
أن يكون  العذاب  املراد من  املدينة وأكنافها، وحُيتمل يف  يسكنون أطراف 
اجلور واختال ميزان العدالة الناجم عن انحسار ظّل الدولة اإلسامّية. 

النرص أو 
الشهادة عاقبة 

املؤمن املجاهد.

سوء عاقبة 
املنافقني 

املتخّلفني عن 
اجلهاد.
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من  حمّدد  بنوٍع  اآلية  يف  املذكور  العذاب  حلرص  مرّبر  ال  تقّدم،  ما  وعى 
العذاب يف الدنيا أو قرصه عى عذاب الربزخ أو اآلخرة؛ بل كلمة العذاب 

عاّمٌة حُيتمل شموهلا ملا تقّدم كّله.

وعبارة »بَِأْيِدينَا« ترشد إىل أّن العذاب ليس بالرضورة أن ينزل من اهلل 
مبارشًة ومن دون واسطة برشّية؛ فقد يسّلط اهلل بعض خلقه عى بعضهم 

اآلخر ليذيقهم ما يستحّقون من عقاب.

هبدف  واملؤمنني   النبّي بواسطة  املنافقني  اآلية  هذه  يف  اهلل  خياطب 
تضعيف معنوّياهتم، ويبنّي هلم أّن املواقف التي اخّتذوها هلا عواقب وآثار، 
سواء يف الدنيا أم يف اآلخرة، ويف احلّد األدنى تثري اليأس يف نفوسهم من 

الوصول إىل أغراضهم الدنيوّية.

ا، وتطمئنهم  املؤمنني روحيًّا ومعنويًّ إىل دعم  اآلية  املقابل، هتدف  ويف 
يف  تضريهم  لن  ضّدهم  يبذلوهنا  التي  وجهودهم  املنافقني  حماوالت  بأّن 
يشء، وسوف يعود عسكر املسلمني من حرب الروم سامًلا، ومن ُيستشهد 

منهم سوف ينال الدرجات العالية عند اهلل تعاىل.

التي  واملواجهات  الوقائع  مجيع  ويف  التاريخ  عرب  اآلية  هذه  كانت  لقد 
خور  أو  ضعٍف  أّي  ملعاجلة  دواء  أنجع  أعدائهم،  مع  املسلمون  خاضها 
يمكن أن يصيب املسلمني. وقد كانت كذلك يف عرص النبّي عندما كان 
املسلمون يشعرون بضغط املنافقني أو الكّفار عليهم. وهذه اآلية تنسجم 
مع منطق اإلسام ونظرته إىل اإلنسان والعامل، ويؤّيد كّل شقٍّ منها اآلخر.

اخلري،  إاّل  فيها  ليس  اجلهاد  إىل  املدينة  مغادرة  أّن  اآلية  مفاد  وخاصة 
اللحاق  عن  املنافقون  أهّيا  وختّلفكم  اخلري،  خري  بل  فحسب،  هذا  وليس 

بركبنا ليس فيه لكم إاّل اهلوان واخل�ان.

تََربُِّصوَن«: تأمر اآلية املنافقني عرب املؤمنني باالنتظار،  »فَتََربَُّصواْ إِنَّا َمَعُكم مُّ
وتدعوهم إىل إخبارهم بأهّنم هم أيًضا ينتظرون؛ ولكن شّتان بني االنتظارين، 

تعزيز روحية 
املؤمنني وتيئيس 

املنافقني.
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نحن ننتظر حسن العاقبة وأنتم تنتظرون سوءها.

وهلذا املقطع من اآلية تفسرٌي آخر لعّله أدّق وألطف من املعنى املشار إليه 
أعاه، وذلك أّن اآلية تأمر املسلمني بأن يقولوا للمنافقني: أنتم تنتظرون 
ما سوف يصيبنا من سوء، ونحن ننتظر ذلك بكم، وسوف نرى عاقبة أّينا 
ستكون خرًيا من عاقبة اآلخر. وسوف ينكشف لكم من صاحب املصلحة 

يف هذا االنتظار ومن هو اخلارس.

واجلدير بااللتفات يف اآلية، هو أهّنا عندما تتحّدث عن العاقبة املتوّقعة 
إِْحَدى  إِالَّ  ِبَنا  تََربَُّصوَن  َهْل  »قُْل  فتقول:  بلسان احلرص  تتحّدث  للمسلمني 
الُْحْسَنيَيِْن«، فتخرب أّن املصري الذي ينتظر املسلمني ليس هو إاّل واحدة من 

عندما  ولكنّها  الشهادة؛  وإّما  والغلبة  النرص  إّما  األحسن،  كامها  اثنتني 
تتحّدث عن املنافقني فإهّنا تبنّي هلم حالة واحدة وهي العذاب الذي سوف 
ينزل عليهم، إّما من اهلل مبارشًة وإّما بواسطة املسلمني، ولكنّها ال تبنّي ذلك 
بأسلوب احلرص، بل تفتح هلم باب احتامٍل ثالث هو أن يتوبوا ويدخلوا يف 

مجاعة املسلمني و بذلك ينجون من املصري املقّدر هلم وهو العذاب.

وفتح باب النجاة ملثل هؤالء هو من أظهر عامات التسامح والتعايل يف 
اإلسام جتاه أعدائه. وعى الرغم من بسط يد النبّي فإّنه يمّد يده ليخرج 
املنافقني من مستنقع النفاق والعداء لإلسام واملسلمني. وقد حصل هذا 
عى أرض الواقع عندما هدم مسجد رضار، حيث تاب عدٌد من مجاعة عبد 
اهلل بن أيّب رأس النفاق، وتركوا مجاعته والتحقوا باملسلمني، وحّتى عبد اهلل 
بن ُأيّب � عى ما كان عليه من معاداة النبّي� آمن وأعلن إسامه إثر تسامح 

النبّي معه وصفحه عنه.

انتقام، وإّنام هو دين صفٍح وجتاوز؛ ولكنّه يواجه  فاإلسام ليس دين 
يتخّلون  أّما عندما  داموا عى عنادهم ومواجهتهم لإلسام،  ما  املعاندين 
أبا  أّن  ولو  عنها.  النظر  ويغّض  أفعاهلم  يتناسى  فإّنه  واملواجهة  العناد  عن 
والعناد،  املواجهة  ترك   �للنبّي ما كان عليه من عداء وكره  � عى  جهل 

فتح باب التوبة 
للمنافقني.
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فقد  افرتاض  السّيئة، وليس هذا جمّرد  النظر عن سريته  لعفي عنه وغّض 
عفا النبّي عن وحيّش قاتل عّمه احلمزة.1

فضل الشهادة على الحياة

هذا  يثري  وقد  »حسنى«.  بأهّنا  اهلل  سبيل  يف  الشهادة  اآلية  هذه  تصف 
يكون  وكيف  التقويم،  هذا  مرّبر  عن  الذهن  يف  السؤال  للشهادة  التقويم 

املوت أفضل من احلياة؟

ولكنّنا  احلقيقة،  هذه  توضيح  يف  الكام  من  الكثري  ُيقال  أن  يمكن 
عن  ختتلف  املوت  إىل  اإلسام  نظرة  إّن  فنقول:  االختصار  جانب  نرّجح 
النظرة املادّية؛ فاملوت وفق هذه األخرية هو هناية احلياة، أّما بحسب النظرة 
اإلسامّية فإّن املوت هو بداية لفصٍل جديد من فصول حياة من نوع آخر. 
املوت يف الرؤية املادّية غرٌق يف ظلامت العدم وتيٌه يف صحاريه، أّما بحسب 
الرؤية اإلهلّية فإّن املوت نافذة ُتفتح يف وجه اإلنسان عى عاملٍ أمجل وأرقى 
من العامل الذي كان يعيش فيه. وباملقارنة بني هاتني الرؤيتني من الواضح أّن 
األفضل لإلنسان أن ي�ع يف االنتقال من سجن املاّدة وأرسها إىل رحاب 

التحّرر، وخيرج من سجن احلياة املادّية إىل رحابة الرمحة اإلهلّية.

بشهادته،    له اهلل يغفرها  الشهيد هل  ذنوب  النبّي عن  ُسئل  وقد 
للعفو عن  املغفرة  ثّم سألوه عن شمول  له كّل ذنٍب.  يغفر  بأّن اهلل  فأخرب 
حقوق الناس؛ فأخرب بأّن عدل اهلل ال يسمح بالعفو عن حقوق الناس، 
بّد من أدائها إىل أصحاهبا أو عفوهم عنها.2 وأّي حساٍب أرحم  فهذه ال 
وأي� من هذا احلساب؟! وعى ضوء هذه اخلصوصّية وغريها نجزم أّن 

الرؤية اإلسامّية تقيض بوضوح أن تكون الشهادة إحدى احلسنني.

1 �  الطبقات الكربى، ج7، ص 418؛ االستيعاب، ج4، ص 1564، رقم: 2739.
2 �  انظر: من ال حيرضه الفقيه، ج 3، ص 183.
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اآلية مطلًبا  تتضّمن هذه  ِمنُكْم﴾  يُتََقبََّل  لَّن  كَْرًها  أَْو  طَْوًعا  أَنِفُقواْ  ﴿قُْل 
هذا  تفسريها.  سياق  يف  الواردة  الرواية  بماحظة  وضوًحا  ويزداد   ، مهامًّ
اآلية  هذه  عى  التعليق  يف  سنعرضها  التي  الفكرة  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

ليست خاّصًة هبا، بل هي نقطة عاّمة تشمل املورد وغريه من املوارد.

يتضّمن كام جّد بن قيس -الذي تقّدم احلديث عنه- عند طلبه اإلذن 
من النبّي  بعض التضحية! حيث يقول: »...ولكن أعينُك باميل«. وبالتايل 
كأّنه يقول: »منّا املاُل وعليك التضحية باألرواح«. فنزلت هذه اآلية يف الرّد 
الواقعة وما ورد يف أخبارها يزيد اآلية  عى استئذانه، وااللتفات إىل هذه 
وضوًحا. حيث يبنّي اهلل  يف هذه اآلية أّن اإلنفاق ال قيمة له عندما يكون 
صادًرا عن مثل هذه الروح، وال فرق بني أن يكون طوًعا أو يكون كرًها. 
وكون اإلنفاق الصادر عن املنافقني كرًها وهباًء ال قيمة له أمٌر يسهل فهمه 
طوًعا  لإلنفاق  احلكم  هذا  شمول  هو  التساؤل  يثري  وما  حقيقته.  وإدراك 

وعن ميل ورغبة، فلامذا يفقد اإلنفاق الطوعّي قيمته أيًضا؟

اخللل  يعرف مكمن  أن  املؤمن  أّن عى  هو  السؤال  هذا  واجلواب عن 
فيسّده، ويكتشف احلاجة فريفعها. فإذا مل ُتسّد تلك الثغرة ومل ُترفع احلاجة 
يعرف  أن  املؤمن  عى  فتًقا.  يرتق  وال  حاجة  يسّد  ال  عمٍل  ألّي  قيمة  فا 

الواجب املطلوب فيفعله بعينه ال أن يفعل شيًئا آخر غري الواجب.

ويف مورد اآلية، هذا الرجل يرى أّن النبّي يعّد العّدة ملعركٍة كبريٍة مع 
الروم، وهو حيتاج إىل مقاتلني، وكان بصدد جتهيز جيٍش مؤّلٍف من ثاثني 
ألف مقاتل، وهذا يف حّد ذاته يعني أّن هذه املعركة ليست كسائر املعارك 
التي خيضت من قبل، وهو هيتف باملسلمني بكّل لساٍن أن »هّيا إىل اجلهاد 
فيأتيه  بامله،  وجيود  نفسه  ويّدخر  هذا  كّل  يشاهد  الرجل  وهذا  والقتال«، 
اجلواب يف اآلية الرشيفة التي تنبئه: أن ال خري يف مالِك سواء أنفقته طوًعا 

أم كرًها، فلن ُيقبل منك يف احلالتني.

وتعّلل اآلية سبب عدم القبول بأّن صاحب هذا العرض ليس من أّمة 

اآلية )53(

اإلنفاق للفرار 
من اجلهاد.

سّد الثغرات من 
خصائص املؤمن 

الذي يعرف 
تكليفه.
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ُكْم  »إِنَّ االنتامء:  الذين خ�وا رشف  اخلارجني  من  وأمثاله  بل هو  النبّي؛ 
ُكنُتْم َقْوًما َفاِسِقنَي«.

يف  كام  الزمان  معنى  تتضّمن  ال  العبارة  هذه  يف  »كُنتُْم«  تعاىل:  وقوله 
الله عليًما حكيًما﴾، ف�»كان« يف مثل هذه العبارات تفيد  قوله: ﴿وكان 
الثبوت وال يتقّيد هذا الثبوت بزماٍن بعينه. وقد أرشنا يف مناسبة سابقة أّن 

الفسق يف اللغة هو اخلروج، كام خترج ثمرة البلح من قرشها.

نزلت  حواٍر  وجود  عن  تكشف  كَْرًها«  أَْو  طَْوًعا  أَنِفُقواْ  »قُْل  وعبارة: 
اآلية لتدخل عى خّطه؛ فاآليات السابقة ليس فيها كاٌم عن اإلنفاق حّتى 
العبارة وإيصال  النبّي إىل قول هذه  نربطها بسياقها السابق. ودعوة اهلل 
والرواية  عنه،  نتحّدث  الذي  احلوار  هذا  مثل  عن  يكشف  الرسالة  هذه 

الواردة عن جّد بن قيس تؤّكد هذه الدعوى.

ويف اإلخبار عن عدم القبول إشارة إىل أّن النبّي كان يأخذ من بعض 
هؤالء ما يدفعون من مال، واآلية خترب عن عدم قبول اهلل تعاىل إنفاقهم.

معنى قبول األعمال

نظر  وجهة  من  صحيحًة  تكون  قد  األعامل  بعض  أّن  ُيعلم  أن  ينبغي 
إليها  ينظر  ال  قد  اهلل  أّن  غري  فيها،  املطلوبة  للمواصفات  ومطابقًة  فقهّية، 

بعني القبول.

فالصاة مثًا، ُيقال إّن رشط قبوهلا عند اهلل حضور القلب فيها، ولكّن 
القلب،  الفقهاء ال يشرتطون يف صّحة الصاة وسقوط األمر هبا حضور 
فمن يصيّل من دون حضور قلٍب يسقط عنه األمر بالصاة وال جيب عليه 
قضاؤها أو إعادهتا؛ ولكنّها مع ذلك قد ال تكون مقبولًة عند اهلل تعاىل. فام 

املقصود من القبول؟

التكاليف الرشعية هلا وجهان وفيها بعدان. فمن جهٍة قد  أّن  لنا  وجها التكليف.يبدو 
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مولويٌّ وعى  أمٌر  العباد-  له من سلطة ومولوّية عى  اهلل -بام  يصدر عن 
العباد الطاعة والعمل، سواٌء أعطى اهلل الثواب عى هذا العمل أم مل يعِط، 
فله سبحانه حّق الطاعة عى العباد بغّض النظر عاّم يرتّتب عى هذه الطاعة 
من ثواٍب أو ال يرتّتب. ومن جهة ثانية، يبدو األمر وكأّن اهلل -جّل وعا- 
إليه  يدعوهم  الذي  العمل  مقابل  يف  ويعطيهم  العباد،  مع  صفقًة  يعقد 
ويؤّدونه ثواًبا يتناسب مع كرمه وفضله. وكأهّنم أقبلوا عى العمل تطّوًعا 

ومل يأتوا به استجابًة لألمر املولوّي الصادر عنه تعاىل والواجب الطاعة.

ويف املعامات ال بّد من القبول من الطرفني حّتى يستحّق الباذل عوَض 
ما قّدم. ويف حالتنا مّلا كان العبد هو الذي يبدأ ويقّدم عمله ويعرضه عى 
اهلل، فإذا قبله اهلل تعاىل استحّق العبد الثواب واألجر بقبول عمله، وإذا رّده 

اهلل ومل ينظر إليه بعني القبول، فا حّق وال استحقاق.

والنتيجة هي أّن قبول كّل عمٍل من األعامل معناه ترتيب األثر عليه. وإذا 
كان العمل عبادًة غري مقبولٍة، فإّن األثر املتوّقع منها ال يرتّتب عليها. وال 
ينبغي لإلنسان أن يتوّقع  الثواب عى عمٍل ال يقبله اهلل، فا ثواب وال عوض.

التي ترتّتب عى األعامل  الثواب واآلثار  أّن  إليه  وممّا يستحّق االلتفات 
الدنيا  يف  أعامله  آثار  بعض  اإلنسان  يشاهد  فقد  باآلخرة؛  حمصورًة  ليست 
أيًضا. وإذا مل يؤدرِّ اإلنسان العمل املطلوب منه بطريقٍة مناسبة، فإّنه -وإن كان 
بحسب الظاهر قد يشعر أّنه أّدى ما عليه وأسقط التكليف عن عاتقه- ولكن 
إليها اهلل بعني  ينظر  التي ال  املتوّقعة من األعامل  فإّن اآلثار  الواقع  بحسب 
ا كدخول اجلنّة، أو  القبول ال ترتّتب عليها، سواء كان األثر املتوّقع أخرويًّ

ا كاآلثار التي تعّد أهداًفا وغايات لكثرٍي من األعامل العبادّية وغريها. دنيويًّ

ولتكن الصاة مثااًل، فإّن حضور القلب رشٌط أساس من رشوط القبول، 
فإذا صّى اإلنسان من دون حضور القلب، فقد يسقط األمر بالصاة وال 
القلب  جتب عليه إعادهتا أو قضاؤها، ولكّن الصاة املجّردة من حضور 
الفحشاء  كالنهي عن  الدنيا  الثواب، وال يف  أّي  اآلخرة؛  أثر هلا، ال يف  ال 

القبول بمعنى: 
»ترتب األثر«.
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اَلَة تَْنَهى َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر﴾1، واألمر نفسه  واملنكر وما شابه: ﴿إِنَّ الصَّ
«2. والزكاة وغريها  يقال عن التقّرب إىل اهلل تعاىل: »الصالة قربان كلجّ تقيجّ
من التكاليف املالّية أيًضا قد يؤّدهيا اإلنسان بطريقٍة تسقط عنه التكليف؛ 
ولكن ال ينال آثارها ونتائجها املتوّقعة منها. ومن هنا، فإّننا نرى أّن كثرًيا 
من الناس يؤّدون زكاة أمواهلم؛ ولكن ملاذا ال ترتّتب اآلثار الوضعّية دائاًم 
عى إيتاء الزكاة؟ اجلواب هو أّن الرشط األساس لرتّتب اآلثار هو القبول. 
وصفوة القول إًذا: إّن ترّتب اآلثار عى األعامل هو عامة ومؤرّشٌ يدّل عى 

القبول اإلهلّي، سواٌء كان ذلك يف الدنيا أم يف اآلخرة.

ملاذا؟  ِمنُكْم«؛  يُتََقبََّل  »لَّن  للمنافقني:  ُيقال  الكام-  -حمّل  اآلية  ويف 
اجلواب هو أّن الرشط الازم لرتّتب األثر والقبول مل يتحّقق. ومن رشوط 
هم  واملّتقون  الُْمتَِّقيَن﴾.  ِمَن  اللُه  يَتََقبَُّل  ﴿إِنََّما  تعاىل:  باهللّ  اإليامن  القبول 
حتّركهم  والذين  اإلسامّي،  الفكر  دائرة  يف  يتحّركون  الذين  األشخاص 

وتدعوهم إىل السكون تعاليم هذا الدين وإرشاداته.

العمل الصالح من غير المسلمين

يف بعض األحيان -وحتت ذريعة التنوير واحلداثة- يطرح بعض الناس 
من  الكثري  وأّمته  أهله  إىل  قّدم  الناس  من  فاًنا  إّن  فيقول:  اآليت  التساؤل 
ليس  أّنه  بحّجة  تعاىل،  اهلل  من  عليها  الثواب  ينال  ال  فكيف  اخلدمات، 
مسلاًم، فلامذا ال تشمله رمحة اهلل جزاًء له عى اخلدمات التي أّداها للبرشية؟!

وكانوا  اخلدمات  من  الكثري  ألممهم  قّدموا  كثريون  أشخاص  وثّمة 
نافعني للبرشية؛ ولكّن ذنبهم كان عدم اإليامن باإلسام وعدم تبنّي الفكر 
إّن عدم  احلاالت.  بعض  اإلسام يف  مواجهة  وقفوا يف  ورّبام  اإلسامّي، 

1 �  سورة العنكبوت: اآلية 45.
2 �  الكايف، ج 3، ص 265.
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اإلسام  أنانّية  عن  يكشف  وال  ممكٌن،  أمٌر  هؤالء  مثل  من  األعامل  قبول 
بأّي وجٍه من الوجوه؛ وذلك ألّن اإلنسان يتكامل ويرتقي يف ظّل الفكر 

اإلسامّي ويف رعاية التعاليم اإلسامّية. 

وعى هذا، فإّن البذل واإلنفاق املايّل املقبول من اهلل تعاىل هو الذي يكون 
، ويكون عى ضوء الرؤية اإلسامّية املنجية واملحّققة للفاح،  بدافٍع دينيٍّ

وال يقع كّل إنفاٍق موقع القبول، وال ُينظر إليه بعني الرضا.

جهنّم؟  إىل  وأديسون2  آينشتاين1  مصري  سينتهي  هل  يسألون  كثريون 
وهذان الشخصان ال ختلو حاهلام من أحد أمرين: إّما التقصري وإّما القصور، 
فإذا كانا جاهلني قارصين ال يذهبان إىل جهنّم، ولكن إذا كانا قادرين عى 
املعرفة وقرّصا يف طلبها فإهّنام سوف يذهبان. أّما أّن فاًنا من الناس قّدم 
للبرشية االخرتاع الفايّن، فإّن هذا ال يستدعي نقض السنن اإلهلّية وتغيري 

قوانني الوجود.

وثّمة نقطة أخرى تستحّق التدقيق والتأّمل وهي نقطة احلّق والباطل، 
َاْلَباطُِل  َأِمَر  َفَلئِْن  َأْهٌل،  َولُِكلٍّ  َوَباطٌِل  »َحقٌّ   : عيّل  املؤمنني  أمري  يقول 
اَم َأْدَبَر يَشْ ٌء َفَأْقَبَل«3. إًذا،  اَم َوَلَعلَّ َوَلَقلَّ اَم َفَلُربَّ قُّ َلُربَّ َلَقِدياًم َفَعَل، َوَلئِْن َقلَّ َاحْلَ
ليس صحيًحا أن ُيقال إّن فاًنا أّدى اخلدمة الفانية -وقد ال يكون يف عمله 
إسداء خدمٍة- وبالتايل جيب أن ُيقبل عمله عند اهلل. فاملراد من قوله تعاىل: 
»إِنَُّكْم كُنتُْم قَْوًما فَاِسِقيَن« أّن املنافقني اختاروا ألنفسهم حموًرا آخر وحمّرًكا 
خمتلًفا عن املحّرك املؤّدي إىل القبول عند اهلل، وكان قصدهم وغرضهم يف 
حمّل آخر غري املحّل الذي يريده اهلل تعاىل، وهذا يرّبر عدم قبول أعامهلم مهام 

كانت كبريًة وجليلة.

1 �  آلربت آينشتاين )Einstein Albert( )1955-1879م.( فيزيائيٌّ أملايّن.
2 �  توماس آلفا أديسون )Edison Alva Thomas( )1931-1847م.( عاملٌ وخمرتٌع 

أمريكّي.
3 �  هنج الباغة، اخلطبة 16.



كََفُرواْ  أَنَُّهْم  إِالَّ  نََفَقاتُُهْم  ِمْنُهْم  تُْقبََل  أَن  َمَنَعُهْم  َوَما 

الََة إِالَّ َوُهْم كَُسالَى َوالَ  ِباللِّه َوِبَرُسولِِه َوالَ يَأْتُوَن الصَّ

يُنِفُقوَن إِالَّ َوُهْم كَاِرُهوَن ﴿54﴾ فاَلَ تُْعِجبَْك أَْمَوالُُهْم 

بَُهم ِبَها ِفي الَْحيَاِة  َوالَ أَْوالَُدُهْم إِنََّما يُِريُد اللُه لِيَُعذِّ

نْيَا َوتَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن ﴿55﴾ َويَْحلُِفوَن  الدُّ

قَْوٌم  َولَ�ِكنَُّهْم  نُكْم  مِّ ُهم  َوَما  لَِمنُكْم  إِنَُّهْم  ِباللِّه 

َخالً  يَْفَرقُوَن ﴿56﴾ لَْو يَِجُدوَن َملَْجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدَّ

لََّولَّْواْ إِلَيِْه َوُهْم يَْجَمُحوَن ﴿57﴾
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تناسب اآليات

من  احلرب  عى  اإلنفاق  قبول  عدم  هو  السابقة  اآلية  يف  الكام  حمور 
املنافقني، وبّينت اآلية أّن الفسق هو املانع من قبول هذا العمل. وتتابع هذه 
املجموعة من اآليات بيان السبب نفسه بطريقة أخرى وبأسلوب خمتلف 
عن أسلوب اآلية السابقة. وتكمل اآلية ببيان أّن تظاهر هؤالء األشخاص 
باإليامن ال قيمة له عند اهلل تعاىل؛ ألّن املعيار واملاك األساس عنده سبحانه 
فالصاة  له.  قيمة  فا  والشكل  الظاهر  أّما  وجوهرها،  العبادة  روح  هو 
اجلوفاء اخلالية من الروح والباطن ال تسمن وال تغني من جوع، وال يرتّتب 
عليها أّي أثر من اآلثار املتوّقعة من الصاة. وما ينفع ويرتّتب عليه األثر 
سواء كان صاة أم نفقة، هو ما كان مقروًنا بروح العمل العبادّي، وما أيِت 

به لوجه اهلل وطلب رضاه، وما كان دافعه الطاعة وامتثال األمر اإلهلّي.

علل عدم قبول األعمال من المنافقين

»َوَما َمَنَعُهْم أَن تُْقبََل ِمْنُهْم نََفَقاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم كََفُرواْ ِباللِّه َوِبَرُسولِِه«: تكشف 
هذه العبارة من اآلية عن أّن السبب األساس الذي يمنع من قبول النفقة 
اهلل حّق  يعرفون  الناس ال  باهللّ ورسوله. فهؤالء  املنافقني هو كفرهم  من 
 املعرفة وال يؤمنون بصفاته ووحدانّيته كام ينبغي، وال يعتقدون أّن النبّي
وهذه  له.  خيضعوا  ومل  أمره  يطيعوا  مل  وهلذا  البرشّية؛  إىل  اهلل  رسالة  حيمل 

االنحرافات عن جاّدة العقيدة الصحيحة هي السبب لعدم القبول.
والسبب الثاين الذي تكشف عنه اآلية هو ما يعرّب اهلل تعاىل عنه بقوله: »َوالَ 
الََة إِالَّ َوُهْم كَُسالَى«، فهؤالء إن صّلوا ال يصّلون إاّل مع التكاسل  يَأْتُوَن الصَّ

اآلية )54(

تكاسل املنافقني 
عن الصاة.
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والتثاقل عن الصاة، ويؤّدوهنا من دون رغبة وال شوق، و»كساىل« مجع 
كسان، وهو الشخص الذي يؤّدي عمله من دون رغبٍة وال ميل إليه.

»َوالَ يُنِفُقوَن إِالَّ َوُهْم كَاِرُهوَن«: مستوى الدافع عند هؤالء إىل اإلنفاق 
يشبه مثيله إىل الصاة. ُيستفاد من اآلية أّن أسباب عدم قبول األعامل ثاثة 
اإلنفاق مع   -3 الكسل،  الصاة مع   -2 والرسول،  باهللّ  الكفر   -1 هي: 
املراد من الكفر يف اآلية معنًى آخر غري الكفر باملعنى  أّن  الكراهة. ويبدو 
اإلنفاق  وكره  الصاة  يف  الكسل  ذكر  ألّن  لإليامن؛  املقابل  االصطاحّي 
يتكاسل  أن  الطبيعّي  فمن  االصطاحّي،  الكفر  افرتاض  بعد  له  داعي  ال 
الكافر اإلنفاق يف سبيل  الطبيعّي أن يكره  الكافر يف الصاة وعنها، ومن 
اهلل. وبالتايل ليس هذان السببان سببني مستقّلني، بل مها من توابع الكفر 

االصطاحّي، عى فرض إرادته من اآلية.
تثليثها  احتامل  يقّوي  فهذا  الثاثة  األسباب  هذه  اآلية  عّددت  ومّلا 
املعنى  غري  آخر  معنًى  الكفر  من  املراد  يكون  أن  احتامل  وتقوية  احلقيقّي، 
التغطية.  أّي  للكفر؛  األصيل  احلقيقّي  املعنى  هو  املعنى  وهذا  املتعارف. 
فهؤالء يسعون يف سبيل طمس احلّق، ومن احلقوق التي حياولون طمسها 
حقوق اهلل ورسوله، حيث يمنعون من ظهور هذه احلقوق يف حياهتم وعى 

سلوكهم وأعامهلم.
ويمكن أن يكون املراد من الكفر عدم شكر النعمة، وليس هذا املعنى 
البرشية  عى  كربى  نعمٌة   اهلل فرسول  اللغوّي؛  باملعنى  الصلة  منقطع 
كفًرا  ليس  اآلية  الكفر يف  أّن  الكام  الشكر عليها. وخاصة  اهلل  يستحّق 

اصطاحيًّا؛ بل هو عدم كامل اإليامن. 

الكفر من أهّم موانع قبول اإلنفاق

التي  أهّنا تبنّي عدم تعّدد األسباب  التأّمل يف معنى اآلية  لنا من  ويبدو 
األساس  السبب  أّن  إىل  وتشري  هؤالء،  من  األعامل  قبول  عدم  إىل  تؤّدي 

اإلنفاق من دون 
رغبة.

الكفران بنعمة 
 إرسال النبي
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 . واألوحد لذلك هو الكفر وعدم التحيّل باإليامن باهللّ والرسول

وقد يثري احلديث عن كفرهم التساؤل؛ إذ كيف يكونون من الكافرين 
وهم يصّلون؟ ومن جهٍة أخرى كيف يوصفون بالكفر وهم ينفقون عى 

اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل؟

وجّل  عّز  اهلل  وكأّن  السؤال،  هذا  بأخرى عن  أو  بطريقة  واآلية جتيب 
الصاة  يتثاقلون عن  فإهّنم  تغّرنكم صاهتم،  اآلية: »ال  لنا يف هذه  يقول 
وال يقومون إليها إاّل وهم كساىل. ولو كانت صاهتم صادرة عن إيامٍن ملا 
تكاسلوا عنها وال فيها«. والكسل يف أداء العمل دليٌل ومؤرّشٌ واضح عى 

صدوره من دون إيامٍن أو اعتقاد.

اإلنسان الذي يؤّدي عمًا عن قناعة، ونتيجة اإلحساس باحلاجة إليه، 
يؤّديه بنشاٍط ومّهة. فالعطشان الذي يبحث عن املاء لسّد عطشه قد يتعب 
الشخص  أّما  عالية.  ومهة  بنشاط  يبحث  ولكنّه  املاء؛  عن  البحث  أثناء 
املرتوي الذي يبحث عن املاء ألسياده الذين أمروه بالبحث عن املاء فإّنه 

يتعب ويكسل أيًضا.

وصاة هؤالء الذين تتحّدث عنهم اآلية ليست صادرًة عن أشخاص 
العطش  لرّي  وال  به  يشعرون  الذي  الروحّي  الفراغ  ملء  وراء  يسعون 
املعنوّي؛ بل هي وسيلة لكسب االعرتاف هبم يف املجتمع اإلسامّي وقبول 
انتامئهم إىل هذا املجتمع. وبالتايل هي عمٌل جربيٌّ يؤّدونه من دون رغبٍة فيه 

وال ميٍل إليه. ومثل هذا العمل من الطبيعّي أن يكون مقروًنا بالكسل.

ينفقون يف سبيل اهلل  إنفاقهم، فهم ال  ُيقال عن  ُيقال عن صاهتم  وما 
وال من أجل تقوية شوكة املسلمني؛ بل ينفقون لينالوا االعرتاف ويعرّبوا 
يستطيعون  وال  فيه  يعيشون  الذي  املجتمع  إىل  الصادق  غري  االنتامء  عن 
االستغناء عنه. إًذا معنى اآلية بناًء عى االحتامل الثاين يف تفسريها: أّن املانع 

األساس من قبول األعامل هو الكفر.
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هذا  عى  -بناًء  فهي  وانسجاًما.  مناسبًة  أكثر  لآلية  التفسري  هذا  ولعّل 
التفسري- تعّلمنا أّن الصاة واإلنفاق ليسا أهّم عامات اإليامن الواقعّي؛ 
بل اإليامن له عامات أخرى، ينبغي أن تعّد هي املعيار األساس للحكم 
مّر  عى  لألجيال  درس  إىل  اآلية  تتحّول  التفسري  هذا  وعى  الفرد.  بإيامن 
يعانق  ا ال  الناس قد يكون ظاهريًّ إيامن بعض  أّن  البرشية  التاريخ، وتعّلم 
باهللّ  بالكفر  مملوًءا  باطنه  ويكون  باإليامن  اإلنسان  يتظاهر  فقد  القلب؛ 

. ورسوله
الََة« يف هذه اآلية الفتٌة؛ ألّن القرآن يعرّب عن صاة  وعبارة »َوالَ يَأْتُوَن الصَّ
املؤمنني ب�»اإلقامة« وال يستخدم كلمة اإلتيان أو مشتّقاهتا، مثًا: ﴿َويُِقيُموَن 
الصاة  وإقامة  لِِذكِْري﴾3.  اَلَة  الصَّ و﴿أَِقِم  الََة﴾2،  الصَّ و﴿أَِقيُموا  الََة﴾1،  الصَّ

جعلها قائمًة وأداؤها بجميع أركاهنا ورشوطها، وال تكون الصاة قائمة إاّل 
إذا كانت حّيًة فيها الروح.

هذا عن صاة املؤمنني، أّما عن املنافقني فإّنه ال يقول تعاىل يف هذه اآلية 
الََة  »وال يقيمون الصاة إاّل وهم كساىل«؛ بل يقول سبحانه: »َوالَ يَأْتُوَن الصَّ
إِالَّ َوُهْم كَُسالَى«. ونستنتج من هذا االختاف يف التعبري الفرق بني اإلقامة 

واإلتيان والفرق بني صاة املؤمن وصاة املنافق، فاإلقامة هي أداء الصاة 
برشطها ورشوطها. ومثل هذه الصاة هي التي تصنع الفرق وترتّتب عليها 

اآلثار املرجّوة منها.
اهلل،  الذي ال يصيّل من أجل  املنافق  اإلقامة من  تتحّقق  أن  يمكن  وال 
وإقامة  الصاة.  إتيان  منه سوى  يصدر  أن  يمكن  الشخص ال  هذا  ومثل 
الصاة  يؤّدون  الذين  وهم  وصفاهتم،  املؤمنني  خصائص  من  الصاة 

بروحها ورشوطها.

1 �  سورة البقرة: اآلية 3.
2 �  سورة البقرة: اآلية 43.

3 �  سورة طه: اآلية 14.

دقة التعبري 
القرآين عن 

صاة املنافق.

االختاف بني 
اإلتيان واإلقامة.
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يف نظرٍة أّولّية إىل اآليتني 53 و 54 قد يبدو بينهام يشء من التنايف يف ما 
التوّقف عند هذا األمر وحّل  املنافقني، وينبغي  إنفاق  باملوقف من  يرتبط 
هذا التعارض الظاهرّي بني اآليتني. ُيستفاد من اآلية 53 التي يقول تعاىل 
فيها: »قُْل أَنِفُقواْ طَْوًعا« أّن إنفاق املنافقني يمكن أن يكون طوًعا وعن رغبة، 
ويمكن أن يكون عن إكراه؛ بينام تفيد اآلية 54 أّن املنافقني ال ينفقون إاّل 

وهم كارهون لإلنفاق غري حمّبني له.
فيه  املنافقني  الصادر عن  أّن اإلنفاق  اآلية األوىل  تبنّي  وبعبارٍة أخرى: 
كراهة.  عن  الصادر  اإلنفاق  واآلخر  الطوعّي  اإلنفاق  أحدمها  احتامالن، 
بينام تبني اآلية الثانية عّلة عدم قبول اإلنفاق من املنافقني، والعّلة هي أهّنم 

ال ينفقون إاّل وهم كارهون لإلنفاق. 
االحتامل  تعارٌض،  أّنه  يبدو  ما  يرفعان  اآلية  تفسري  يف  احتامالن  وثّمة 
جمّرد  الطوعّي،  اإلنفاق  وهو  اإلنفاق،  قسمي  أحد  يكون  أن  هو  األول 
افرتاض، بحيث تبنّي اآلية أّنه لو افرتض أّن املنافقني أنفقوا طوًعا ورغبًة 
ولكّن إنفاقهم ال يقبل منهم بسبب كفرهم، وبناًء عى هذا التفسري ال خترب 

اآلية عن إمكان اإلنفاق الطوعّي من املنافقني.
وهذا املعنى يشبه قول بعضهم: »جيب أن تفعل الفعل الفايّن حيًّا كنت 
أو ميًتا«، فهذه العبارة ال ينبغي تفسريها باإلخبار عن إمكان صدور الفعل 
عن اإلنسان وهو ميٌت، فامليت ال يمكن أن يصدر عنه أّي فعل. إًذا معنى 
هذه العبارة هو وجوب أداء الفعل وعدم ترك خيار آخر للمأمور بأدائه. 
مجيع  يف  اإلنفاق  قبول  عدم  عن  اإلخبار  بصدد  هي  هذا  عى  بناًء  فاآلية 

األحوال حتى عى فرض صدوره عن رغبة وشوق.
وثّمة وجٌه ثاٍن ذكره الزخمرشي أيًضا يف تفسريه،1 وحاصل هذا الوجه 
أّن قوله تعاىل: »أَنِفُقواْ طَْوًعا أَْو كَْرًها« يعني: لن ُيقبل اإلنفاق منكم سواء 
أم  الصدقات،  ودفع  باإلنفاق  وألزمكم  عليه  اإلسامّي  احلاكم  أجربكم 

1 �  الكّشاف، ج 2، ص 279.
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تصّديتم لدفع املال وإنفاقه من دون إجبار من احلاكم. وذلك أّنه يف بعض 
من  املال  بعض  دفع  عى  الرعّية  املسلم  احلاكم  يلزم  قد  واملوارد  احلاالت 

أجل بعض املصالح.
وبعبارٍة أخرى: بناًء عى الوجه الثاين يمكن تفسري اآلية بأّن إنفاقكم لن 
يقبله اهلل تعاىل، سواء أّديتموه طوًعا ومن دون إجبار، أو أنفقتم استجابة 
إللزام احلاكم املسلم إّياكم باإلنفاق. وبالتايل ال رضورة تقيض بأن يكون 
الزكاة ودفعها  الناس أداء  الزكاة دائاًم تطّوًعا، فقد يطلب احلاكم من  أداء 
ويلزمهم هبا، وقد يدفع بعض الناس الزكاة وهم كارهون لدفعها وإيتائها. 
و»اإلجبار«،  »اإلكراه«  األوىل  اآلية  يف  ال�»ُكره«  من  املراد  يكون  وعليه 

و»الطوع« مقابل »اإلكراه«، وال تنايف بني املعنيني.
احلاكم  قبل  من  واإلجبار  اإلك��راه  عى  تدّل  فا  الثانية،  اآلية  أّما 

اإلسامّي، بل تفيد الكراهة القلبية من املنافق املنِفق نفسه.
وتقول  املنافقني  ختاطب  األوىل  اآلية  أّن  اآليتني  بني  املقارنة  وحاصل 
هلم: لن ُيقبل اإلنفاق منكم سواء أجرِبتم عليه وألِزمتم به، أم أقدمتم عليه 
يف  ماله  ينفق  وال  الصدقة  يدفع  ال  املنافق  إّن  تقول:  الثانية  واآلية  طوًعا. 

سبيل اهلل عن طيب نفٍس.

وصف المنافق على لسان اإلمام الصادق

ورد يف األثر عن اإلمام الصادق  قوله يف وصف املنافق: »قد ريض 
ببعده عن رحة اهلل تعاىل؛ ألّنه يأيت بأعامله الظاهرة شبيًها بالرشيعة وهو الٍه 
والٍغ باٍغ بالقلب عن حقها مستهزئ فيها... وقد وصف اهلل تعاىل النفاق 
يف غري موضٍع فقال عّز من قائٍل: ﴿َوِمَن النَّاِس َمن يَْعبُُد اللََّه َعلَى َحْرٍف﴾1«2

يف هذه الرواية حيّدد اإلمام الصادق  الصفة األهّم من صفات املنافق، 

1 �  سورة احلج: اآلية 11.
2 �  مصباح الرشيعة، ص 144.
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وهي أّنه حيافظ عى ظاهر الرشيعة؛ ولكّن قلبه خاٍل من أّي اعتقاٍد باألعامل 
الرشعّية التي يؤّدهيا، بل إّنه يستهزئ هبا. وهذه العامات بالنسبة إلينا هي 

مؤرّشات نكتشف بواسطتها النفاق، وينبغي االلتفات إليها عى الدوام.
الَْحيَاِة  ِفي  ِبَها  بَُهم  لِيَُعذِّ اللُه  يُِريُد  إِنََّما  أَْوالَُدُهْم  َوالَ  أَْمَوالُُهْم  تُْعِجبَْك  »فاَلَ 
نْيَا َوتَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن«: بعد أن بّينت اآليتان السابقتان اختال  الدُّ

األسس واهتزاز األرضّية اإليامنّية عند املنافقني، وعدم قبول اهلل أعامهلم، 
إليها  يستند  التي  واألدوات  الوسائل  إىل  لإلشارة  اآلية  هذه  تصّدت 
املنافقون يف معارضتهم وخمالفتهم للنبّي حيث خياطب اهلل نبّيه وخياطب 
عربه املسلمني ويقول هلم ال ينبغي أن تعجبكم أموال هؤالء وال أوالدهم، 
وال ينبغي أن تعجبوا وتتساءلوا ملاذا يعيش هؤالء مرّفهني يف الدنيا وينالون 
فيها ما حيّبون من أمواٍل وأوالٍد؛ بل ينبغي االلتفات إىل أّن ما يعجب املنافق 
ويدخل ال�ور عى قلبه هو يف حد ذاته، مصدر رشٍّ له ومن أسباب رضره، 

وذلك عندما ننظر إليه بعني اإليامن وعني املؤمنني.
دعوة  عن  واإلعراض  والنفاق،  الكفر  أسباب  أحد  إىل  اآلية  وتشري 
الرتف  ألوان  كّل  بنيل  واإلحساس  باالستغناء  الشعور  وهو   النبّي
واالمتيازات املادّية يف احلياة الدنيا، من ماٍل وولٍد. وتبنّي اآلية للمؤمنني أّن 
نعم الدنيا ال تساوي شيًئا وال قيمة هلا عند اهلل تعاىل؛ كي يزهد هبا املؤمنون. 
ولكّن هذا ال يعني أبًدا أّن اإلسام ينظر إىل الدنيا ونعمها بسلبّية، وال أّنه 

يدعو املسلمني إىل اعتزال الدنيا والتخيّل عنها وتركها لغري املؤمنني. 
والنواة  األنبياء  معارضة  عمدة  أّن  إىل  مّرة  من  أكثر  وأرشنا  مراًرا  قلنا 
األصلّية هلا هي املرتفون الذين يظهر يف أوساطهم النبّي وبني ظهرانيهم، 
يتعّرض  سوف  االجتامعّي  موقعهم  أّن  يشعرون  كانوا  ما  غالًبا  فهؤالء 
التقديم  معايري  وتنقلب  املوازين  تتبّدل  سوف  النبّوة  ظّل  ويف  للخطر، 

والتأخري، ومن الطبيعّي أن يتحّسس هؤالء اخلطر ويشعروا بالتهديد.
هذه  من  املدينة  أهل  بعض  شعر  االجتامعّية  السرية  هذه  وبحسب 
الطبقة بأّن حاكمية النبّي وانتشار رسالته يف املدينة سوف تبّدل مواقعهم 

اآلية )55(

الرّتف سبًبا 
للكفر.

معارضة املرتفني 
لألنبياء.
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املضاّدة  سواعد  عن  وشّمروا  املعارضة  أنياب  عن  فكرّشوا  االجتامعّية، 
واملال  الثروة  وأصحاب  املرتفون  ذلك  فعل  من  رأس  وعى  واملعاندة. 

واجلاه والعشرية واألوالد.

الغاية  اآلية  هذه  تبنّي  نْيَا«:  الدُّ الَْحيَاِة  ِفي  ِبَها  بَُهم  لِيَُعذِّ اللُه  يُِريُد  »إِنََّما 
الوسائل  هبذه  يعّذهبم  سوف  تعاىل  أّنه  إليها،  ينتهون  سوف  التي  النهائّية 
التي يستقوون هبا عى معارضة النبّي وحماربته. فهذه األدوات والنعم التي 
أتاحها اهلل هلم يف الدنيا سوف تكون وسيلة عذاهبم يف اآلخرة، ومن يستفيد 
ممّا آتاه اهلل هو ذلك الذي يستثمر ما أويت يف مصلحة حياته األبدّية. وأّما من 
يشقى لتحصيل الدنيا وال يستثمرها بالشكل الصحيح سوف تتحّول هذه 

الدنيا إىل أداة من أدوات عذابه يف اآلخرة.

للحصول  ويشقى  يتعب  اإلنسان  أّن  باملال  التعذيب  معاين  وأحد 
عليه، ويتعب حلفظه وصونه من الضياع، ويتعّذب من اخلوف من ضياعه 
ومن  وخسارته،  فقدانه  عند  به  يشعر  ما  هو  األشّد  العذاب  ثّم  وفقدانه، 
من  وأصعب  املال.  هذا  رصف  كيفّية  يف  الدائم  التفكري  العذاب  أشكال 
بدفع  املنافق  ويأمر هذا   النبّي احلاكم اإلسامّي وهو  يأيت  أن  كّله  ذلك 
مقداٍر من هذا املال لاستعانة به عى قتال إخوانه من أهل الكفر من الروم 

والرشك من أهل مّكة أو غريها.

أعاه؛  إليها  املشار  اآلالم  بعض هذه  من  يعاين  املسلمني  بعض  ولعّل 
ولكّن هذه املعاناة ال ينبغي أن تصل إىل حّد العذاب؛ ألّن املسلم يعتقد بأّن 
املال هلل، وعندما يطلُب املسلُم املاَل ينبغي أن يطلبه هلل ال لنفسه، وثانًيا: إّن 
الرتبية اإليامنّية تعطي املسلم حصانة حتول دون تعّلقه باملال عى حّد تعّلق 
أن يكون  ينبغي  املال ال  أّن  ُيفهم  املاحظتني،  به. وبناًء عى هاتني  املنافق 
عذاًبا للمسلم. ثّم إّن املسلم يستثمر أمواله يف املحّل الصحيح وجيمعها من 
احلال وينفقها يف رضا اهلل تعاىل ووفق تعاليمه، وهذا حصانٌة حتول دون 

حتّول املال إىل عذاب.



377 اآليات 54 - 57

الغايل  ويبذل  أبنائه،  تربية  ترهقه  املنافق  فإّن  باألوالد  التعذيب  وأّما 
يكرب  عندما  ثّم  دينه،  تعاليم  ويلّقنهم  معتقداته  عى  لرتبيتهم  والرخيص 
النفاق  نحلة  ويرتكون  اآلباء  تعاليم  عن  يتخّلون  األوالد  هؤالء  بعض 
وينتحلون اإلسام؛ بل يلتحق بعضهم بجيش النبّي ويلتحقون بصفوف 

اجلهاد والقتال حتت رايته.

فقد كان لعبد اهلل بن أيّب ولٌد أسلَم وأتى إىل النبّي مّرًة وطلب منه أن 
يأذن له بقتل أبيه.1 وال شّك يف أّن هذا األمر وسيلة من وسائل العذاب 
تاحق املنافق إىل يوم القيامة، وال يمكن أن يكون هذا الولد نعمة أو رمحة 

يف نظر املنافق.

»َوتَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن«: خيربنا اهلل تعاىل عن كيفّية موت املنافقني 
ويعرّب عنه ب�»الزهق« والزهق يف اللغة هو اخلروج بصعوبة. وهذا املعنى هو 
الذي يفيده قوله تعاىل: ﴿َجاء الَْحقُّ َوَزَهَق الْبَاِطُل إِنَّ الْبَاِطَل كَاَن َزُهوقًا﴾.2 
وعبارة »تزهق أنفسهم« تفيد معنى اخلروج بصعوبة بطريقة تتضّمن نوًعا 
من اإلهانة خاّصة من جهة اإلشارة إىل أهّنم يموتون وهم عى الكفر. هذه 
الفئة من  العداوة مع هذه  أو  إرادة اهلل وليس هذا من باب اخلصومة  هي 
بّد أن  أّن سنّة الكون هي هذه، فمن يعيش منافًقا ال  الناس؛ بل من باب 

يموت كافًرا.

وعليه، فإّن اهلل تعاىل يريد للمنافقني أن تكون أمواهلم وأوالدهم سبًبا 
ووسيلة عذاٍب هلم، وأن خترج أرواحهم من أجسادهم بصعوبة وأملٍ، وأن 

ال ينالوا من اآلخرة حظًّا وال نصيًبا.

نُكْم«: تشري هذه اآلية إىل عامٍة  َوَما ُهم مِّ لَِمنُكْم  إِنَُّهْم  ِباللِّه  »وَيَْحلُِفوَن 
وتستحّق  العربة  عى  تشتمل  عامة  وهي  النفاق،  عامات  من  أخرى 

1 �  سفينة البحار، ج 6، ص 38.
2 �  سورة اإلرساء: اآلية 81.
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يثبتون،  الشوكة والشّدة ال  يواجهون  االنتباه. فهم عندما  االلتفات وتثري 
يقسمون  ذلك  وبدل  خمالفته،  عى  يقدرون  ال  ا  قويًّ احلّق  يرون  وعندما 
األيامن املغّلظة إلثبات االنتامء إىل أهل احلّق، عى الرغم من أّن احلّق وأهله 

بريء منهم وال صلة هلم به وال صلة له هبم.

»َولَ�ِكنَُّهْم قَْوٌم يَْفَرقُوَن«: تلفت هذه العبارة من اآلية إىل صفة جديدة من 
ُ عنه اآلية ب�»الَفَرق« وهو يف  صفات املنافق وهي شّدة اخلوف، وهو ما ُتعربرِّ
فاإلنسان عندما  القلب من شّدة اخلوف.  التشّتت ورسعة رضبات  اللغة 
املنافق  خوف  يثري  وما  قلبه.  رضبات  وت�ع  ذهنه  يتشّتت  خوفه  يشتّد 

وفَرَقه قّوة احلّق وانتصاره.

الجبن من عالمات النفاق

َخالً لََّولَّْواْ إِلَيِْه َوُهْم يَْجَمُحوَن«: تصّور  »لَْو يَِجُدوَن َملَْجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدَّ
هذه اآلية حجم اخلوف الذي يستويل عى املنافقني عندما يرون قّوة احلّق 
وشوكته، فيتمنّى املنافق لو أّنه جيد ثقًبا يف األرض أو نقًبا يف جبل عى شكل 
به  يشعر  فا  الناس  كثرة  بني  يغيب  بحيث  إليه،  ويلجأ  فيه  ليغور  مغارٍة 
أحٌد. واملغارات هي النقب الطبيعّي أو الصناعّي يف اجلبل ومعناه معروٌف. 
هو  وامُلدَخل  نفسه.  املعنى  عى  للداللة  الفارسّية  يف  غار  كلمة  وتستعمل 
الثقب يف األرض الذي يدخل فيه احليوان أو غريه، فيحتمي به من املخاطر 

التي تواجهه.

إًذا من عامات النفاق االنسحاب يف مواجهة القّوة واالختباء من شّدة 
املواجهة والوقوف والتعبري  اخلوف من أصحاهبا. وال قدرة للمنافق عى 
عن معارضته. فهو يعلن أّنه مع املنترص الذي خياف منه ويقسم عى ذلك؛ 
ولكنّه يف الواقع يتمنّى لو أّن األرض تنشّق فيختبئ فيها وال يعيش حتت 

سلطة احلّق. 
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ُيظهر  ما  غري  يبطن  الذي  الشخص  ذلك  هو  عرٍص  كّل  يف  املنافق 
والذي يقول غري ما يعتقد. فهو يتظاهر بصّحة الفكر واالعتقاد، ويضمر 
التي  الصفات  يف  ينظر  اإلنسان  أّن  ولو  والصواب.  احلّق  عن  االنحراف 
ذكرت يف القرآن الكريم للمنافقني لوجد أهّنا صفاٌت عاّمة تنطبق عى مجيع 

املنافقني يف مجيع العصور واألزمنة.

دوام ظاهرة 
النفاق 

واستمرارها.





ِمْنَها  أُْعطُواْ  فَِإْن  َدقَاِت  الصَّ ِفي  يَلِْمُزَك  ن  مَّ َوِمْنُهم 

َرُضواْ َوإِن لَّْم يُْعطَْواْ ِمنَها إَِذا ُهْم يَْسَخطُوَن ﴿58﴾ َولَْو 

أَنَُّهْم َرُضْواْ َما آتَاُهُم اللُه َوَرُسولُُه َوقَالُواْ َحْسبَُنا اللُه 

َسيُْؤتِيَنا اللُه ِمن فَْضلِِه َوَرُسولُُه إِنَّا إِلَى اللِّه َراِغبُوَن 

َوالَْعاِملِيَن  َوالَْمَساكِيِن  لِلُْفَقَراء  َدقَاُت  الصَّ إِنََّما   ﴾59﴿

قَاِب َوالَْغاِرِميَن َوِفي  َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّ

َن اللِّه َواللُّه َعلِيٌم  ِبيِل فَِريَضًة مِّ َسِبيِل اللِّه َوابِْن السَّ

َحِكيٌم ﴿60﴾

60     58





االتّهام بالحيف االقتصادّي من عالمات النفاق

خصال  من  أخرى  خصلة  عن  اآليات  هذه  من  األوىل  اآلية  تكشف 
املنافقني وعامة من عاماهتم. وهذه السمة املمّيزة للمنافقني هي موقفهم 
العادل ال  أّن احلاكم  املستوى االقتصادّي. وذلك  العادل عى  من احلاكم 
أحٍد  حساب  عى  أحًدا  حيايب  وال  آخر،  بعٍض  حلساب  بعٍض  عى  حييف 
وعندما  للدولة.  املالّية  املوارد  من  ه  حقَّ حقٍّ  صاحب  كّل  يعطي  بل  آخر؛ 
يرى املنافقون هذه العدالة ال تعجبهم، فيبدأون بإثارة الشكوك والشبهات 
التي تشّوه صورة احلاكم وختّرب سمعته يف املجتمع. وهذا ما تعرّب عنه اآلية 
َدقَاِت«. فاملنافقون يرضيهم احلصول  ن يَلِْمُزَك ِفي الصَّ بقوله تعاىل: »َوِمْنُهم مَّ
عى احلّصة األكرب وتسعدهم املحاباة، وتسخطهم مساواهتم باآلخرين من 
أعضاء املجتمع الذي يعيشون فيه. فالعدالة عند املنافقني أو حّتى املساواة 

هي حصوهلم عى حّصة أكرب من حّصة اآلخرين.

مل يرد يف سبب نزول اآلية األوىل سوى روايات ثاث يف كتب أهل السنّة، 
التميمّي الذي صار  بأهّنا نزلت يف أيب اخلويرصة  ويف هذه األخبار ما يفيد 
من اخلوارج الحًقا؛ ولكن حّتى لو صّحت هذه الروايات وكان هذا الرجل 
وفعله هو سبب نزول اآلية فإّن هذه اآلية وما بعدها ال ينبغي أن ُتقّيد هذه 

اآلية هبذا الرجل وفعله، ويمكن تعميمها إىل الفئة التي ينتمي إليها. 

فبعض الناس هذه سريهتم وهذا ديدهنم عندما ال يصلون إىل ما يبتغون 
يّتهمونه  الذي  العادل  احلاكم  عى  واالعرتاض  بالذّم  لساهنم  يطلقون 
ما  كّل  للحاكم  يكيلون  به  يطمعون  ما  عى  حيصلون  وعندما  باحلرمان، 
مصدر  هيّمهم  وال  له،  واملدح  احلاكم  عى  الثناء  يف  لساهنم  عليه  يعينهم 
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من  املال  هذا  أن حيصلوا عى  يعنيهم  عليه، وال  الذي حيصلون  املال  هذا 
حّصة غريهم من الناس: »فَِإْن أُْعطُواْ ِمْنَها َرُضواْ َوإِن لَّْم يُْعطَْواْ ِمنَها إَِذا ُهْم 

يَْسَخطُوَن«.

ألحد املفّ�ين املعارصين رأٌي فيه يشء من اللطافة يديل به عند تفسريه 
عّز  اهلل  فيعرّب  الكلمتني  بني  يقارن  حيث  و»يسخطون«،  »رضوا«  لكلمتي: 
وجّل عن الرضا بصيغة املايض لإلشارة إىل أّن هؤالء املنافقني إذا حصلوا 
عى يشء من املال يرضون ولكّن رضاهم رسعان ما ينتهي ويصري شيًئا من 
املايض، وال يبقون يف حالة الرضا إاّل إذا حصلوا يف كّل مّرة عى ما يريدون. 
أّما السخط فهو حالة دائمة هلم؛ ألّن طمعهم دائم وهو طبٌع غالٌب عليهم، 
ومن يرىض وينقيض رضاه رسيًعا فا بّد أن حيّل السخط حمّل الرضا عنده.

اللُه  َسيُْؤتِيَنا  اللُه  َحْسبَُنا  َوقَالُواْ  َوَرُسولُُه  اللُه  آتَاُهُم  َما  َرُضْواْ  أَنَُّهْم  »َولَْو 
األنسب  اخليار  وهو  الثاين،  اخليار  اآلية  هذه  تطرح  َوَرُسولُُه«:  فَْضلِِه  ِمن 

العادلة،   النبّي بقسمة  يرضوا  أن  عى  املنافقني  اآلية  وحتّض  للمنافقني. 
يف  الشّك  وإثارة  عليه  االعرتاض  بدل  عاداًل،  حاكاًم  به  يرضوا  أن  وعى 
منهجه وأسلوبه. وتقول اآلية إّن عى هؤالء الرضا والقناعة بام يقسم اهلل 

ورسوله هلم.

وجوب تقديم المصلحة االجتماعّية على الفردّية

عى  الثقة  هذه  وتبنى  واملحكوم  احلاكم  بني  الثقة  تتحّقق  عندما 
احلاكم  كام  هو  وآخره  الكام  أّول  يكون  أن  جيب  عندها  متينة،  قواعد 
يف  ذلك  كان  سواء  مقبواًل  للمصلحة  تقديره  يكون  أن  وينبغي  والقائد، 
أم غريها من املجاالت. وذلك  املالّية  القرارات وإعطاء االمتيازات  جمال 
فإّن  وجّل،  عّز  جهته  من  املختارين  وقرارات  اهلل،  بقضاء  الثقة  لوجوب 
اهلل وأولياءه ال خيتارون إاّل اخلري العاّم وال يراعون إاّل مصلحة اجلامعة يف 
بام  شخٌص  ترّضر  أن  ُفِرض  ولو  عنهم.  تصدر  التي  واألقضية  القرارات 
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اختار له ويلُّ اهلل، عليه أن يغّض الطرف عن مصلحته اخلاّصة ويذعن ملا 
اختاره ويّل اهلل ويؤمن أّن اخلري يف ما اختاره، ويضّحي بمصلحته اخلاّصة 

من أجل مصلحة اجلامعة.
وهذا ما كان جيب عى املعارصين لرسول اهلل أن يفعلوه، فإذا كانوا 
وجلّ،  عّز  اهلل  من  املجتمع  بإدارة  وتكليفه  بنبّوته  اعتقادهم  يف  صادقني 
من  حرماهنم  اقتضت  لو  حّتى  املالّية  بقراراته  والرضا  اإلذعان  عليهم 
بعض االمتيازات التي كانوا يرون أهّنا من حقوقهم. وكان عليهم الرضا 
بام ُقِسم هلم وعدم املطالبة بام مل يصل وعدم التشّوق إىل حتصيل املزيد ولو 
التي  احلدود  عن  والتعّدي  املرشوعة.  غري  والوسائل  املحّرمة  السبل  عرب 
ُرِسمت هلم ليس جوالًنا يف األرض املباحة؛ بل هو ختطٍّ إىل أرض اآلخرين 
أهّنم صربوا والتزموا حدودهم  واعتداء عى مساحتهم اخلاّصة هبم. ولو 

ورضوا بام قسم اهلل هلم لكان خرًيا هلم.
باب  املستقبل  أّنه سيفتح هلم يف  الرضا خرًيا  املقصود من كون  وليس 
احلصول عى املزيد، كام يعتقد بعض الناس الذين يرون أّن الرضا بالقليل 
الذي يعطيك اهلل إّياه اليوم يفتح لك باب املزيد من عند اهلل يف الغد. فهذا 
املعتقد غري صحيح، ولسنا نقول إّن اهلل لن يعطي املزيد، فرّبام يعطي ورّبام 

يمنع. وما نقصده أّن عى اإلنسان أن يرىض بسهمه ونصيبه كائنًا ما كان.
وعّلة كون الرضا خرًيا وأفضل لإلنسان أّن الرضا والقناعة بالسهم هو 
الواجب، وال حمّل لقاعدة تعطي اليوم عرشة وتأخذ غًدا مخسة عرش. ويف 
منظومة القيم اإلسامّية عى اإلنسان املسلم أن يرىض بام قسم اهلل له، قليًا 
كان أم كثرًيا، وعليه أن يقول حسبي اهلل وكفى، وسوف أنال من اهلل خرًيا ممّا 
أتوّقعه سواء نلت ذلك يف الدنيا أم يف اآلخرة. ويكفيني أّن املجتمع اإلسامّي 

عندما ُيدار وفق توجيهات ويّل اهلل سيكون وعاًء وبيئة صاحلة للتكامل.
»إِنَّا إِلَى اللِّه َراِغبُوَن«: أي إّنا إىل اهلل سائرون ومّتجهون. الفعل »رغب« 
يف اللغة العربّية له حاالت عّدة؛ فتارًة يتعّدى بحرف اجلر »يف«، ويف هذه 
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احلاالت يدّل عى اإلقبال عى اليشء وامليل إليه، وطوًرا يتعّدى بحرف اجلر 
»عن« ويف هذه احلالة يفيد املعنى املضاّد للمعنى السابق فيدّل عى اإلعراض 
لَِّة  مِّ َعن  يَْرَغُب  ﴿َوَمن  تعاىل:  قوله  يف  كام  فيه،  الرغبة  وعدم  اليشء  عن 
إِبَْراِهيَم إاِلَّ َمن َسِفَه نَْفَسُه﴾.1 وأّما عندما يتعّدى هذا الفعل باحلرف »إىل« 

إليه اإلنسان يكون منتهى  فإّنه يدّل عى معنى السري واهلدف، وما يرغب 
غايته، ومعنى هذه العبارة من هذه اآلية أّن املال واالمتيازات االقتصادّية 

واالجتامعّية ليست مطلوًبا لنا وال غاية، وإّنام منتهى غاياتنا هو اهلل تعاىل. 
وخاصة الكام أّنه لو كان هذا هو موقف اجلامعة التي تتحّدث عنها 
مسار  يف  خطوٌة  هو  املوقف  هذا  ألّن  هلم؛  خرًيا  املوقف  هذا  لكان  اآلية 
التكامل اإلنسايّن. هذا ولكّن املصالح واملنافع التي يناهلا اإلنسان يف املجتمع 
اإلسامّي ليست منافع أخروّية فقط، بل املجتمع اإلسامّي يؤّمن ألعضائه 
الراحة والرفاه واألمن واالقتصاد واحلياة اجلّيدة، وعندما يتأّسس املجتمع 
اإلسامّي يف العصور اآلتية سوف نشهد هذه املنافع الدنيوّية فيه وناحظها 
استعامهلا  الكريم والبحث يف موارد  القرآن  فيه. والنظر يف كلمة »أمن« يف 
يكشف عن أّن هذه النعمة وما يرتبط هبا سوف تتحّقق يف املجتمع اإلسامّي.

فإّن  ذكره  عدم  من  الرغم  وعى  »لو«،  احلرف  جواب  اآلية  يف  يرد  مل 
سياق اآلية يكشف عنه ويدّل عليه، ويف مثل هذه احلاالت احلذف يكون 
هو األبلغ، فالكام الذي ال يذكر اعتامًدا عى السياق ليكشفه للمخاطب 

هو الكام األكثر باغًة وفصاحًة. 
ُيعلم من سياق اآليات التي نحن بصدد تفسريها أّن بعض الناس أتوا 
إىل النبّي للمطالبة بامتيازات مالّية واقتصادّية خاّصة، ليحصلوا عى أكثر 

ممّا قسم أو يريد أن يقسم هلم.
 واهّتامهم  اآلية  األوىل )اآلية 58( تكشف لنا عن تعيري املنافقني النبيَّ
إّياه يف عدالته التوزيعّية، وتكشف لنا بالتايل عن وجود هذه الفئة من الناس 

1 �  سورة البقرة: اآلية 130.
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يف املجتمع اإلسامّي يف ذلك العرص.
واآلية الثانية )اآلية 59( تعلن عن الدواء املضاّد هلذا املنهج يف التفكري، 
وامليزان  املعيار  الشخصّية  مصلحته  جيعل  ال  أن  اإلنسان  عى  أّن  وتعلن 
للحكم عى األشياء واملواقف، مع جتاهل اآلخرين ومصاحلهم أو نسياهنا.
مواجهة  يف  وقانونّية  حاسمة  بلهجة  جتيب   )60 )اآلية  الثالثة  واآلية 
هذه املطالبات غري املرّبرة، وتقول للفئة املستهدفة بوضوح: أهّيا املطالِبون 
بامتيازات خاّصة، اعلموا أّن مالّية املجتمع اإلسامّي وبيت ماله-بحسب 
املصطلح اإلسامّي- له مصارف حمّددة، ومنافعه تطال فئات بعينها يف هذا 
املجتمع، والزكاة وغريها من الصدقات هي املوارد التي جُتمع وجتبى إىل 
خزينة الدولة اإلسامّية، وحاصل األموال التي جُتمع ترصف يف مصالح 
املحّددة  املعايري  عليكم  تنطبق  وال  منها  لستم  املجتمع،  من  حمّددة  فئات 

لاستحقاق، مهام ارتفعت أصواتكم ومهام بلغت اّدعاءاتكم. 

ميدان الصدقات

حّددت الرشيعة اإلسامية مصارف الصدقات التي جُتبى من الزكاة إىل 
بيت املال اإلسامّي، وهي بحسب اآلية الرشيفة ثامين فئات، ال تتساوى 
بالرضورة يف ميزان استحقاقها وانتفاعها من هذه الصدقات. وال خيتّص 
اإلسامّي.  الفقه  يف  االصطاحّي  باملعنى  املعروفة  بالزكاة  التحديد  هذا 
ومن هنا، يرى عدٌد من العلامء أّن هذا التوزيع ُيعمل به يف أصناف أخرى 
النوع من الصدقات جزٌء من  إّن هذا  الفطرة؛ حيث  الزكاة مثل زكاة  من 
بطريقٍة  مُجعت  الفطرة  زكاة  أّن  ولو  املسلمني.  مال  لبيت  املالّية  املوارد 
فت بطريقٍة مناسبة لرتكت أثًرا أكرب ممّا ترتكه يف هذا العرص. صحيحة ورُصِ
الدولة  ترّشع  أن  ويمكن  عاّمٌة،  اآلية  يف  صدقات  كلمة  أّن  رأينا  ويف 
اإلسامّية مورًدا ماليًّا آخر، من دون أن جتعل له مرصًفا غري هذه املصارف 
املذكورة يف اآلية. هذا وال شّك يف أّن اخلمس من املوارد أيًضا، واآلن ال 
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نريد الدخول يف تفاصيل احلديث عنه. ولكّن سائر املوارد املالّية التي يمكن 
أن تطرأ أو تقّر يف املجتمع اإلسامّي وسائر الصدقات الواجبة أو املستحّبة 

يمكن رصفها هبذه الطريقة املذكورة.

الحكمة في ترتيب المستحّقين

بدّقة  اآلية منّظمة  املذكورة يف  الثامنية  املصارف  أّن  إىل  ينبغي االلتفات 
عالية من جهة، ومذكورة برتتيٍب دقيٍق أيًضا. ولو أّن هذا الرتتيب ورد عى 
لسان إنسان عاديٍّ ما كان يستحّق أن يوىل اهتامًما وعنايًة خاّصًة؛ بحيث 
وذلك  األمهّية؛  يف  بعده  ذكر  ما  ويليه  األهم  هو  أّواًل  ُذِكر  ما  بأّن  نحكم 
األمهّية  يراعي  ال  أو  ترتيب كامه  إىل  يلتفت  ال  قد  العادّي  اإلنسان  ألّن 
الرتتيب؛ ألّن  ينبغي جتاهل  فا  تعاىل،  اهلل  والكام كام  أّما  الرتتيب.  يف 
اختيار اهلل تعاىل أسلوًبا حمّدًدا لعرض فكرة من األفكار أو معاجلتها ال بّد 
أن يكون حلكمة وغاية حمّددة، فعندما يذكر اهلل شيًئا أّوال ثم يعّقب بذكر 
يشء آخر ال بّد أن يكون الرتتيب مبنيًّا عى حكمة خاّصة اقتضت التقديم 
أصناف  ترتيب  من  نستنبط  أن  يمكننا  املعيار،  هذا  ضوء  وعى  والتأخري. 
الثاين  أّن الصنف األّول له أمهّية ال حيظى هبا الصنف  املستحّقني يف اآلية 
وهكذا. ويف رأينا أّن تقديم الفقراء واملساكني هيدف إىل بيان إحدى  أهّم 
غايات الترشيع االقتصادّي يف اإلسام، وهي اقتاع الفقر والقضاء عليه.

إّنه ما دام يف املجتمع فقرٌي ال جيوز أن يرصف  ولكن هل يصّح القول 
املال يف جهٍة أخرى من اجلهات املذكورة يف اآلية؟ نقول يف اجلواب عن 
فقهاء  فهم  هو  وهذا  اآلية.  من  املعنى  هذا  ُيستفاد  ال  ال؛  السؤال:  هذا 
اإلمامّية لآلية وهذا ما يفتون به؛ حيث جييزون دفع الزكاة إىل غري الفقراء 

حّتى مع وجودهم.1

1 �  انظر: جواهر الكام، ج 15، ص 428.
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معنى الصدقة

َدقَاُت«: يرى الفقهاء املسلمون أّن املراد من الصدقات يف هذه  »إِنََّما الصَّ
اآلية  يف  املذكورين  الثامنية  األصناف  أّن  كذلك  ويرون  الزكاة.  هو  اآلية 
هم املستحّقون لرصف الزكاة عليهم أو فيهم. ويعّممون هذا االستحقاق 
لزكاة الفطرة، ويفتون بأّن هذه الزكاة أيًضا ترصف عى هذه الفئات أو وفق 
والسنّي  اإلمامّي  الفقهني  بني  مشرتكة  الرؤية  وهذه  االجتامعّية.  املصالح 

ويتبنّاها أكثر فقهاء املسلمني.

 ، ولسنا اآلن بصدد تتّبع أقوال الفقهاء والنظر فيها. فاآلية هلا ظهوٌر عريفٌّ
وهي تدّل بحسب قواعد التعبري العريّف عى معنًى، ينبغي أن نحاول اكتشافه 
أّواًل، وإذا كان ثّمة غموض أو معنى حيتاج إىل بحث وحترٍّ لُيكتشف، نرجع 
ذلك  استكشاف  لنحاول  اآلية  تفسري  يف  الواردة  والروايات  األخبار  إىل 
املستفاد  املعنى  كان  لو  احلال،  وكذلك  اآلية.  يف  املستبطن  األعمق  املعنى 
ا أو مطلًقا، ينبغي الرجوع إىل األخبار والروايات الواردة عن  من اآلية عامًّ
أهل بيت العصمة للبحث عن املخّصص أو املقّيد، وهذا متوّقٌع يف عدٍد من 
ص باألخبار والروايات. وهو أمٌر مطروٌح يف علم »أصول  اآليات أن خُتصَّ
الفقه«. ومهام يكن من أمٍر، فإّن اهلدف من هذه اإلشارة هو أّن املنهج الذي 
املعنى  استكشاف  حماولة  هو  اآليات،  من  وغريها  اآلية  فهم  يف  نعتمده 
الظاهرّي والعريّف لآلية، وبعد ذلك نرجع إىل األخبار والروايات ملحاولة 

اكتشاف املعاين األخرى التي يمكن أن تستفاد منها.

وال بّد من االلتفات إىل نقطة مهّمة وهي أّن كام الفقهاء سواء كانوا من 
اإلمامّية أم من أهل السنّة ليس حّجًة يف فهم القرآن وتفسريه. فاحلّجة يف 
فهم اآلية هي املعنى الظاهر املستفاد من اآلية، وهذا يقع يف املرتبة األوىل، 
اآلية  تفسري  البيت يف  أهل  الواردة عن  الروايات  املرتبة  بعده يف  ويأيت 

ورشح معناها، ولو كان هذا الرشح ختصيًصا أو تقييًدا، أو تأويًا.

اآلية )60(
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إًذا ما هو املعنى الظاهر املستفاد من اآلية أّواًل؟ اآلية بكّل وضوٍح تقول: 
إّنام  تقول:  وال  األصناف.  من  وغريهم  واملساكني  للفقراء  الصدقات  إّنام 
، فالزكاة يف املصطلح الفقهّي  الزكاة هلذه األصناف الثامنية. وثّمة فرٌق بنّيٌ

اإلسامّي رضيبٌة حمّددة هلا رشوطها وضوابطها اخلاّصة. 

هذا وجتدر اإلشارة إىل تبنّي بعض املفّ�ين رأًيا مفاده أّن كلمة »الزكاة« 
يف القرآن الكريم هلا معنًى واسع يشمل مجيع أنواع الصدقات، وال يقترص 
وهي:  هبا،  الزكاة  بتعّلق  اإلسامّي  الفقه  يفتي  التي  التسعة  األعيان  عى 
البقر  الثاثة:  واألنعام  والزبيب،  والتمر  والشعري  القمح  األربع:  الغّات 
التفسري،  نسّلم هبذا  ولكنّنا ال  والفضة؛  الذهب  والنقدان  والغنم،  واإلبل 
الطرف عنها  ولنغّض  تكون،  تكون صحيحة وقد ال  قد  نظر  وهو وجهة 
حاليًّا. فالزكاة يف عرف الفقهاء واصطاحهم: رضيبة مالّية حمّددة هلا رشوط 

وضوابط معّينة عى عدد من املحاصيل هي األعيان املشار إليها أعاه.

ويفرتض الفقهاء أّن »الصدقات« يف اآلية هي الزكاة املعروفة يف الفقه 
اإلسامّي، وقد بّينت هذه اآلية أصناف مستحّقيها.

وهنا نسأل هل ينطبق مفهوم »الصدقة« الوارد يف اآلية 58 عى الزكاة 
الزكاة  عى  انطباقه  احتامل  نسبة  هي  فام  ممكنًا،  تطبيقه  كان  وإذا  أيًضا؟ 
متساويان  مفهومان  والصدقة  الزكاة  هل  أخرى:  وبعبارة  االصطاحّية؟ 

أم أّن ثمة اختاًفا بينهام؟

ن  ال بّد أّواًل من االلتفات إىل رواية وردت يف سبب نزول آية »َوِمْنُهم مَّ
َدقَاِت«، رّبام تسعفنا يف توضيح معنى اآلية وتوجيه داللتها  الصَّ ِفي  يَلِْمُزَك 

عى هذا املعنى أو ذاك.

كلمة  معنى  عن  فيها  للبحث  اللغة  كتب  إىل  الرجوع  ينبغي  ثانًيا: 
»صدقة«، فلعّل ذلك يسهم يف تسليط الضوء عى معنى اآلية ويساعد يف 

جاء املعنى املقصود من الصدقات يف اآليتني.

االختاف بني 
الصدقة والزكاة



391 اآليات 58 - 60

قبيلة  مع  معركة حنني  بعد   النبّي أّن   1 اآلية58  نزول  ورد يف سبب 
فاعرتض  غريهم،  من  أكثر  القرشّيني  بعض  فأعطى  الغنائم  قسم  هوازن 
بعض األنصار وعّدوا ذلك شكًا من أشكال املحاباة ألشخاٍص من قبيلة 
النبّي  عى حساب غريهم من املسلمني. فبنّي هلم النبّي أّن هلذا التمييز 

يف العطاء فلسفًة إهلّية وحكمًة خاّصة.

التي  األموال  أّن  يّتضح  اآلية،  نزول  سبب  يف  الرواية  هذه  عى  وبناًء 
يدور احلديث عنها يف اآلية وبني املسلمني يف تلك الفرتة مل تكن من الزكاة، 
التسعة  بأعيان حمّددة هي  تتعّلق  الزكاة  أّن  الفقه اإلسامّي  فمن مسّلامت 
املذكورة آنًفا، وغنائم احلرب ليست منها، وأما الغنائم فيتعّلق هبا اخلمس 

ال الزكاة.

وحدة  باستفادة  لنا  يسمح  تليها  التي  واآلية   58 اآلية  بني  والرتابط 
املقصود من »الصدقات« يف اآليتني. ففي اآلية األوىل حيّدثنا اهلل تعاىل عن 
ال  بطريقة  توزيعها  عليه  ويأخذون  الصدقات  يف   النبّي يلمزون  الذين 
تتناسب مع مصاحلهم، ويف اآلية الثانية حيّدد اهلل موارد رصف الصدقات 
الصدقات.  فيها  ُترصف  التي  االجتامعّية  واملصالح  االجتامعّية  والفئات 
اآليتني  من  املستفاد  املفهوم  بأّن  باحلكم  اآليات  سياق  وحدة  لنا  وتسمح 
واحٌد، وأّن الصدقات التي وردت يف اآلية األوىل هي عينها التي حيّدد لنا 
اهلل مصارفها يف اآلية الثانية. وبناًء عليه، نصل إىل هذه النتيجة الواضحة 
وهي أّن الصدقات التي عنّي اهلل تعاىل مصارفها يف اآلية الثانية هي غنائم 
احلرب، وهي نفسها التي كانت حمّل عتاٍب وأثارت غضب بعض املسلمني 

بعد معركة حنني.

وثّمة كاٌم آخر عى املعنى اللغوّي لكلمة »صدقة« واملعنى االصطاحّي 
الرشعّي. فكتب اللغة قّلام متّدنا بالتفسري الواضح ملاّدة »صدق« بحيث ينفع 
ذلك يف فهمنا للمعنى االصطاحّي الرشعّي. ويمكن تعميم هذه املاحظة 

1 �  انظر: جممع البيان، ج 5، ص 62.

سبب نزول اآلية

الصدقات يف 
اآلية هي غنائم 

احلرب
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الكلمة عندما  للقارئ معنى هذه  تبنّي  مل  التي  التفسري  عى عدٍد من كتب 
ُتستخدم للداللة عى املال الذي ُينفق عى الفقراء أو غريهم، ومل تكشف 
كثرٌي من كتب التفسري عن السبب الذي يسمح بتسمية هذا املال بالصدقة. 
ويزداد األمر غرابًة عندما نجد أّن كتاًبا مثل »جممع البحرين« وهو الكتاب 
ال  واألحاديث،  الكريم  القرآن  يف  الواردة  املفردات  لتفسري  املخّصص 

يتوّقف عند هذه املسألة ويسري فيها بسرية غريه من املؤّلفني واملفّ�ين.

نعم، يف كتاب املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين،1 إشارة 
املطلب  املعارف إشارة إىل هذا  بام نحن بصدده. ويف إحدى دوائر  ترتبط 
كثرًيا.  إليها  نطمئّن  وال  بالوثاقة  املوسوعة  هلذه  نعرتف  ال  كنّا  وإّن  أيًضا، 
ال  املسترشقون،  دّوهنا  التي  اإلسامّية  واملوسوعات  املعارف  فدوائر 
يمكن الركون إىل استنباطاهتا، وما يسمح لنا يف بعض األحيان بالنظر فيها 
الفقهّية  املصادر  مقاالهتا عى عدٍد من  اعتامد بعض  منها، هو  واالستفادة 
ويف  فيها  الظّن  حسن  بعض  يرّبر  الذي  األمر  اإلسامّية؛  واملرجعّيات 

النتائج التي توّصل إليها كّتاهبا وحمّرروها.

املوسوعة  يف  »صدق«  ماّدة  حمّرر  وكذلك  األصفهايّن  الراغب  يقول 
املشار إليها: إّن الصدقة من ماّدة »صدق« وهذه املاّدة تعني مطابقة الكام 
يت الصدقة التي هي ماٌل وفق ضوابط ومعايري متنّوعة؛  للواقع. وقد ُسمرِّ

ألّن املنِفق بإنفاقه هذا املال يصّدق إيامنه باهللّ بعمله باألوامر اإلهلّية.

وقد وردت كلمة صدقة يف القرآن الكريم يف آيات عّدة من غري أن ُيراد 
الَِّذيَن  أَيَُّها  هبا الزكاة الواجبة يف الرشيعة اإلسامّية كام يف قوله تعاىل: ﴿يَا 
ِقيَن  دِّ ُموا بَيَْن يََدْي نَْجَواكُْم َصَدقًَة﴾2، و﴿إِنَّ الُْمصَّ ُسوَل فََقدِّ آَمُنوا إَِذا نَاَجيْتُُم الرَّ

1 �  مفردات ألفاظ القرآن، ص 480.
2 �  سورة املجادلة: اآلية 12.
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لَُّكْم﴾2. ويف هذه اآلية وأمثاهلا التي  َخيٌْر  قُواْ  قَاِت﴾1، و﴿َوأَن تََصدَّ دِّ َوالُْمصَّ

تربو عى العرش اسُتعِملت كلمة صدقة للداللة عى اإلنفاق يف غري موارد 
الزكاة املعّرفة يف الفقه اإلسامّي.

كلمة  بأّن  باجلزم  أعاه  املذكورة  املوارد  هذه  يف  التأّمل  لنا  ويسمح 
الصدقات يف اآلية حمّل البحث، ال ُيراد منها الزكاة الواجبة؛ بل يقصد منها 
اإلنفاق املايّل املستحّب أو اإلنفاق مطلًقا سواء كان بعنوان الزكاة أم بغري 

عنواهنا.

وبناًء عليه، ال يمكننا املوافقة عى تفسري كلمة الصدقات يف قوله تعاىل: 
َدقَاُت  الصَّ ﴿إِنََّما  وجّل:  عّز  وقوله  َدقَاِت﴾،  الصَّ ِفي  يَلِْمُزَك  ن  مَّ ﴿َوِمْنُهم 
تُطَهُِّرُهْم  َصَدقًَة  أَْمَوالِِهْم  ِمْن  ﴿ُخْذ  سبحانه:  قوله  يف  وكذلك  لِلُْفَقَراء﴾، 

حيث  الفقهاء؛  منها  فهم  ما  نحو  عى  الواجبة  بالصدقة  َوتَُزكِّيِهم﴾3، 

أهّنا  بوضوح  منها  ُيستفاد  التي  املتقّدمة  اآليات  بخاف  بالزكاة،  فّ�وها 
ال تتحّدث عن الزكاة أو ليست خاّصة هبا. ومن البعيد يف نظرنا أّن كلمة 
واحدة يف القرآن الكريم ومفهوًما أساسيًّا كمفهوم الصدقة يرد يف القرآن 

مّرًة يف معنًى ومّرة أخرى يف معنى آخر.

ونحن نرى أّن املفاهيم القرآنّية األساسّية كالصاة والزكاة وغريها من 
املركزّية،  اإلسامّية  املفاهيم  عى  للداللة  ُتستعمل  التي  املشاهبة  املفاهيم 
املوارد معنًى واحًدا،  تفيد يف مجيع  الكريم  القرآن  يتكّرر ذكرها يف  عندما 
ضوء  وعى  حتته.  تندرج  دائرة  أضيق  ملعاٍن  شامًا  املعنى  هذا  كان  ولو 
تفيد معنًى  أّن كلمة صدقة يف مجيع موارد استعامهلا  لنا  يبدو  الكام،  هذا 
واحًدا، ونستبعد أن تفيد هذه الكلمة يف بعض موارد استعامهلا معنى الزكاة 

املفروضة ويف موارد أخرى تدّل عى سائر اإلنفاقات املالّية.

1 �  سورة احلديد: اآلية 18.
2 �  سورة البقرة: اآلية 280.
3 �  سورة التوبة: اآلية 103.
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القرآن  يف  ُيسّمى  املايّل  اإلنفاق  أّن  هي  إليها  ننتهي  التي  والنتيجة 
لنا  يسمح  الصدقات  هلذه  اخلاّصة  املصارف  هذا  حتديد  ولكّن  بالصدقة. 
باحلديث عن الزكاة؛ وذلك ألّن سائر الصدقات ال ينحرص إنفاقها يف هذه 

املوارد املذكورة. 

هذا وال بّد أن ُيعلم أّن الصدقات الواجبة ال تنحرص يف الزكاة باملعنى 
االصطاحّي املعروف؛ بل تشمل كّل إنفاٍق جيب عى املسلم أداؤه وتقديمه 
إىل بيت املال اإلسامّي ليكون حتت ترّصف احلاكم اإلسامّي وقائد املجتمع 
املسلم لينفقه يف املصالح املقّررة. وهذا املعنى ُيستفاد إىل حدٍّ كبرٍي من عدٍد من 
األخبار والروايات الواردة عن أهل البيت. كام ُيستفاد من هذه األخبار 

أّن إمام املسلمني له صاحّيات واسعة يف الترّصف يف بيت املال.

تعريف الفقير

َدقَاُت لِلُْفَقَراء«: حترص هذه العبارة من اآلية احلّق يف الصدقات  »إِنََّما الصَّ
بالفقراء. وبناًء عى استفادة الرتتيب من التقديم يكون معنى اآلية أّن املال 
املجموع يف بيت املال هو للفقراء أّواًل. ولكن من هو الفقري؟ الفقري يف اللغة 
ويف االصطاح ال يعني الشخص الصفر اليدين؛ بل الفقري هو املعنى املقابل 
ل�»الغنّي«. فبحسب املعجم القرآيّن كّلام وردت كلمة فقر إىل جانب  كلمة 
غنى يكون املراد اإلشارة أو الداللة عى التقابل بني الكلمتني يف املعنى: ﴿إِن 
يَُكونُوا فَُقَراء يُْغِنِهُم اللَُّه ِمن فَْضلِِه﴾،1 و﴿إِن يَُكْن َغِنيًّا أَْو فََقيًرا﴾.2 الغنّي هو 

الشخص الذي ال حيتاج غريه وهو اآلمن من الناحية االقتصادّية عى األقل، 
إليه.  الذي ال تصل يده إىل مجيع ما حيتاج  الفقري هو الشخص  املقابل  ويف 
ا. وبناًء عى هذا التفسري، ليس بني  وبعبارٍة أخرى: هو غري اآلمن اقتصاديًّ

الغنّي والفقري حدٌّ فاصل يمّيز أحدمها عن اآلخر بالكامل.

1 �  سورة النور: اآلية 32.
2 �  سورة النساء: اآلية 135.

الصدقة: هي 
اإلنفاق املايل

الفقري هو 
املحتاج ال املعدم
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بطن  أشبعنا  فإذا  فحسب،  وامللبس  املأكل  إىل  حاجة  ليست  واحلاجة 
الفقري وكسونا عريه ولكنّه بقي من دون سقٍف يأوي إليه، فا يصري غنيًّا 
ماٍل  دون  تركناه من  املسكن، ولكن  له  أّمنّا  إذا  فقره. وكذلك  يرتفع  وال 
غنيًّا.  الشخص  هذا  مثل  يكون  فا  أبنائه،  تعليم  عى  إنفاقه  من  يتمّكن 
ومل  املادّية  احتياجاته  مجيع  له  وّفرنا  إذا  نقول  بأن  الدائرة  توسعة  ويمكن 
نمّكنه من الرتّقي والتطّور الفكرّي واملعنوّي، ال يكون مثل هذا الشخص 

مستغنًيا. والكام عينه ُيقال إذا تركناه من دون طبابٍة.

فالش�خص الغن�ّي وغ�ري املحتاج هو ال�ذي جيد بني يديه مجي�ع حاجاته 
 . املادّية باملقدار املعقول الذي يسمح له بالعيش بشكٍل طبيعيٍّ

وخاصة الكام أّن الشخص الذي يفتقر إىل ما يسّد حاجًة من حاجاته 
واالصطاح  اللغة  بحسب  الفقري،  مفهوم  عليه  ينطبق  املعنوّية  أو  املادّية 
الواسع  املعنى  هبذا  الفقر  شأفة  ليستأصل  اإلسام  جاء  وقد  الرشعّي. 
الترشيعات  من  املبتغاة  احلكمة  هي  وهذه  اإلنسايّن.  املجتمع  من  ويزيله 

االقتصادّية اإلسامّية.

والبدء بالفقراء يف مقام حتديد مصارف بيت املال أمٌر له دالالته اجللّية، ومن 
هذه الدالالت وأوضحها أّن هدف اإلسام األّول أو أهّم أهدافه يف امليدان 
املجتمع  أعضاء  وتأمني  جذوره.  من  واقتاعه  الفقر  استئصال  االقتصادّي 
اإلسامّي من الناحية االقتصادّية، ولسنا نقصد من هذه العبارة أّن اإلسام 
أعضاء  حيصل  أّن  املراد  بل  ومرتفني؛  أثرياء  يكونوا  أن  الناس  جلميع  يريد 
املجتمع اإلسامّي عى ما حيتاجه اإلنسان ليعيش بشكٍل طبيعيٍّ من ناحية 

املأكل وامللبس واملسكن والطبابة، وغري ذلك من احلاجات املادّية واملعنوّية.
بعض الناس هيرفون بام ال يعرفون ويصدرون أحكاًما خاطئة، فيقولون 
مثًا: إّن اإلسام يشّجع عى الفقر ويرّجحه عى الغنى. ويستندون لتأييد 
الفقر ومتدح  تعيل من شأن  التي  التعاليم اإلسامّية  ببعض  تقويمهم هذا 
الفقراء. بينام الواقع غري ذلك متاًما، فنحن نرى أّن اإلسام ال يريد الفقر يف 

من أهداف 
اإلسام رفع 

الفقر
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حّد ذاته وال يدعو إليه من حيث هو فقٌر وحاجة؛ بل املطلوب إساميًّا هو 
الغنى واالكتفاء الذايّت للمجتمع اإلسامّي.

املرغوب فيه بحس�ب اإلس�ام ه�و اس�تغناء املس�لمني وجمتمعهم عن 
اآلخري�ن، وع�دم حاجته�م إليه�م. وم�ن جُيِ�ِل النظ�َر يف أنح�اء التعالي�م 
اإلس�امّية جيْد أّن الرفاه واليس�ار مه�ا املطلوبان؛ ولك�ن يف مجيع األحوال 
ال الفق�ر يف ح�ّد ذاته وألجل نفس�ه مطلوٌب وال الغنى كذل�ك. فالغنى أو 
اليس�ار مطلوٌب، بحس�ب الرؤية اإلس�امّية؛ ألّنه يؤّمن بيئة مساعدة عى 
التكامل والتعايل. فاإلنس�ان الذي يكابد فا جيد ما يس�ّد حاجة جس�ده ال 

يمكنه التفّرغ للتفكري يف حاجاته الروحّية.
اإلسام  يتكامل.  أن  يمكن  ال  اليسار  حالة  يعيش  ال  الذي  واملجتمع 
يرّجح احلّد الوسط بني اإلفراط والتفريط يف نظرته إىل األمور املادّية. وما 
يريده اإلسام أّواًل وبالذات هو وجود جمتمع مساعد وبيئة مؤاتية ملسرية 
التكامل الروحّي. ومن األمور املساعدة انعدام الفقر وانتفاؤه من املجتمع 
اإلسامّي. إًذا اإلسام يعارض الفقر، وليس معارًضا وال خمالًفا للغنى؛ 
بام  بل  ثروة؛  بام هي  يوليها عناية  اهتامًما وال  بام هي  الثروة  يعري  ولكنّه ال 
هي وسيلة تساعد اإلنسان عى التفكري يف مسار تكامله وتعاليه املعنوّي. 
وهذا يشء هتتدي إليه البرشّية بالفطرة، فالبلدان املتطورة تقّدم األمور التي 

تساعد اإلنسان عى التكامل عى غريها من األمور.

تعريف المسكين

صنف  هو  املسكني  أّن  العربّية  اللغة  علامء  بعض  يرى  »َوالَْمَساكِيِن«: 
واحٍد،  معنًى  عى  الكلمتني  إطاق  يصّح  هذا،  عى  وبناًء  الفقري.  من 
فرٌق  ثّمة  ذلك  مع  ولكن  االقتصادّية.  احلاجة  هو  بينهام  املشرتك  واملعنى 
يتوافر له ما يكفيه  بني الكلمتني يف املعنى. فالفقري هو الشخص الذي ال 
أّما املسكني -بناًء عى حتليل اجلذر اللغوّي للكلمة- يمكن أن  من املال، 

دور حماربة 
الفقر يف تكامل 

اإلنسان
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تكون هذه الكلمة داّلة عى الشخص الذي سكن بيته وعجز عن مغادرته 
للسعي والبحث عن لقمة العيش. وبالتايل، هذا الشخص فقرٌي أيًضا بالنظر 
خمتلفة.  فيهام  الفقر  جهة  ولكّن  عيشه،  نفقات  لتأمني  املال  إىل  حاجته  إىل 

فاملسكني بناًء عى هذا املعنى يكون أشّد حاجًة.
يتوّلون  الذي  الزكاة هم األشخاص  العاملون عى  َعلَيَْها«:  »َوالَْعاِملِيَن 
جباية الزكاة ومجع الرضائب املالّية. وهم املكّلفون من قبل الدولة اإلسامّية 
بالعمل عى مجع املوارد املالّية لبيت املال وخزينة الدولة. وهؤالء يأخذون 

رواتبهم وبدل أتعاهبم من املال الذي جيمعون سواء كان زكاة أم غريها.

المؤّلفة قلوبهم 

هم  هؤالء  أّن  والتفاسري  األخبار  بعض  يف  ورد  ُقُلوهُبُْم«:  َفِة  »َوامْلَُؤلَّ
جمموعة من األشخاص ُيعَطون من  الزكاة طلًبا ملوّدهتم وإسكاهتم ودفع 
رضرهم عن املسلمني باملال الذي يأخذونه من الزكاة. ويرى آخرون أّن 
ولكّن  فيه،  هلم  رغبة  وال  اجلهاد  إىل  عندهم  ميل  ال  أشخاص  هم  هؤالء 
مقابل  العسكرّية  اخلدمة  يف  وتستقطبهم  تستخدمهم  اإلسامّية  الدولة 

البدل املايّل الذي تعطيهم إّياه.
وسواء كان هذا االحتامل هو الصحيح أم الذي قبله، فإّن املستفاد من هذا 
املصطلح أّن مجاعة من الناس يمكن اكتساب موّدهتم أو االستفادة منهم يف 
احلرب والقتال، أو عى األقلّ يمكن دفع رضرهم عن اإلسام واملسلمني 
ببعض املال الذي ُيعطى هلم. فهؤالء خيّصص هلم سهٌم من الزكاة ومن بيت 

املال عموًما لتحقيق هذه املصالح أو لدفع مفاسدهم عن املسلمني.

تحرير العبيد

من  سهٍم  وختصيص  العبيد.  هو  الرقاب  من  املقصود  قَاِب«:  الرِّ »َوِفي 
الزكاة لتحرير العبيد يدلّ عى املوقف املبدئّي لإلسام من العبودّية. ففي 

ختصيص سهم 
للعاملني عى 

الصدقات
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يف  كّلها  البرشّية  املجتمعات  يف  سائًدا  أمًرا  العبودّية  كانت  الزمان  ذلك 
باد الرومان وباد فارس، ولكّن اإلسام عندما ظهر بدأ بإلغاء العبودّية 
بالتدريج. وقد خّصص اهلل تعاىل سهاًم من الزكاة لتحرير العبيد، مضاًفا إىل 

احلّض عى حتريرهم بوسائل أخرى، والوعد بالثواب اجلزيل عى ذلك.

ويروى أّنه يف زمان عمر بن عبد العزيز، تراكمت الزكاة فلم جيد فقرًيا 
يرصف عليه منها، فأنفق ما عنده من الزكاة عى حترير العبيد. 

ديونه  كُثرت  الذي  الشخص  وهو  غارم،  مجع  غارمون  »َوالَْغاِرِميَن«: 
نتيجة حادثة أمّلت به، كام لو احرتق بيت اإلنسان فخ� مسكنه واضطّر إىل 

االقرتاض وعجز عن السداد.

»َوِفي َسِبيِل اللِّه«: سبيل اهلل مصطلح إساميٌّ ينطبق عى كل ما يصدق 
عليه أّنه مصلحة عاّمة، ينتفع هبا الناس. وأمثلته كثريٌة منها بناء املساجد، 
الفقر  عن  خيتلف  آخر  يشء  وهذا  ذلك.  وغري  والقناطر  اجلسور  وإنشاء 

والرصف من الزكاة الستئصاله.

نفقته  فقد  الذي  املسافر  الشخص  هو  السبيل  ابن  بِيِل«:  السَّ َواْبِن   «
وانقطعت به السبل وعجز عن الرجوع إىل بلده.

َن اللِّه َواللُّه َعلِيٌم َحِكيٌم«: تبنّي هذه اآلية أّن مجيع هذه األحكام  »فَِريَضًة مِّ
رّشعها اهلل باالستناد إىل حكمته وعلمه بحاجات اإلنسان وما يؤّمن مصلحته. 
والفريضة هي األمر الواجب والثابت، ووجه الوجوب والثبات هو احلاجة 
الدائمة إىل ترشيع هذا احلكم، وألّن اهلل يعلم مصلحة العباد كام قلنا ويعلم أّن 
هذه احلاجات سوف تبقى يف مجيع املجتمعات، فألجل علمه وحكمته رّشع 

هلم ما يرفع حاجاهتم وحيّل مشكاهتم االقتصادّية واالجتامعّية.
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البحث الروائّي

هذا  يف  ومضامينها  معناها  حيث  من  الافتة  األخبار  بعض  وردت 
رسول  قال  قال:   اهلل عبد  أيب  »عن  اآلتية:  الرواية  ذلك  ومن  املجال. 
أيجّام مؤمن أو مسلم1 مات وترك دينًا ومل يكن يف فساد وال إرساف   :اهلل
وتعاىل  تبارك  اهلل  إنجّ  ذلك.  إثُم  فعليه  يقِضه  مل  فإن  يقضَيه؛  أن  اإلمام  فعىل 
وله  الغارمني  من  فهو  اآلية  َوالَْمَساكِيِن﴾  لِلُْفَقَراء  َدقَاُت  الصَّ ﴿إِنََّما  يقول: 

سهٌم عند اإلمام فإن حبسه فإثمه عليه«2.

لغة  فيها.  والبحث  عندها  التوّقف  تستحّق  عّدة  نقاط  الرواية  هذه  يف 
األخبار والروايات لغٌة قرآنّية، وكّل كلمة فيها يفرتض أن تكون حمسوبة 
الدّقة  من  مزيًدا  بذلنا  أّننا  ولو   .املعصومني عن  صادرة  ألهّنا  بدّقة؛ 
والعناية هبذه الكلامت ووقفنا عند كّل كلمة بمقدار ما تستحّق، النكشفت 
الكثري من أرسار كلامت األئّمة ومرامي أقواهلم؛ ولكن مع األسف مل  لنا 

ُتبذل العناية الكافية يف هذا املجال حّتى اآلن.

النقطة األوىل التي تتضّمنها الرواية أّن الدين الذي يعرتف به اإلسام 
عن  نامًجا  يكون  ال  الذي  الدين  هو  الزكاة  مستحّقي  من  صاحبه  وجيعل 
اإلرساف. واإلرساف يف منظومة القيم اإلسامّية ال اعتبار له وال ُيقّر. فإذا 
ال  )اإلرساف(  املعقول  احلّد  عن  اخلارج  اإلنفاق  هبدف  اإلنسان  اقرتض 
يعرتف اإلسام له باستحقاق النفقة من بيت املال لتسديد مثل هذا الدين، 
لصاحبه  اإلسام  يعرتف  ذلك  سوى  وما  فيه.  أرسف  عاّم  تاب  لو  حّتى 
من  زاوية  هذه  املال.  بيت  خدمات  من  لاستفادة  واألهلّية  باالستحقاق 

نظرة اإلسام إىل املسائل املالّية من جهة االستهاك واإلنفاق.

ما حيظى باالهتامم يف االقتصاد املعارص، ويكثر النقاش فيه هو اإلنتاج 

1 �  عندما يرد مصطلح »مؤمن« يف األخبار الواردة عن األئمة  إىل جانب مصطلح 
»مسلم«، يكون املقصود من املصطلح األّول اإلمامي االثني عرشّي. )منه دام ظّله(.

2 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 228.

هني االسام عن 
االرساف

غفلة املذاهب
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والكسب وحتصيل الثروة، وقّلام هُيتّم باالقتصاد من زاوية اإلنفاق والرصف. 
مثا ُيطرح السؤال اآليت يف االقتصاد املعارص: هل الدولة هي من جيب أن 
فقّلام  باإلنفاق  تتعّلق  التي  أّما األسئلة  الشعب؟  أم  اإلنتاج  يملك وسائل 
اكتسب  إذا  يسأل:  أحًدا  نجد  قّلام  مثًا  واالهتامم،  العناية  من  تنال حّظها 
التي  بالطريقة  إنفاقه  له  مااًل من طريق مرشوع وقانويّن هل حيّق  اإلنسان 
يريد؟ هل حيّق للعامل الرويّس أو الصينّي الذي يتقاىض راتبه من الدولة 
يف املجتمعات االشرتاكّية وحيث متلك الدولة وسائل اإلنتاج، هل حيّق له 
أن ينفق راتبه عى رشب اخلمر مثًا؟ مثل هذه األسئلة ال تبدو مهّمة يف 
باإلنفاق  كذلك  اهتّم  باإلنتاج  اهتّم  فكام  اإلسام  أّما  املعارص.  االقتصاد 

وأواله عنايته ورّشع له أحكاًما.

مااًل من طريق  اإلنسان  اكتسب  لو  الرشيعة اإلسامّية حّتى  فبحسب 
مرشوع، فإّنه ال حيّق له إنفاقه من دون قيود أو ضوابط، وهذا مع األسف 
من األخطاء الكربى التي يقع فيها بعض أهلنا وناسنا. فإذا ُسئل أحدهم: 
الفخم؟ ال  الطريقة؟ وملاذا اشرتيت هذا اليشء  أموالك هبذه  أنفقت  ملاذا 
حيّق هلذا الشخص أن يدافع عن نفسه بأن يقول: هذا مايل، ومن حّقي أن 
أرصفه بالطريقة التي أريد وال حيّق ألحد االعرتاض عيّل أو مساءلتي! يف 

منطق اإلسام اإلرساف ممنوٌع: ﴿وكُلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُواْ﴾.1

اهلل«.2 ومفاد  مال  »املال  يقول:  وثّمة حديث الفٌت يف جمال اإلرساف 
هذا احلديث أّن الدنيا وما فيها من أموال وغريها هي هلل تعاىل، وهي جمّرد 
أمانة بني أيدينا علينا أن نترّصف فيها وفق إرادة صاحبها من دون إرساف أو 
تبذير. ويكمل اإلمام  بناًء عى املبدأ األساس وهو ملكّية اهلل، وكون املال 
وديعة يف يد اإلنسان، ويبنّي أّن من حّق اإلنسان أن يستفيد من الدنيا، ولكن 
بقصد ومن دون إرساف ال يف املأكل وال يف امللبس ويف املركب. وخاصة 

1 �  سورة األعراف: اآلية 31.
2 �  بحار األنوار، ج 2، ص 305.

االقتصادية 
املادية عن 
البحث يف 

االتفاق
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الرشيعة  له  نتيجة إرسافه، ال تعرتف  باالقرتاض  اإلنسان  ابُتيل  إذا  القول: 
باالستحقاق خلدمات بيت املال واألخذ من الزكاة لتسديد قرض إرسايّف.

مصطلح  هي  عندها  التوّقف  تستحّق  التي  الرواية  يف  األخرى  النقطة 
»اإلمام« الوارد يف اخلرب. اإلمام يف املعجم القرآيّن واحلديثّي هو: احلاكم، 
واألمري، والقائد السيايّس واالجتامعّي، وهو الشخص الذي يقف يف أعى 
اهلرم  يف املجتمع وبيده األمر والنهي، سواء كان نظام احلكم إساميًّا أم 
. ومن هنا تضاف هذه الكلمة إىل كلامت أخرى مثل: عدل،  غري إساميٍّ
وظلم، كفر... فيقال مثًا: »أئّمة الظلم واجلور«، و»أئّمة الكفر«، وتوصف 
هذه الكلمة كذلك بالكفر والعدل والظلم واجلور وغري ذلك. وقد ورد يف 
بعض األخبار: »ألعّذبّن كلّ رعّية أطاعت إماًما جائًرا«.1 كام وردت كلمة 

»إمام« يف بعض األخبار والروايات للداللة عى اإلمام الفكرّي.

ذلك«  إثم  -»فعليه    قوله  -بقرينة  الرواية  هذه  يف  املقصود  واملعنى 
احلاكم يف املجتمع، وال ُيراد من كلمة إمام أحد األئّمة االثني عرش.

 : الصادق  أّن زرارة وحممد بن مسلم قاال لإلمام  ويف رواية أخرى 
َدقَاُت لِلُْفَقَراء َوالَْمَساكِيِن«: أكّل هؤالء  أرأيت قول اهلل عّز وجّل: »إِنََّما الصَّ
ُيعطى وإن كان ال يعرف )أّي ال يعرف اإلمام(؟ فقال: »إنجّ اإلمام يعطي 
ون له بالطاعة«. قال: قلُت: فإن كانوا ال يعرفون؟  م يقرجّ هؤالء مجيعًا ألنجّ
هلا  يوجد  مل  يعرف  ال  من  دون  يعرف  من  يعطي  كان  لو  زرارة  »يا  فقال: 
ا اليوم  موضع، وإنجّام يعطي من ال يعرف لريغب يف الدين فيثبت عليه، فأمجّ
فال تعطها أنت وأصحابك إالجّ من يعرف. فمن وجدَت من هؤالء املسلمني 
الفقراء(  )أي  تسعهم  مل  فإن  قلت:  قال:  الناس..«.  دون  فأعطه  عارًفا 
الصدقات؟ فقال: »إنجّ اهلل فرض للفقراء يف مال األغنياء ما يسعهم، ولو 
يؤتوا من قبل فريضة اهلل، ولكن  م مل  إنجّ لزادهم،  أنجّ ذلك ال يسعهم  علم 
وا  أدَّ الناس  أنجّ  ولو  اهلل هلم  ممجّا فرض  منعهم حقجّهم، ال  من  منع  من  أوتوا 

1 �  الكايف، ج 1، ص 376.

اإلمام هو 
حاكم املجتمع 

اإلسامي

أداء احلقوق 
الرشعية يمكنه 

مواجهة الفقر
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حقوَقهم لكانوا عايشني بخري«.1

وهذا من عجيب الكام وأوضحه داللة، وخاّصة اجلملة األخرية التي 
الناس  يعيش  أن  إىل  يؤّدي  الزكاة سوف  الناس  إيتاء  أّن  اإلمام  فيها  يقّرر 

بخري.

ومن   2.» غنيجّ به  ُمتِّع  بام  إالجّ  فقري  جاع  »فام   : املؤمنني  أمري  ويقول 
إّن هنج  يأتيك أحدهم ويقول لك:  احِلَكم  تقرأ هذه  أّنك عندما  املؤسف 
ا ليتعامل مع  الباغة ال سند له! وهذا من البايا أّن بعضهم ليس مستعدًّ
يرويه  الذي  واخلرب  الرواية  هي  روايٍة  وأّي  كرواية،  فيه  وما  الباغة  هنج 

الرشيف الريّض؟!

1 �  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 228-229؛ نقًا عن الكايف، ج 3، ص 496.
2 �  الكايف، ج 2، ص 412؛ هنج الباغة، احلكمة 328.



قُْل  أُُذٌن  ُهَو  َوِيُقولُوَن  النَِّبيَّ  يُْؤُذوَن  الَِّذيَن  َوِمْنُهُم 

أُُذُن َخيٍْر لَُّكْم يُْؤِمُن ِباللِّه َويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة 

لَُهْم  اللِّه  َرُسوَل  يُْؤُذوَن  َوالَِّذيَن  ِمنُكْم  آَمُنواْ  ِّلَِّذيَن  لل

َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿61﴾

61





تناسب اآليات

املنافقني  سامت  من  جديدة  سمة  عن  تعاىل  اهلل  يكشف  اآلية  هذه  يف 
وعامة من العامات الداّلة عليهم، وهي شكٌل آخر من أشكال إزعاجهم 
النبّي وإيذائهم إّياه. وهذه اخلصلة من اخلصال الدائمة للمنافقني عى مّر 
أّن هذه  الرغم من  بمنافقي صدر اإلسام عى  العصور، وليست خاصة 

اآلية نزلت فيهم.

مؤذو النبّي من المنافقين

شكًا  اآلية  هذه  تبنّي  أُُذٌن«:  ُهَو  َوِيُقولُوَن  النَِّبيَّ  يُْؤُذوَن  الَِّذيَن  »َوِمْنُهُم 
وذلك   النبّي بحّق  املنافقني  عن  يصدر  كان  الذي  اإليذاء  أشكال  من 
أهّنم كانوا يّتهمونه بأّنه »أذٌن«، أّي يصّدق كّل ما يسمع وُيقال له. وبعبارة 
إليه من األفكار  يلقي  ما  يقبل  أن خيدعه وجيعله  أخرى: يمكن أليٍّ كان 

ويضع بني يديه من االقرتاحات. 

شأن النزول

وردت أخباٌر عّدة يف سبب نزول هذه اآلية  من طرق اإلمامّية كام يف 
كتب احلديث عند أهل السنّة. ومن ذلك أّن اهلل تعاىل أوحى إىل نبّيه أّن 
أّنه مل يقل  النبّي عى ذلك، فأنكر وأقسم  نّم عليه، فعاتبه  املنافقني  أحد 
شيًئا ومل يذكره بسوء، فقبل منه النبّي إنكاره وسكت عنه. وعاد هذا املنافق 
بأّنه  النبّي  واهّتم  النبّي من حديث،  بينه وبني  دار  بام  إىل مجاعته وأخربهم 

اآلية )61(
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أذٌن، كناية منه عن قبوله كّل ما ُيقال له، وتعبرًيا عن إمكان خداعه!

. أدب االستماع إلى الناس عند النبّي

أّن  يبدو  النزول؛ ولكن  اآلية بوضوح ورصاحة عن سبب  ال تكشف 
عدًدا من الناس كانوا حيسبون أّن النبّي رسيع التصديق يسهل إقناعه بام 
ُيلقى إليه من كام. ويبدو أّن السبب الذي يستند إليه هؤالء يف تقويمهم 
كان حيسن  أّنه  عنده، وذلك  املعارشة  آداب  من  أدٌب  هو   النبّي لسلوك 
يرّصح  ال  يصّدق  ومل  شيًئا  يقبل  مل  وإذا  جملسه،  يف  ُيقال  ما  إىل  االستامع 
السلوك  وهلذا  التصديق.  عدم  عن  بالتعبري  حيرجه  وال  القائَل،  بتكذيبه 

النبوّي رسٌّ وحكمة.

عندما يعتمد قائد املجتمع البشاسة ويظهر البرش لعاّمة الناس، ويصغي 
إليهم عندما يتحّدثون، حّتى لو كان يف كامهم بعض االنتقادات املوّجهة 
إليه، فإّن شخصية هؤالء تنمو وتتطّور، ويسمح هلم ذلك بإبداء وجهات 
نظرهم والتعبري عاّم يدور يف خلدهم من أفكار. والعكس صحيح أيًضا، 
فعندما يقّطب قائد اجلامعة حاجبيه وال يعتني بام ُيقال يف جملسه، فإّن ذلك 
وسوف  والضعة،  باحلقارة  إحساًسا  اجلامعة  أفراد  عى  ينعكس  سوف 
تضعف ثقة األشخاص بأنفسهم وال جيرؤ أحدهم عى التعبري عام يف نفسه.

ومل يكن يمّيز النبّي يف سلوكه هذا بني مسلم وآخر؛ بل بني املؤمنني 
واملنافقني. وكان يعتمد هذا السلوك وهذا األسلوب يف تعامله مع اجلميع. 
وكان يظهر البرش وحسن االستامع للجميع. وإذا كان هذا اخلرب خرًبا عن 
شخٍص ما كان يستمع؛ ولكن مل يكن ليطّبق اآلثار عى ما يسمع إال إذا ثبت 
اخلرب الذي انتهى إليه. وُيفهم هذا السلوك املنسوب إىل النبّي من اآلية، 

كام تكشف سريته أيًضا عن ذلك.

ويف مقابل هذا السلوك احلكيم ثّمة قادٌة ورؤساء مجاعات يسمعون ما 

تأثري انفتاح 
القائد عى 

الناس يف صاح 
املجتمع
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ُيقال ويتّ�عون يف ترتيب اآلثار عى ما يسمعون ويبنون مواقفهم الاحقة 
عى األخبار التي تصلهم من هنا وهناك. وهذا عيب كبري من عيوب القادة 

والرؤساء.

وعى أّي حال، كان املنافقون يعيبون عى النبّي هذا السلوك ويعرّيونه 
إليه من  بأّنه من هذا الصنف املشار  به يف جمالسهم ومنتدياهتم، ويّتهمونه 
القادة. وهذا ما يفيده تعبريهم بطريقة الكناية واملبالغة ووصفهم إّياه بأّنه 
أذٌن. وهو سوء فهٍم وحتوير ألدب النبّي يف معارشته الناس وتعامله معهم. 
وكانوا يفّ�ون سكوته عى ما يسمع وحياءه من تكذيب القائل بأّنه رسعة 

تصديق.

مبارٍش  غري  أسلوًبا  سبحانه  اعتمد  بل  مبارٍش؛  بأسلوٍب  اآلية  تنِف  ومل 
االستامع؛  وَحَسُن  أذٌن  هو  نعم  تقول  اآلية  وكأّن   .النبّي عن  الدفاع  يف 
لكنّه أذن خرٍي. وبعبارٍة أخرى: اآلية تقول إّنه يستمع إليكم ولكنّه يستمع 
من أجل مصلحتكم، والغاية التي ترتّتب عى حسن استامعه فيها خريكم 

وصاح أمركم.

باب  تقول هي من  إحدامها  نظر،  »أذن خري« وجهتا  ويف حتليل عبارة 
إضافة املوصوف إىل الصفة، والثانية تقول هي من باب اإلضافة احلقيقّية 
عى معنى الام، ويكون املعنى هو أذٌن خلريكم، وليست أذُن النبّي وحسن 

استامعه من أجل رضركم وعى خاف مصلحتكم.

وبعبارة أخرى، تبنّي هذه اآلية أّن حسن االستامع املذموم هو االستامع 
من الشخص الذي يصّدق كل ما ُيقال له ويرّتب اآلثار عليه ويبني مواقفه 

عى أّي كام يسمعه من دون تثّبٍت أو تدقيق.

ويضيف بعض املفّ�ين يف تفسري هذه اآلية أّن النبّي حيسن االستامع 
إىل الوحي اإلهلّي وهذا يف مصلحة الناس. وكذلك حيسن االستامع إىل آحاد 
املسلمني ويف هذا أيًضا خري الناس؛ ألّن ذلك خيّفف عنهم ضغوط احلياة 
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ا لاستامع إليهم ويشّجعهم عى التعبري  عندما جيدون شخًصا كالنبّي مستعدًّ
عاّم يدور يف أذهاهنم من أفكار، ويف ذلك أعى درجات االحرتام هلم.

وجوب احترام عاّمة الشعب

أعضاء  حيظى  أن  اإلنسايّن  االجتامع  عليها  يقوم  التي  األسس  أهم 
باعتبار  يشعروا  وأن  باإلهانة،  يشعروا  ال  وأن  باالحرتام،  املجتمع  هذا 
وأن  فيه.  حييون  الذي  املجتمع  تعني  التي  العاّمة  املسائل  يف  شخصّياهتم 
يؤخذ برأهيم يف األمور التي تعنيهم وترتبط بمعاشهم. وإعامل هذا املبدأ 

وااللتزام به يؤّدي إىل تطّور شخصّيتهم وتعاليهم املعنوّي. 

االجّتاه  يف  تسري  التي  واالجتامعية  السياسية  النظم  مجيع  يف  وناحظ 
الصاّمء  األذن  يديرون  احلّكام  أّن  ناحظ  الشعب،  ملصلحة  املعارض 
لشعوهبم. وإذا رفع الناس صوهتم وصادف أن سمعه هؤالء احلّكام فإهّنم 

يتجاهلون صوت الناس ويسّخفون أفكارهم وال يعملون هبا.

وممّا يؤسى له أّن املجتمع اإلسامي بعد وفاة النبّي سار يف هذا االجّتاه 
املنحرف، ووصل األمر إىل حّد أن يقول عبد امللك بن مروان وهو يتسنّم 
منصب اخلافة يف الدولة اإلسامّية: »واهلل ال يأمرين أحٌد بعد مقامي هذا 
بتقوى اهلل إاّل رضبُت عنقه«.1 ومل يكن هذا احلاكم استثناًء يف املجتمعات 
هذا  عرصنا  إىل  يعتمد  زال  ما  هنج  إىل  السلوك  هذا  حتّول  بل  اإلسامية؛ 
عند كثري من احلّكام الذين يتسّلطون عى املجتمعات اإلسامّية.2 وقد كان 
النهج، بل عى عكسه متاًما، ما سمح لألّمة  النبوّي خمتلًفا عن هذا  النهج 

بالتعايل والرقّي املعنوّي.

تعاىل:  قوله  اآلية الحًقا يف  تفّصله  إمجايلٌّ  لَُّكْم« جواٌب  َخيٍْر  »أُُذُن  مجلة 

1 �  الكامل يف التاريخ، ج 4، ص 391.
2 �  نلفت النظر إىل أّن هذا الكام صدر عنه دام ظّله عام 1351 ه�.ش. وذلك يف 

أوج الضغط السيايس لدولة الشاه وأقىص درجات استبداده.
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أّن  لِلُْمْؤِمِنيَن«، وحاصل املعنى املستفاد من هذه اآلية  َويُْؤِمُن  ِباللِّه  »يُْؤِمُن 
واإليامن  باهللّ  اإليامن  سوى  شيًئا  ليس  رسولنا  عى  وتنكرونه  تذّمونه  ما 

للمؤمنني أو هبم.

 يُْؤِمُن ِباللِّه«: تبنّي هذه العبارة اخللفية العقدية التي ينطلق منها النبّي«
يف حركته، وختربنا أّن هذا النبّي صاحب مدرسٍة فكرّيٍة تنطلق من اإليامن 
واالعتقاد باهللّ تعاىل. وإذا مل يؤمن صاحب الدعوة بام يقول فا يرتك قوله 
كان  إذا  أّما  الرمل،  من  يبني قصوًرا  الناس، وهو كمن  نفوس  أثٍر يف  أّي 
يؤمن بام يقول فإّنه ينطلق من قاعدة حمكمة وثابتة. ونقطة القّوة األساس 
إليه، سواء كان  الناس  بام يقول ويدعو  إيامنه  النبّي ودعوته هي  يف حركة 
والناس  واجلنّة  والوحي  واملائكة  باهللّ  واإليامن  العقيدة  ذلك عى صعيد 
وغريها، أم عى مستوى الترشيع والتعاليم املرتبطة بالسلوك. وقد أخرب اهلل 
ُسوُل  تعاىل عن إيامن النبّي يف عدٍد من اآليات كقوله عّز وجّل: ﴿آَمَن الرَّ

بِِّه﴾.1 ِبَما أُنِزَل إِلَيِْه ِمن رَّ

التي عانت منها املجتمعات اإلسامّية عرب  كّل املشكات االجتامعّية 
التاريخ تكمن أسباهبا يف احلّكام وطبقة النخبة السياسّية املتسّلطة عى األّمة. 
فهؤالء مل يستطيعوا إقناع الناس بأفكارهم وآرائهم، أو أّن الناس مل يكونوا 
يتصّدقون الشعارات الرّباقة التي كانوا يرفعوهنا ويتغنّون هبا. والسبب هو 
أّن هذه الطبقة االجتامعّية كانت تعظ اآلخرين وال تّتعظ، ومن الطبيعي أن 
يرتك كامها أثًرا يف نفوس الناس. ومن الواضح أّن هذه السرية تعاكس 

 . السرية التي كان يسري عليها النبّي

مصداق آخر من مصاديق قوله تعاىل: ﴿يُْؤِمُن ِباللِّه﴾ هو أّنه إذا أخرب اهلل 
ا فإّن النبّي يسّلم بام أخربه  عن املنافقني بخرٍب أو كشف من أرسارهم رسًّ
اهلل ويؤمن بصدق إخباره. فيا أهّيا املنافق، إذا أتيت إىل النبّي وأقسمت بني 
اهلل  إخبار  يف  شّك  أّنه  تظنّّن  فا  تكذيبك  عن  وأغىض  النبّي  وغّض  يديه 

1 �  سورة البقرة: اآلية 285.
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وصّدق يمينك. فرسول اهلل ال يمكن أن يشّك يف إخبار اهلل تعاىل بسبب 
يمني كاذبة تتوىّل كربها. 

»َويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنيَن«: يرى بعض املفّ�ين أّن الام يف هذه العبارة بمعنى 
من أجل، فيكون املعنى يؤمن ملصلحة املؤمنني، واملراد من املؤمنني أعضاء 
يؤمن   النبّي أّن  العبارة  معنى هذه  أخرى،  وبعبارة  املجتمع اإلسامّي. 
بكّل ما فيه مصلحة املجتمع اإلسامّي ونفعه، فإذا قيل له يشء فيه مصلحة 

هلذا املجتمع قبله وصّدقه.

بالباء  عادة  يتعّدى  »آمن«  فعل  أّن  إىل  الرأي  هذا  أصحاب  ويستند 
وليست بالام، فُيقال: »يؤمن باهللّ وبالرسول وبالقرآن«، وال ُيقال: »يؤمن 
باملؤمنني  املرتبط  املراد من اإليامن  هلل وللرسول..«.. وعى هذا، ال يكون 

اإليامن هبم، وألجل هذا اختلف حرف اجلّر بني كلمتي اهلل واملؤمنني.

وعى الرغم من قّوة هذا الكام وإمكان املوافقة عليه من حيث املبدأ، 
الام  من  بكلٍّ  يتعّدى  »آمن«  الفعل  أّن  وذلك  صحيٍح.  غري  دليله  ولكّن 
والباء، فيمكن أن نقول: يؤمن باهللّ، ويؤمن هلل، مع ماحظة أّن املعنى يف 
أصحاب  يقول  كام  ومصلحتهم«،  املؤمنني  »ألجل  يكون  ال  الام  حالة 
تعاىل:  قوله  الكريم يف  القرآن  الصيغة يف  وقد وردت هذه  املتقّدم.  الرأي 
﴿فآمن له لوٌط﴾.1 وبناًء عى هذا، ال رضورة تقتيض تفسري الام يف هذه 

العبارة بمعنى ألجل أو ملصلحة املؤمنني.

فاملعنى الذي نرّجحه لآلية هو معنى اإليامن باملؤمنني والثقة هبم. وهذا 
نتوّقف عند هذه  املؤمنني عند رسول اهلل، وسوف  دليل عى علّو شأن 

النقطة يف البحث االجتامعّي حول اآلية.

ِّلَِّذيَن آَمُنواْ ِمنُكْم«: النبّي بحسب هذه اآلية بالنسبة للمؤمنني  »َوَرْحَمٌة لل
رمحٌة. ورّبام يكون اخلطاب موّجًها إىل املنافقني أيًضا؛ ليلفتهم إىل أّن ترك 

1 �  سورة العنكبوت: اآلية 26.
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برأفته  النبوّية، ويشملهم  الرمحة  فتناهلم  املؤمنني  النفاق يدخلهم يف مجاعة 
وعنايته.

باب  من  رحيم  ُيقال  أن  بدل  مصدٌر،  وهي  بالرمحة   النبّي  ووصف 
واملقصود  عدٌل،  زيٌد  مثًا:  ُيقال  العربّية،  اللغة  يف  معروف  وهذا  املبالغة، 
عادٌل. وقد ورد وصف النبّي هبذه الطريقة يف آية أخرى حيث يقول تعاىل: 
﴿وما أرسلناك إاّل رحمة للعالمين﴾.1 فوجود النبّي رمحٌة من اهلل للعاملني، 

ورمحٌة للمؤمنني عى وجه اخلصوص أيًضا.

وعى الرغم من أّن مجيع نِعِم اهلل تعاىل عى الكائنات كّلها رمحٌة، ولكّن 
وجود النبّي مع سائر النرِّعم اإلهلّية مثل اهلداية والسعادة وغريها ممّا قارن 
وسبٌب  نقمة  ذلك  مع  وهو  اإلهلّية.  النرِّعم  أعظم  من  هو  املبارك  وجوده 
ُسوُل الله َوالَِّذيَن  ٌد رَّ َحمَّ للعذاب بالنسبة إىل الكّفار والظاملني واملرشكني: ﴿مُّ

اِر ُرَحَماء بَيَْنُهْم﴾.2 اء َعلَى الُْكفَّ َمَعُه أَِشدَّ

»َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل اللِّه لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم«: يتوّعد اهلل يف هذه العبارة من 
النبّي بام تلوكه ألسنتهم من أقوال يتوّعدهم  اآلية أولئك الذين يؤذون 
ا، فرّب  بالعذاب األليم. والعذاب ليس بالرضورة أن يكون عذاًبا أخرويًّ
املتوّعد به يف هذه  العذاب  الدنيا. ولكّن  عذاٍب يصيب اإلنسان يف احلياة 
اآلخرة؛  لعذاب  ّواألكمل  األتم  املصداق  أو  اآلخرة،  عذاب  هو  اآلية 
النبّي الذي هو رمحٌة للمؤمنني  وذلك ألّننا نستبعد أن يكون يف حسابات 

أن يعّذب املنافقني بمثل هذا العذاب املوصوف بأّنه أليم.

إيذاء املؤمنني من الذنوب التي ترتّتب عليها عقوباٌت، وال يرتّتب عليها 
مثل هذا العذاب األليم؛ ولكن عندما يكون اإليذاء للنبّي من حيث هو 
ال  واجلريمة  خمتلٌف  فاألمر  اهلداية،  رصاط  يف  بيده  واآلخذ  املجتمع  قائد 

1 �  سورة األنبياء: اآلية 107.
2 �  سورة الفتح: اآلية 29.
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شّك أكرب. فالنبّي الذي ُيرتك وشأنه يمكنه التفّرغ هلداية البرشّية وسوقها 
الناس إلزعاجه يف كّل يوم  أّما عندما يتصّدى مجاعة من  ملا فيه سعادهتا، 
بنفٍس  مهّمته  أداء  يستطيع  لن  فإّنه  وكلامهتم،  بإشاعاهتم  ويؤذونه  بقضّية 
آمنٍة، وسوف ختلق هذه اإلزعاجات املتكّررة عقباٍت يف طريقه تعيق مساره 

وحتول دون حتقيق أهدافه باحلّد املبتغى.

عن  التصديق  رسعة  هتمة  تنفي  أهّنا  اآلية  تفسري  يف  القول  وخاصة 
النبّي ومتّجد سريته وسلوكه يف التعامل مع األّمة، وتصف سلوكه هذا 
بأّنه خرٌي لألّمة وهيدف إىل حتقيق صاح املؤمنني، ويف اخلتام تتوّعد اآلية 

. املنافقني بالعذاب األليم عى ما يصدر عنهم يف حّق النبّي

تصديق المؤمن ورّد كالم الفاسق

يمكننا استخراج مبدإ أسايّس يف التعامل مع ما نسمع من كام بواسطة 
املقارنة بني قوله تعاىل: ﴿يؤمن للمؤمنين﴾، وقوله يف اآلية املعروفة بآية 

النبأ: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءكُْم فَاِسٌق ِبَنبَأٍ فَتَبَيَُّنوا﴾.1

نزلت آية النبأ يف شخص فاسٍق اسمه الوليد أرسله النبّي جلمع الزكاة 
فاّدعى  اجلاهلّية،  زمن  من  خصومة  وبينهم  بينه  وكان  املصطلق،  بني  من 
لقتاهلم وأخذ  العّدة  فُأِعّدت  الزكاة.  دفع  يريدون  ارتّدوا وال  أهّنم  عليهم 
قبل  الفاسق  تصديق  عن  تنهى  اآلية  نزلت  وعندها  عنوًة.  منهم  الزكاة 

التحّقق من أخباره. هذا خاصة مفاد آية النبأ.

وحظيت آية النبأ بعناية علامء األصول؛ حيث يستدّلون هبا عى حجّية 
أو  الرشط  مفهوم  اآلية  من  احلجّية  إثبات  يف  ومستندهم  الواحد.  خرب 
النحو  عى  اآلية  مفاد  حيّددون  أهّنم  االستدالل  وجه  وخاصة  الوصف. 
صّحة  من  والتثّبت  التبنّي  عليكم  جيب  فاسًقا  باخلرب  اآليت  كان  إذا  اآليت: 

1 �  سورة احلجرات: اآلية 6.
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العادل  الواحد  خرب  حجّية  عى  وتدّل  اآلية،  منطوق  هو  هذا  خربه. 
باملفهوم، وذلك أّن الزم املدلول املبارش للكلمة أّنه إذا مل يكن املخرب فاسًقا 

جاز األخذ بخربه من دون تبنّي وتثّبت. 

وثّمة تفاصيل كثرية ُتذكر يف علم األصول ترتبط بمفهوم األمر الذي 
أفىض إىل الغفلة عن منطوقها ومدلوهلا املبارش.1 واحلال أّن منطوقها املبارش 
يستحّق املزيد من العناية واالهتامم. يريد اإلسام أن يؤّسس قاعدة عدم 
العّلة لعدم قبول قوله، فهو بفسقه يعلن  الفاسق. وفسقه هو  الثقة بكام 

التمّرد عى القيم اإلسامّية.

وإذا بحثن�ا فس�وف نكتش�ف كثرًيا م�ن أس�باب املع�ايص واملخالفات 
يف جمتمعن�ا. وعندم�ا ندّقق س�وف ينتفي الكثري من ال�كام الذي ينترش يف 
أوس�اطنا املعارصة، وس�وف يتب�نّي أّن الكثري من األح�كام التي ُتطلق هي 
أح�كام مبنّية عى كام من ه�ذا الصنف. عندما نتتّبع كاًما ونصل يف هناية 
السلس�لة إىل جمهول س�وف نكتش�ف أّن هذا املجهول فاس�ٌق، واآلية تنهى 
عن تصديق الفاسق واألخذ بخربه. وعليه فإّننا نرى أّن كثرًيا من النقاشات 
األصولّية التي دارت حول اآلية تقع خارج الدائرة األساس�ّية، وكان جيب 
الرتكي�ز عى املدلول املبارش لآلية وهو كام الفاس�ق وحكمه. وقد وردت 

روايات وأخبار يف هذا املجال أيًضا.

عليه،  يستقّر  وال  بالتدّين  ُيعرف  الذي  الفاسق  أّن  تبنّي  أن  اآلية  تريد 
بتصديق  اإلسامّي  املجتمع  يف  االحرتام  يستحّق  ال  الشخص  هذا  مثل 
قوله والبناء عليه. وال قيمة لكامه وال اعتبار، وإذا قال شيًئا ينبغي التثّبت 

والتوّثق من كامه قبل البناء عليه والعمل بمضمونه.

يف  وردت  التي  للمؤمنني«  »يؤمن  عبارة:  يف  نجده  املبدأ  هذا  وعكس 

1 �  املدلول املبارش للكام ُيسّمى يف علم أصول الفقه باملنطوق. واملدلول غري املبارش 
ُيسمى باملفهوم. وُيقسم املدلول غري املبارش أو املفهوم إىل مفهوم موافق ومفهوم خمالف. 
ومن مصاديق املفهوم املخالف: مفهوم الرشط، والوصف، واللقب، والغاية، واحلرص.
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اآلية حمّل البحث. تقّرر هذه العبارة عكس املبدأ السابق، وهي تكشف عن 
مبدأ معاكس، هو مبدأ الثقة بكام املؤمنني وهالة االعتبار التي ينبغي أن 

حياط هبا كامهم.

يف  اإليامن  أّن  اآلية-  من  ُيستفاد  -الذي  املبدأ  هلذا  العاّمة  والصياغة 
التي  املعنوّية  واحليثّية  االعتبار  اإلنسان  لنيل  موجب  اإلسامّي  املجتمع 
اإلنسان  يسقط  اإليامن  فانعدام  صحيٌح،  والعكس  خربه.  بقبول  تسمح 
وحيرمه من هذه املرتبة االعتبارّية. فمن يستحّق االحرتام والثقة هو املؤمن.

 قال: قلت له:  الفضيل، عن أيب احلسن األّول  وقد روى حممد بن 
فأساله  أكرهه  الذي  اليشء  عنه  يبلغني  إخواين  من  الرجل  فداك  »جعلت 
ب  عن ذلك فينكر ذلك وقد أخربين عنه قوم ثقات، فقال يل: يا حممد كذِّ
سمعك وبرصك عن أخيك فإن شهد عندك مخسون قسامة، وقال لك قواًل 

هبم ال تذيعنجّ عليه شيئًا تشينه به وهتدم به مروءته«.1 قه وكذجّ فصدجّ

ومهّمتنا نحن علامء الدين أكثر حساسّية، وموقعنا يفرض علينا ممارسة 
من  إلينا  ترد  التي  األخبار  جتاه  غرينا  إىل  بالقياس  الدّقة  من  أعى  درجة  
أشخاص فاسقني، علينا التدقيق يف هذه األخبار وعدم التّ�ع يف األخذ هبا.

1 �  الكايف، ج 8، ص 147.



يَْحلُِفوَن ِباللِّه لَُكْم لِيُْرُضوكُْم َواللُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن 

َمن  أَنَُّه  يَْعلَُمواْ  أَلَْم   ﴾62﴿ ُمْؤِمِنيَن  كَانُواْ  إِن  يُْرُضوُه 

يَُحاِدِد اللَّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه نَاَر َجَهنََّم َخالًِدا ِفيَها َذلَِك 

الِْخْزُي الَْعِظيُم ﴿63﴾
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تناسب اآليات

تقع هاتان اآليتان أيًضا يف سياق احلديث عن عامات النفاق واملنافقني. 
املنافقني  جلميع  تعميمها  يمكن  العامات  هذه  أّن  مّرة  من  أكثر  بيَّنَّا  وقد 
يف كّل عرص وزماٍن، فالنفاق ظاهرة موجودة يف مجيع العصور واألزمنة، 

وعامات النفاق مشرتكة بني اجلميع.

سبب النزول

النبّي بسوء يف غيابه  املنافقني ذكر  ورد يف سبب نزول اآلية أّن أحد 
فدافع عنه أحد املسلمني ورّد عى املنافق، فبلغ ذلك اخلرب النبّي وساءله 
فرشع حيلف باهلل ما قال وال صدر عنه ما ُينسب إليه، فقال املسلم املدافع: 

ب الكاذب«. فنزلت اآليتان استجابة لدعائه. ق الصادق وكذرِّ »اللهّم صدرِّ
هذا ولكّن لسان اآليتني ال ينسجم مع اخلرب املشار إليه أعاه عن سبب 
النزول؛ ألّن اآلية األوىل تدّل عى أّن املنافقني حيلفون باهللّ إلرضاء املسلمني، 
بينام احللف بحسب سبب النزول املذكور أعاه ينبغي أن يكون اهلدف منه 

إرضاء النبّي ألّن القّصة املذكورة تبنّي أّن املنافق حلف ليصّدقه.
ويمكن اكتشاف شأن النزول من اآلية نفسها، حّتى لو مل يرد أّي خرٍب 
بعض  يف  ورد  فقد  املاحظة  هذه  إىل  ومضاًفا  النزول.  سبب  عن  يكشف 
كتب التفسري القديمة ما يؤّيد وجهة نظرنا يف السبب املذكور أعاه. وهو 

ما يرويه الطربيّس -رمحه اهلل- عن مقاتِل1 والكلبي.2 

1 �  مقاتل بن سليامن البلخي )80-150 ه�. ق(.
2 �  حممد بن سائب الكلبي )املتوىفَّ عام 146 ه�.ق.(
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وحاصل القّصة أّن اآليتني نزلتا يف معركة تبوك وما يرتبط هبا من أحداث. 
اإلسامّي  التاريخ  يف  الصعبة  والغزوات  املعارك  من  كانت  املعركة  فهذه 
املدينة، ووقوعها يف  املسافة عن  بعد  منها:  أمور  إىل جمموعة  بالنظر  املبكر 
املدينة  أهل  من  عدٌد  فاستثقل  التمر.  وجني  احلصاد  وفصل  احلّر،  فصل 
ترك الباد واملحاصيل واخلروج من الظّل إىل احلرور ومكابدة عناء السفر. 
ونتيجة هذه الذرائع استأذن عدٌد من غري املؤمنني أو من مل يكتمل إيامهنم 

النبّي يف التخّلف عن القتال والبقاء يف املدينة، فأذن لبعضهم.

ومن جهة أخرى، عقد املنافقون األمل عى عودة النبّي مهزوًما من 
احلرب، أو عى األقّل منهًكا؛ بحيث ال يقدر عى حماسبة هؤالء املتخّلفني 

عن ركبه.

ولكن آل األمر إىل غري ما توّقع املنافقون وعاد النبّي منترًصا. فعندما 
وملا  مقاتٍل،  ألف  ثاثني  بلغ  الذي   النبّي مع  املسلمني  عدد  الروم  رأى 
الفرار  كانوا قد خربوا شجاعة املسلمني وبأسهم يف معركة مؤتة، فّضلوا 
مع  األحاف  وأقاموا  قّوهتم  املسلمون  فاستعرض  التجربة.  تكرار  عى 

القبائل التي كانت تسكن يف أطراف احلجاز وعادوا فاحتني منترصين.

وبعد عودة النبّي وجيشه إىل املدينة مسبوقني بأخبار النرص والظفر، 
حساباهتم  خطأ  وأدركوا  املنافقني،  عند  األصابع  عى  والعّض  الندم  بدأ 
عندما فّضلوا التخّلف خوًفا من القتل واجلرح، وندموا عى أهّنم لو شاركوا 

لعادوا ساملني غانمني كام عاد النبّي وجيشه.

املسؤولية  ُيعرض عليهم حتّمل  فاملنافقون عندما  املنافق.  هذا هو طبع 
أّن  هلم  تبنّي  عندما  ولكن  والتمّلص،  الفرار  بأعباء يشء حياولون  والقيام 
حجم  وفهموا  بالندم،  شعروا  خسائرهم  أرباحهم  فاقت  أقدموا  الذين 

اخلسارة وخطأ احلسابات.

الزمان،  ذلك  يف  املنافقني  مضاجع  تقّض  كانت  أخرى  مسألة  وثّمة 
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وهي أّن ختّلفهم عن القتال أفىض إىل صعوبة عيشهم يف املجتمع اإلسامّي 
كانت  املجتمع  ذلك  يف  القيم  منظومة  أّن  وذلك   . النبّي  بقيادة  املنترص 
يف  املسؤولية  لتحّمل  االستعداد  من  ُيكتسبان  والرشف  العّزة  بأّن  تقيض 
الدنيا عى  أن تضيق  الطبيعي  إهليٌّ كرسول اهلل ومن  قائد  يرأسه  جمتمع 
الكايف  ليس عنده االستعداد  املجتمع. فمن  مثل هذا  النفوس يف  ضعاف 
لتحّمل املسؤولية سوف يشعر باملهانة والغربة عن هذا الفضاء االجتامعّي. 
لتحّمل  استعداًدا  األكثر  هم  كهذه  اجتامعّية  بيئة  يف  ونخبته  القوم  وعلّية 

املسؤولّية واألكثر استعداًدا للتضحية والبذل.

من  ويفّرون  األعباء  من  عواتقهم  خيلون  الذين  النفوس  ضعاف  أّما 
حتمل املسؤولّية، فسوف تضيق عليهم سبل العيش يف هذا املجتمع. وإذا 
استطاعوا البقاء ومتابعة احلياة فمن الطبيعّي أن يكونوا عى هامش املجتمع 
وأن ُينظر إليهم عى أهّنم غرباء عن البيئة االجتامعّية ودخاء عليها. ومن 
هنا، بدأ املنافقون، باجرتاح احللول للعودة إىل متن املجتمع ملتابعة حياهتم 
فيه، فبدأوا خيتلقون األعذار واحلجج لتربير ختّلفهم عن القتال والوسيلة 

التي استندوا إليها هي احللف واأليامن املغّلظة.

ضعاف  شعر  والظفر،  بالنرص  متّوجني  املسلمون  عاد  أن  بعد  بى، 
النفوس هؤالء بأهّنم موجودات هامشّية وطفيلّية بني األعّزاء الذين أقدموا 
العّزة  أهل  إلرضاء  بّد  ال  وكان  والفداء.  للتضحية  االستعداد  وأعلنوا 
والرشف من إقناعهم بأهّنم منهم، وأهّنم كانوا رشكاء للمقاتلني يف سفرهم 

وحّلهم وترحاهلم ولو بالدعاء هلم بالنرص.

وكّل املجتمعات البرشية تعاين من هذه املشكلة وهي انقسامها إىل طائفتني، 
إحدامها طائفة مسؤولة مستعّدة للتضحية ولتحّمل األعباء، وطائفة أخرى 
الطائفة  حال  تبنّي  الرشيفة  واآلية  األعباء.  وحتّمل  املسؤولية  من  تتهّرب 
ِباللِّه  الذي يامرسونه لتربير فرارهم: ﴿يَْحلُِفوَن  الثانية، وتشري إىل نشاطهم 
لَُكْم لِيُْرُضوكُْم َواللُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه إِن كَانُواْ ُمْؤِمِنيَن﴾، وتقول هلم: 

ذّل األشخاص 
غري املسؤولني 

يف املجتمع 
اإلسامي

اآلية )62(
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األوىل واألجدر بكم السعي يف مرضاة اهلل ورسوله بأدائكم واجباتكم بدل 
الفرار منها، والسعي لتلميع صوركم عند أهل الطائفة األوىل بعد ختاذلكم. 
إقناع املؤمنني واستعادة اعتباركم فإّن ذلك لن  فإّنكم حّتى لو نجحتم يف 

ينفعكم يف يشء. 

السعي إلصالح الخطأ بخطأ آخر

وهي  أخرى  وصفة  املنافقني  صفات  من  الصفة  هذه  بني  تازٌم  ثّمة 
أهّنم يف سعيهم إلصاح خطأهم وتربيره يقعون يف خطأ آخر. فالتخّلف 
ما  والسعي إلصاح  الندم  فبدل  كبرية،  فيه خطيئة  واملشاركة  اجلهاد  عن 
وبدل  القادمة،  املّرات  يف  العمل  واستئناف  املشاركة  عى  بالعزم  سلف 
أهّنم يصلحون  أنفسهم يف خدمة اهلل ورسوله، بدل ذلك كّله نجد  وضع 
أخطاءهم باإلقدام عى األيامن الكاذبة، إلصاح ما فسد من أمرهم بفساد 

جديد يفيض إىل تأّصل سمة النفاق يف نفوسهم.

 النبّي إىل  يأتوا  بأن  االع��رتاف  شجاعة  يملكون  كانوا  أهّنم  ولو 
ويعرتفوا بأهّنم ختّلفوا خوًفا من املوت أو اجلرح، أو خوًفا عى حماصيلهم 
أفضل  ذلك  لكان  وحّره،  الصيف  فصل  يف  للسفر  استثقاالً  أو  الزراعّية، 
املنافق خيشى من االعرتاف بدخيلة نفسه؛ بل يسعى  هلم وأجدى. ولكّن 
من  االستفادة  اإلخفاء  هذا  سبل  وأحد  احلقيقّية،  دوافعه  إخفاء  إىل  دائاًم 
املقّدسات اإلسامّية للحلف هبا واستخدامها وسيلة لتربير ختّلفهم. وهبذا 

حياولون إصاح اخلطأ بارتكاب خطأ آخر.

سعي المنافقين إلرضاء الناس بدل إرضاء الله

واملأخذ اآلخر عى املنافقني أهّنم بدل التوبة واالعتذار من اهلل ورسوله 
حاولوا   النبّي ألوامر  واالمتثال  اجلهاد  عن  ختّلٍف  من  اقرتفوا  ما  عى 
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استاملة املسلمني ونيل رضاهم، فام الذي يدعوهم إىل اعتامد هذا األسلوب 
اخلاطئ؟ السبب األّول هو أهّنم ال يؤمنون باهللّ تعاىل، وهذا ما تشري إليه 
اآلية حيث يقول تعاىل: ﴿إِن كَانُواْ ُمْؤِمِنيَن﴾. يقول اهلل هلم يف هذه اآلية 
لو أّنكم تتحّلون بحقيقة اإليامن، ولو مل تكونوا منافقني كان األجدر بكم 
بدل القسم باهلل أن تسعوا يف رضاه وال تستعيضوا عن رضاه برضا غريه 

حّتى باملؤمنني من عباده.

نعم هذا االستبدال سببه عدم اإليامن، ولو كانوا مؤمنني لتابوا إىل اهلل 
ورسوله ورّبام أدخلهم اهلل يف جتربة جديدة فأطاعوا وعادوا إىل االنتامء إىل 
مجاعة املؤمنني؛ ولكنّم مل يفعلوا ذلك خوًفا من التكليف اجلديد، وخشية 
من الدخول يف جتربة مسؤولّية جديدة. ومشكلتهم األساس هي الرغبة يف 
الفرار من حتّمل املسؤولّية فكيف يمكن أن يقدموا عى ترّصف فيه احتامل 
التكليف بعبء جديد؟! فكان احلّل عندهم هو الذهاب إىل من ال يستطيع 

تكليفهم بأعباء جديدة.

الوصول  ويمكن  اآلية  نزول  سبب  يف  استفادته  يمكن  ما  حمّصل  هذا 
كانوا  املنافقني  أّن  اآلية  يعلم من  رواية.  يرد يف  مل  لو  بالتحليل، حّتى  إليه 
يسعون يف طلب رضا املسلمني الستعادة إحساسهم باالنتامء إىل اجلامعة، 
وحيلفون باهللّ عى األعذار التي خيتلقوهنا، وكان املطلوب منهم أن ييّمموا 
اخلاطئة  حساباهتم  تذّم  اآلية  فنزلت  يديه.  بني  ويتوبوا   النبّي شطر 
النظر يف سلوكهم، وتندهبم إىل  الفاشلة، وتدعوهم إىل إعادة  ومعاجلاهتم 

تنظيم أولوّياهتم يف من ينبغي السعي يف رضاه.

َوَرُسولُُه  ﴿َواللُّه  تعاىل:  قوله  يف  والنظر  بالتأّمل  اجلديرة  األوىل  النقطة 
وفق  التثنية  حّقه  »يرُضوه«  يف  الغائب  ضمري  أّن  هي  يُْرُضوُه﴾،  أَن  أََحقُّ 

أفرد  ملاذا  ُيقال: »يرضومها«. وهنا سؤاالن، مها:  بأن  العربّية  اللغة  قواعد 
؟ من هو مرجع الضمري؟ هل هو اهلل تعاىل؟ أم النبّي؟ الضمري ومل ُيثنَّ

يكون  عندما  بأّنه  املفّ�ين  بعض  يرّبر  األّول  السؤال  عن  اجلواب  يف 
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الشخصان املراد رضامها خمتلفني يف ما يرضيهام ال بّد من التثنية وفعل ما 
يريض كّل طرٍف عى حدة، وعندما يكون ما يريض أحد الطرفني هو عني 
إرضاء  فيكفي  له،  للتثنية وال رضورة  داعي  فا  اآلخر  الطرف  ما يريض 
طرٍف لريىض الطرف اآلخر تلقائيًّا. وملا كان رضا اهلل والرسول يتحّققان 
الضمري.  إفراد  من  الوحدة  للتعبري عن هذه  أفضل  واحٍد فا يشء  بفعل 
يمكن اإلشارة  نعم  الوحدة.  منه  ُفهم  ملا  أن يرضومها  تعاىل:  اهلل  قال  ولو 
األسلوب  ولكّن  واحٌد«  »ورضامها  ُيقال  كأن  إضافّية  بعبارة  الوحدة  إىل 
ودّقًة.  لطافة  وأكثرها  األساليب  بأفصح  البيان  يقتيض  التعبري  يف  القرآين 
ويبدو أّن أهل اللغة العربّية خاّصة يف ذلك الزمان كانوا يلتفتون إىل هذه 
هذا  من  الرسول  يريض  ما  عني  هو  اهلل  يريض  ما  أّن  فيكتشفون  الدقائق 

التعبري املوجز.

مرجع  عن  البحث  هي  أيًضا  التوضيح  تستحّق  التي  الثانية  والنقطة 
الضمري. وهل هو اهلل أو الرسول؟ أو كامها؟ وكل من االحتامالت الثاثة 

له مغزاه وفيه لطافة تعبريية خاّصة.

إذا كان مرجع الضمري هو اهلل تعاىل يكون املعنى بني اهلل ورسوله، اهلل 
أّن  بيان  بصدد  اآلية  تكون  وبالتايل  رضاه.  لنيل  بالسعي  األوىل  هو  تعاىل 
املعيار األساس هو رضا اهلل تعاىل. ولطافة هذا األسلوب من التعبري تكمن 
يف أدب التوحيد، وتلفت النظر إىل أّنه إذا أردتم الفوز برضا أحٍد فعليكم 
التفكري يف رضا اهلل تعاىل أّوالً وقبل رضا أّي كان. وقد ورد ما يقرب من 
هذا املعنى يف حديث أّن أحد األشخاص قال للنبّي: سأفعل ما يرضيك 
إىل جانب رضا  فنهاه عن جعله يف صّف اهلل وذكر رضاه  اهلل.  ويريض 
اهلل.1 فعى الرغم من كون رسول اهلل أرشف الكائنات وأعاها مقاًما، فإّنه 
يف الوقت عينه عبد اهلل املطيع. وهو خملوق هلل فقد ال يكون من األدب 
 اهلل عى  الضمري  عود  عى  بناًء  إًذا  اهلل.  رضا  جانب  إىل  رضاه  ُيذكر  أن 

1 �  انظر: بحار األنوار، ج 24، ص 392. )مع يشء من االختاف(

وحدة رضا اهلل 
 ورضا رسوله
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يكون املعنى أّن األساس هو رضا اهلل ورضا النبّي تابٌع لرضاه عّز وجّل.

التاريخ ويف  مراحل  املسلمني يف مجيع  نحن  لنا  درٌس  التعبري  هذا  ويف 
أّواًل وآخًرا،  مجيع مسائل حياتنا، علينا أن نسعى لنيل رضا اهلل عّز وجّل 
وجيب أن يكون رضاه سبحانه املقصد والغاية، كام ينبغي أن يكون السبب 
والواسطة. وال ينبغي أن نقّدم رضا أحٍد من الناس حّتى رضا النبّي عى 
نبيَّه ضمنًا. وهذا  يريض  اهلل  ما يريض  أّن  احلال  واقع  كان  وإن  اهلل،  رضا 
الرّب عى رضا  تقديم رضا  الذين يدعون إىل  أولياء اهلل  األدب هو أدب 

املربوب كائنًا من كان.

وإذا كان مرجع الضمري هو اهلل تعاىل، فاملعنى صحيٌح أيًضا. ويف هذا 
االحتامل أيًضا نكتٌة كامنٌة تستحّق البيان والتوضيح. وقد بّينّا هذه النقطة 
يف تفسرينا ألّول سورة األنفال، وهناك قلنا جيب السعي لنيل رضا النبّي 
. وهذه النقطة هي أّنه عندما ُيقال عليك أن تريض اهلل تعاىل، فهذا األمر 
فيه يشء من الغموض، فلرضا اهلل درجات متفاوتة وخمتلفة، وبالتايل يكون 
الفرق والتّيارات رفعت شعار رضا اهلل والسري يف  املعنى متشاهًبا. ومجيع 
سبيل اهلل. ويف عرص النبّي نفسه رفع بعض الكّفار واملرشكني شعار رضا 
يّدعون  كانوا  فهم  وجّل.  عّز  اهلل  إىل  ووسائط  شفعاء  األوثان  بجعل  اهلل 
هو  ذلك  إىل  السبيل  أّن  يرون  وكانوا  برضاه،  واالهتامم  اهلل  عن  البحث 

األصنام التي كانوا يعبدوهنا من دون اهلل.

  وبعد ذلك ويف إّبان الرصاع الذي دار بني معاوية واإلمام أمري املؤمنني
مل ينكر معاوية وجود اهلل ومل يعلن الكفر به؛ بل كان يّدعي اإليامن والعمل 
باألركان من صاة وغريها، وكان يقّدم نفسه عى أّنه يقاتل إمام زمانه من 
أجل اهلل ويف سبيله! واألمر نفسه تكّرر عرب التاريخ مع يزيد وغريه من ملوك 
اجلور الذين عرفهم التاريخ اإلسامّي. أمل يقل عمر بن سعد يف كرباء: »يا 

خيل اهلل اركبي«.1

1 �  وقعة الطف، ص 193.
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وعندما اغتال معاوية اإلمام احلسن  بالسّم الذي دّسه إليه قال: »إّن 
من  جنٌد  العسل  أّن  العبارة  هذه  من  معاوية  يريد  عسل«.1  من  جنوًدا  هلل 
جنود اهلل سّخره لولّيه معاوية لقتل أحد جنود املعسكر املقابل ملعسكر اهلل.

وخاصة الكام أّن غري أهل اهلل يّدعون أهّنم من أهل اهلل ومن الساعني 
لنيل رضاه. وعليه ال بّد من معيار مشّخص للتمييز بني احلّق والباطل.

ولو أّن اآلية جعلت املحور يف خطاب املنافقني نيل رضا اهلل، رّبام كانوا 
تعاىل  يديه  بني  عذرنا  وقّدمنا  رضاه.  وحّصلنا  اهلل  إىل  تبنا  لقد  يقولون: 
يناقشهم يف  أن  يمكن ألحٍد  العذر. وعندها ال  بالتوبة وقبول  علينا  ومّن 
دعواهم. وال يمكن أن ُيقال هلم: ال مل يرَض عنكم اهلل حّتى اآلن. فمن هو 
هذا الوسيط الذي يمكنه اإلخبار عن قبول اهلل التوبة أو عدم قبوهلا؟ إًذا 
احلصول عى رضا اهلل دعًوى سهلة يمكن ألّي شخٍص اّدعاؤها. صدًقا أو 

كذًبا أو خطًأ.

اهلل  إىل  تبت  يقول  أن  ألمكنه  اهلل،  رضا  لنيل  اسَع  للمنافق  قيل  فلو 
البارحة ونزل ملٌك من السامء خيربين بقبول اهلل توبتي! ولكن عندما ُيربط 
األمر برضا النبّي فاألمر خمتلٌف، فالنبّي شخٌص حارٌض بني الناس، وال 
الرضا، فهو حارٌض يمكنه تكذيب  الفوز هبذا  يّدعوا  أن  للمنافقني  يمكن 

دعواهم. 

ومن هنا، ُجعل رضا النبّي رشًطا يف رضا اهلل، وعرّبت اآلية بأّنه أحّق 
أن ُينال رضاه. وهذا الّ� ناحظ جتّليه يف آيات أخرى جتمع بني الدعوة 
يف  كام  منهام،  كّل  مع  بالطاعة  األمر  بتكرار  الرسول  وطاعة  اهلل  طاعة  إىل 
ُسوَل﴾.2 فطاعة اهلل وطاعة الرسول  الرَّ َوأَِطيُعواْ  اللَّه  قوله تعاىل: ﴿أَِطيُعواْ 
تتحّققان بأمر واحد، ورّس تكرار األمر هو هذا املطلب الدقيق الذي أرشنا 

1 �  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 56، ص 391.
2 �  سورة حممد: اآلية 33.
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إليه. وذلك أّنه ذكر النبّي والدعوة إىل طاعته تسّد باب االّدعاء وتسقط 
مجيع الذرائع.

وباملوازنة بني االحتاملني نحن نرّجح االحتامل الثاين وهو عود الضمري 
عى الرسول.

الفضيحة الكبرى: عاقبة محاربة الله ورسوله

أَنَُّه َمن يَُحاِدِد اللَّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه نَاَر َجَهنََّم َخالًِدا ِفيَها َذلَِك  »أَلَْم يَْعلَُمواْ 
ورسوله  اهلل  حماربة  راية  حيملون  الذين  عاقبة  اآلية  تبنّي  الَْعِظيُم«:  الِْخْزُي 

وتكشف عن أّن العاقبة املحتومة هلم هي نار جهنّم وما فيها من فضيحة 
كربى وخزّي عظيم.

يتوّرط  أن  الذّل  غاية  أقىص  إّنه  نعم  والفضيحة.  الذّل  هو  »اخلزي« 
الذين  جزاء  وهو  مفّر.  وال  منه  خاص  ال  الذي  اهلل  عذاب  يف  اإلنسان 
كلمة  استعامل  ولعّل  ورسوله.  اهلل  عى  احلرب  ويعلنون  العداء  يشهرون 
اخلزي للتعبري عن العذاب الذي ينتظر املنافقني هو أهّنم كانوا من وجهاء 
كان  الدنيا  يف  املوهوم  وعّزهم  واالقتصادّية،  االجتامعّية  ونخبهم  القوم 
فكانوا  بتخاذهلم،  واالعرتاف  الرسول  يدي  بني  اخلضوع  من  يمنعهم 
الكاذبة. وما ورد يف  باأليامن  الناس ويسعون لرشاء رضاهم  إىل  يذهبون 

بعض كتب التاريخ يؤّيد هذا الفهم لآلية.

املنافقني ورئيسهم، وكان األوس واخلزرج  أيّب كان رأس  بن  اهلل  عبد 
قد اّتفقوا عى اختياره حلكم املدينة وتويّل أمرها قبل دخول النبّي إليها. 
 النبّي إىل املدينة وإسام األنصار واستتباب األمر للنبّي ولكّن بدخول 
ُحِرم ممّا كان حيلم به. فتحّول ذلك إىل عقدة يف نفسه أفضت به إىل النفاق 

ودعوى اإليامن وإضامر املحاربة للرسول ودينه. 

البورجوازية 
وحب الوجاهة



تفسير سورة براءة426

الروحّية اإلقطاعّية وطلب اجلاه،  أمّهها:  النفاق كثرية، من  إًذا، دوافع 
والطاعة،  واالئتامر  اإلنسان  بني  حيول  كّله  وذلك  والسلطة...  والدنيا 
وقبول احلّق واخلضوع له، ويرى يف ذلك ذالًّ وخزًيا. وهيهات ذلك: 
ُة َولَِرُسولِِه َولِلُْمْؤِمِنيَن َولَِكنَّ الُْمَناِفِقيَن اَل يَْعلَُموَن﴾.1 فمن  ﴿َولِلَِّه الِْعزَّ
يقبل احلّق هو العزيز. واهلل تعاىل هو مصدر العّزة ومنبعها، وكّل من يرجع 

إليه ينال العّزة منه.

ووفق احلسابات اخلاطئة املشار إليها أعاه، امتنع املنافقون من اإلياب 
إىل  يراق، فذهبوا  أن  بامء وجوههم  لعّزهتم وضنًّا  إىل اهلل ورسوله، حفًظا 
الناس الذي يرون أهّنم أعّزاء بينهم بالنظر إىل وجاهتهم االجتامعّية. وبناًء 
عى هذا، تبنّي هلم اآلية أّن الذّلة التي تفّرون منها وامهني، سوف تتوّرطون 
الدنيا  خزي  بني  وشّتان  جهنّم،  عذاب  تذوقون  عندما  القيامة  يوم  فيها 
فيكون  الذلّ،  من  شيًئا  احلّق  قبول  يف  أّن  فرضنا  إذا  هذا  اآلخرة،  وخزي 
املنافقني  وضع  بينام  عظيم.  خزٍي  إىل  ضئيل  خزٍي  من  فّر  كمن  املنافقون 
وحاهلم أسوأ، فهم حرموا أنفسهم من عّز احلّق، وكان جزاؤهم يف اآلخرة 

اخلزّي العظيم يف نار جهنّم.

1 �  سورة املنافقون: اآلية 8.

من موانع 
 التسليم للنبي

عند املنافقني



يَْحَذُر الُْمَناِفُقوَن أَن تَُنزََّل َعلَيِْهْم ُسوَرٌة تَُنبِّئُُهْم ِبَما ِفي 

ا تَْحَذُروَن ﴿64﴾  قُلُوِبِهم قُِل اْستَْهِزُؤواْ إِنَّ اللَّه ُمْخِرٌج مَّ

َولَِئن َسأَلْتَُهْم لَيَُقولُنَّ إِنََّما كُنَّا نَُخوُض َونَلَْعُب قُْل أَِباللِّه 

َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه كُنتُْم تَْستَْهِزُؤوَن ﴿65﴾ الَ تَْعتَِذُرواْ قَْد 

ْب  نُكْم نَُعذِّ كََفْرتُم بَْعَد إِيَمانُِكْم إِن نَّْعُف َعن طَآئَِفٍة مِّ

طَآئَِفًة ِبأَنَُّهْم كَانُواْ ُمْجِرِميَن ﴿66﴾

66    64





تناسب اآليات

تكمل هذه اآليات بيان عامات النفاق، وحتّدد اخلطوط العاّمة ملاحمهم 
التي يمتازون هبا. ومضاًفا إىل بياهنا اإلمجايّل إحدى عامات النفاق، تشري 
اآليات الثاث إىل واقعة تارخيّية حمّددة حصلت يف عرص صدر اإلسام، 
ويف هذه اإلشارة تلميح إىل شأن النزول. وقد ذكرنا أكثر من مّرة أّن عدًدا 
شأن  احلادثة  هذه  ُتسّمى  معّينة  بحادثة  مرتبط  الكريم  القرآن  آيات  من 

النزول أو سببه.

وقد ورد يف شأن نزول هذه اآلية روايات عّدة، ُتنَقل غالًبا عن متقّدمي 
بانتهاء هذه  نجزم  كنّا ال  مّلا  بالقرآن وعلومه؛ ولكن  واملشتغلني  املف�ين 
بني  الربط  بصّحة  الكامل  الوثوق  نستطيع  ال  فإّننا  معصوم،  إىل  األخبار 
اآلية وهذه األحداث التي ُربطت هبا اآليات لنعّدها سبًبا للنزول أو شأًنا. 
هذا وجتدر اإلشارة إىل أّن بعض األخبار املنسوبة إىل املعصوم تتضّمن بيان 
سبب النزول؛ ولكّن سند هذه األخبار ال يسمح باالطمئنان بالصدور، كام 
أّن ربط اآلية بمفاد  إّن لسان بعضها جممٌل أو غري رصيح. وبالتايل، نرى 

هذه األخبار وحرصه هبا جمازفة ليس هلا مرّبٌر كاٍف.

وسوف نؤّجل احلديث عن سبب النزول، ونحاول تفسري اآلية بعيًدا عن 
سبب النزول املروّي، كي ال يرتك ذكر هذا السبب تأثريه عى فهمنا لآليات 
عّدة، وخاّصة يف مرجع  واحتامالت  آراء  اآلية  إّياها. ويف  تفسرينا  ويوّجه 
الضامئر فيها، وسوف نحاول رشح اآلية وتفسريها بالطريقة التي تنسجم 
مع ما عليه أكثر املف�ين، ثم بعد ذلك نلفت إىل ما ورد يف شأن نزول اآلية 
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لنرى مع أّي عبارة من اآلية ينسجم، وإىل أّي مدى يتوافق مع داللتها.

َل َعلَيِْهْم ُسوَرٌة تَُنبِّئُُهْم ِبَما ِفي قُلُوِبِهم قُِل اْستَْهِزُؤواْ  »يَْحَذُر الُْمَناِفُقوَن أَن تَُنزَّ
ا تَْحَذُروَن«: تكشف هذه اآلية عن خشية املنافقني وحذرهم  إِنَّ اللَّه ُمْخِرٌج مَّ

من نزول سورة عى النبّي يفضح اهلل فيها املنافقني ويكشف لرسوله ما 
يدور يف خلدهم من أحقاد ومؤامراٍت وخياالت فاسدة. ثّم ينتقل اخلطاب 
 أن يطلب منهم االستهزاء! ويعده ويطلب منه اهلل يف اآلية إىل النبّي
بأّن اهلل سوف خيرج ما تنطوي عليه نفوسهم ممّا خيافون انكشافه وحيذرون.

املعارصين  األشخاص  بعض  أّن  عى  خطاهبا  ومفاد  اآلية  سياق  يدّل 
)املنافقون(  الكفر  ويبطنون  باإليامن  يتظاهرون  كانوا  الذين  من   للنبّي
كانوا مشغولني يف أعراض النبّي واملسلمني وكراماهتم، وكانوا حييكون 

املؤامرات ضّد اإلسام واملجتمع اإلسامّي كّله.

خطط المنافقين لمواجهة المجتمع اإلسالمّي

تنّوعت أنشطة املنافقني وتلّونت، فكان من فعلهم أهّنم كانوا يطرحون 
هبدف  وذلك  والقرآن،   النبّي جتاه  املسلمني  أذهان  هبا  ليشغلوا  فكرًة 
عى  املنافقني  سرية  وهذه  املسلمني.  قلوب  يف  الرتّدد  وإثارة  التشكيك 
األفكار  جتاه  اإلسامّي  املجتمع  يف  الفكرية  البلبلة  إثارة  مّههم  الدوام، 
ويفّكرون  االقرتاحات  لتدارس  جيتمعون  فكانوا  اإلسامّية.  والتعاليم 
فكرًة  ويطرحون  اإلسامّي،  املجتمع  منها  يعاين  التي  الضعف  نقاط  يف 

وجيعلوهنا حمور استهزائهم وسخريتهم.

 .61 اآلية  تفسري  »أذٌن« يف  بأّنه  النبّي  احلديث عن وصفهم  تقّدم  وقد 
العلمّي  اجلدال  والرأي وخوض  بالفكر  املواجهة  كانوا عاجزين عن  ومّلا 
مع النبّي كانوا يشفون غّل صدورهم بالسخرية واالستهزاء يف خلواهتم 

ونوادهيم.

اآلية )64(

1. السخرية من 
النبي

2. االستخفاف 
بتدابري النبي
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ومن أعامل املنافقني أيًضا تسخيفهم خطط النبّي واحلكم عليها بأهّنا 
طفولّية وبعيدة عن احلكمة. مثًا يف قضّية معركة تبوك وبينام كان املسلمون 
هّم  كان  الروم،  ملواجهة  تبوك  إىل  للسفر  واالستعداد  اإلعداد  طور  يف 
املنافقني التشكيك يف قدرة املسلمني عى الغلبة وتثبيط عزائمهم بتخويفهم 
من عظمة الروم وجيشهم! واهلدف هو رضب الروح املعنوّية عند املسلمني 

بتشكيكهم يف حكمة قائدهم وقدرته عى تنظيم اخلطط العسكرّية.

احلاالت  بعض  يف   النبّي ملواجهة  املبارش  سعيهم  أيًضا  أعامهلم  ومن 
كام ُيروى يف قّصة املسجد املعروف بمسجد رضار، حيث كان اهلدف من 

تأسيس هذا املسجد افتتاح مرشوع يف مواجهة املرشوع النبوّي.

النبّي وذلك أهّنم عزموا  التي مّهوا هبا سعيهم الغتيال  ومن أعامهلم 
يف بعض املّرات عى اخلروج مع املسلمني إىل اجلهاد، وخّططوا لانشقاق 
عن صفوف املسلمني وسط املعركة كي يضعف معسكر املسلمني وتدّب 

الفوىض يف أوساطهم فيسهل الوصول إىل النبّي وقتله.

وكّلام عزم املنافقون عى عمٍل من هذه األعامل أو خّططوا لتنفيذ جريمة 
من جرائمهم كان الوحي ينزل عى رسول اهلل ويكشف ما يف رسائرهم. 
مثًا كانوا يعلنون اإليامن ويظهرونه؛ ولكن يف أوقات خلواهتم مع أمثاهلم 
كانوا خيربوهنم بأهّنم يستهزئون ومل يؤمنوا حقيقًة. فكانت تنزل اآلية عى 
رسول اهلل لتكشف ما يدور يف خلواهتم. واستمّرت العاقة بينهم وبني 
املنوال بني مؤامرة أو خّطة يدّبروهنا وانكشافها  النبّي سنوات عى هذا 

للنبّي وفشلهم يف الوصول إىل أهدافهم.

وتكشف لنا هذه اآلية عن نتيجة هذا الرصاع الدائم بني النفاق واإليامن، 
وتكشف عن حالتهم الروحّية والنفسّية، وأهّنم يف حالة قلّق دائٍم وحذٍر من 
نزول سورة تكشف األفكار التي جييلوهنا يف رؤوسهم، فيفضحون بذلك 

عند النبّي وعند املسلمني.

3. التآمر 
وحياكة 

املؤامرات

4. حماولة 
االغتيال

5. شق وحدة 
صفوف 

املسلمني يف 
احلرب
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االحتامالت الواردة يف اآلية 64

البيان وبعده احتامالٍت   طرح املفّ�ون قبل الشيخ الطربيّس يف جممع 
عّدة يف املراد من اآلية. وسبب تعّدد هذه االحتامالت عدم وضوح املعنى 

الظاهرّي لبعض اجلمل يف اآلية.

تشهد  أهّنا  داللتها  يف  حُيتمل  اآلية  يف  الُْمَناِفُقوَن«  »يَْحَذُر  األوىل  اجلملة 
من  املنافقني وخشيتهم  تتحّدث عن حذر  أهّنا  باإليامن. وذلك  للمنافقني 
نزول سورة عى النبّي تفضح سوء نواياهم وخبث رسائرهم. وتتضّمن 
النبّي وارتباطه باهللّ تعاىل، وتنسب  هذه اإلشارة اعرتاف املنافقني بنبّوة 
إليهم اإليامن باهللّ واالعتقاد بعلمه بباطن حاهلم. بينام نحن نعتقد بأّن املنافق 
اإلسام.  من  بيشء  االعتقاد  وعدم  الكفر  يبطن  ولكنّه  باإليامن؛  يتظاهر 
ومن ال يؤمن باإلسام، ال معنى خلوفه من نزول الوحي عى النبّي وال 

معنى خلوفه من كشف اهلل سوء رسيرته. 

وقد رّد عى هذا التساؤل اإلشكايّل بردود عّدة منها أّن اجلملة ليست خربّية 
بل هي مجلة أمرّية تدعو املنافقني إىل احلذر وكأهّنا تقول »ليحذِر املنافقون من 

.» نزول آية عليهم تكشف للنبّي أحواهلم وما يضمرون من رشٍّ

املنافقني  اعتقاد  املراد من اآلية اإلشارة إىل  وثّمة من احتمل أن يكون 
بتوّفر جواسيس ينقلون للنبّي أخبارهم، كام يعتقدون أّن النبّي ينسب 
هذه األخبار إىل الوحي اإلهلّي ويتلوها عى الناس بوصفها قرآًنا. وبالتايل، 

. فإّن حذر املنافقني هو حذٌر من جهاز التجّسس العامل بني يدي النبّي

هذا ولكّن هذا االحتامل ال ينسجم مع مجلة أخرى يف اآلية هي قوله 
َل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة«، فهذه العبارة رصحية إىل حدٍّ كبرٍي من أّن مركز  تعاىل: »ُتنَزَّ

حذر املنافقني هو نزول سورة وليس تأليف سورة ونسبتها إىل الوحي.

بأّن  أعاه،  إليه  املشار  االعرتاض  الثاين  االحتامل  أصحاب  دفع  وقد 
القرآن الكريم يتحّدث بحسب الواقع وليس بحسب ما يعتقد املنافقون. 

املنافقون بني 
اإليامن وعدمه
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خاف  عى  احلال  واقع  ولكّن  سورة،  تأليف  من  خيشون  فاملنافقون 
 النبّي واقع حال  لتخرب عن  اآلية  فنزلت   النبّي اعتقادهم  وظنّهم يف 
وليس عن اعتقاد املنافقني فيه. وكأّن اهلل يف هذه اآلية يريد أن يقول: »أهّيا 
املنافقون، ساء اعتقادكم يف النبّي وبُطل، فإّن ما ختشون منه ليس إخباًرا 

من اجلواسيس والعيون؛ بل هو إخباٌر ووحٌي إهليٌّ من اهلل إىل رسوله«.

وثّم�ة دفع آخر يمك�ن توجيهه ل�رّد االعرتاض والدف�اع عن االحتامل 
الث�اين، وه�و أّن ح�ذر املنافقني ليس ح�ذًرا حقيقيًّ�ا، وال ربط ل�ه باإليامن 
واالعتق�اد بنب�ّوة النبّي بل ش�كٌل من أش�كال الس�خرية، فكأهّن�م كانوا 
خيّطط�ون ل�يشء ضّد اإلس�ام وض�ّد النب�ّي، وكان يويص بعضه�م بعًضا 
 من باب الس�خرية واالس�تهزاء ويقول: إّياكم أن ينزل الوحي عى النبّي

ويّطلع عى ما نخطط ضّده.

؛ وذلك ألّنه ينسجم مع نفاقهم  ويبدو لنا أّن هذا التفسري معقوٌل ومنطقيٌّ
َل َعلَيِْهْم ُسوَرٌة«  وعدم االعتقاد، وثانًيا: ينسجم هذا االحتامل مع عبارة: »تَُنزَّ
فرّبام كان يقول بعضهم لبعض: »هذه املّرة أيًضا سوف ينّزل اهلل سورة عى 
النبّي واملؤمنني ويكشف خّطتنا«. ومرادهم من ذلك السخرية والتعبري 

عن الثقة بعدم إمكان انكشاف خّطتهم وافتضاح مؤامرهتم.

وعليه، فإّننا نرى أّن االحتامل الثاين أقرب إىل معنى اآلية، ومن املؤّيدات 
املساعدة عى استفادته من اآلية اإلشارة إىل االستهزاء يف آخرها.

واجلملة الثانية التي دعت املفّ�ين إىل طرح احتامالت عّدة يف تفسريها 
أّن الضمري  التعقيد يف هذه اجلملة  َعلَيِْهْم«، ومركز  َل  هي قوله تعاىل: »تَُنزَّ
املجرور هو ضمري مجع، واالحتامل الوارد يف مرجع الضمري هو املنافقون، 
والسؤال الذي ُيثار يف مواجهة هذا االحتامل: كيف يمكن أن تنزل السورة 

عى املنافقني؟

واالحتامل املقابل لاحتامل املشار إليه يف السؤال هو نزول السورة عى 
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النبّي أو عى املؤمنني عى معنى من املعاين، وتربير هذا االحتامل األخري 
»املنافقون«  غري  ظاهر  اسم  إىل  احلاجة  منها  كثرية.  مقّدمات  عى  يتوّقف 
ليكون هو مرجع الضمري بحسب قواعد اللغة العربّية التي تفرتض وجود 
مرجع للضمري. وهذا االسم الظاهر ال وجود له، فا بّد من البحث عن 

خمرٍج آخر.

وم�ن االحت�امالت املطروحة يف تفس�ري اآلي�ة أّن املراد م�ن »عليهم« يف 
العب�ارة هو »فيه�م«، وقد ورد يف القرآن الكريم اس�تعامل ح�رف اجلّر عى 

بمعنى يف. 

يف  »عى«  اجلّر  حرف  معنى  عى  املحافظة  املطروحة  االحتامالت  ومن 
مآهلا  ولكنّها يف   النبّي تنزل عى  التي  السورة  أّن  ذلك  العبارة، وتوجيه 
تنزل عى جمتمع املسلمني. وبعبارة أخرى: إّن اهلدف من نزول الوحي عى 
النبّي هو هداية جمتمع املسلمني وسائر الناس. وقد ورد مثل هذا التعبري 
يف القرآن الكريم يف سياق احلديث عن اليهود يف قوله تعاىل: ﴿قَالُواْ نُْؤِمُن 
َعلَيَْنا﴾.1 وتوضيح ذلك أّن الوحي كان ينزل عى أنبياء اليهود،  أُنِزَل  ِبَمآ 

ولكن مّلا كانت هداية اليهود هي اهلدف والغاية من الوحي، كانوا ينسبون 
النزول إليهم.

قرآًنا  كانت  النبّي سواء  تنزل عى  التي  السورة  أّن  الكام  ومعنى هذا 
هبم  املحيطني  وعى  األنبياء  عى  تنزل  فإهّنا  الساموّية،  الكتب  من  غريه  أو 
َل َعَلْيِهْم« نزول  من أمٍم وشعوٍب. وعليه يكون املراد من قوله تعاىل: »ُتنَزَّ
السورة عى النبّي وعى املحيطني به يف املجتمع الذي ُبعث هلدايته، وهذا 

يعّم املنافقني واملؤمنني عى حدٍّ سواء.

وال تفوتنا اإلشارة إىل أّن الفعلني »نزل« و»أنزل« يتعّديان بكا حريف 
اجلّر »عى« و»إىل«، وال فرق مهّم يف املعنى بني احلالتني. ومن أمثلة تعديتهام 

1 �  سورة البقرة: اآلية 91.
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بَيَِّناٍت﴾،1 ﴿لََقْد أَنَزلَْنا إِلَيُْكْم  ب�»إىل« قوله تعاىل: ﴿َولََقْد أَنَزلَْنا إِلَيُْكْم آيَاٍت مُّ
كِتَابًا﴾.2

ِفي  ِبَما  »تَُنبِّئُُهْم  عبارة:  هي  املفّ�ون  فيها  توّقف  التي  الثالثة  اجلملة 
قُلُوِبِهم«. يرى بعض املفّ�ين أّن املراد من هذه العبارة نزول آية تنّبئ املؤمنني 

بام يف قلوب املنافقني من أرسار وضغائن؛ وذلك ألّن املنافقني يعلمون ما يف 
صدورهم، وبالتايل ال تتوّقف معرفتهم عى نزول سورة من عند اهلل تعاىل 
ليعرفوا دخيلة أنفسهم. وباالستناد إىل هذه املاحظة يبدو أّن إرجاع اإلنباء 

إىل املؤمنني منطقيٌّ ومقبول.

ويمكن يف الوقت نفسه إرجاع الضمري إىل املنافقني، ولكن يكون املعنى 
هو أّن السورة التي تنزل سوف تضع أرسارهم بني أيدهيم وتكشفها هلم. 
وبناًء عى هذا التحليل يكون املعنى املستفاد من اآلية أوضح؛ وذلك ألّن 
ويتظاهرون   النبّي من  السخرية  فعل  يامرسون  كانوا  املنافقني  هؤالء 
قلوهبم.  يف  خيتلج  عاّم  ختربهم  آية  نزول  من  واخلوف  باخلشية  نوادهيم  يف 
وحال هؤالء أشبه بحال من يريد اللعب مع طفل فيتظاهر باخلوف منه، 
وهؤالء كانوا عى الرغم من معرفتهم بالنبّي ونزول الوحي مّرات كانوا 

يسخرون بالتظاهر باخلوف واحلذر من نزل سورة يف حّقهم.

ويف مقابل هذا الواقع ختاطبهم اآلية بلساٍن عجيٍب ويقول هلم اهلل تعاىل: 
مل تكونوا حذرين أو خائفني قبل اآلن؛ بل كنتم تتظاهرون باحلذر سخرية 
واستهزاًء، ولكن من اآلية فصاعًدا عليكم افعلوا ما شئتم: »ُقِل اْسَتْهِزُؤوْا« 

ال مانع عندنا من استهزائكم.

»قُِل  تعاىل:  قوله  من  املقصود  املعنى  يف  والتوّقف  احلرية  يف  ويستوي 
معادٍل  إنشائيٍّ  معنًى  ذا  اآلية  يف  »حيذر«  الفعل  أّن  رأى  من  اْستَْهِزُؤواْ« 

1 �  سورة النور: اآلية 34.
2 �  سورة األنبياء: اآلية 10.
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للمضارع الذي دخلت عليه الم األمر، وأولئك الذين فّ�وا الفعل بأّنه 
ذو داللة خربّية، وأّن املراد هو اإلخبار عن حذر املنافقني وخشيتهم. ومن 
هنا ثّمة من قال إّن االستهزاء املذكور يف اآلية هو النفاق وليس شيًئا آخر 
ال  التفسري  هذا  ولكّن  منافقني!  كونوا  تقول:  اآلية  كأّن  عليه  وبناًء  غريه. 
عن  خيتلف  آخر  يشٌء  فاالستهزاء  للكلمتني؛  اللغوّي  املعنى  مع  ينسجم 

النفاق، وهو من لوازم األخري وليس عينه.

وبعد النظر واملقارنة بني االحتامالت املتعددة التي عرضناها يتبنّي لنا أّن 
التفسري الصحيح، وعليه يكون  املعنى الذي ذكرناه ومحلنا اآلية عليه هو 
معنى اآلية واملراد منها: يا أهّيا النبّي، قل للمنافقني، فلتسخروا وتستهزئوا 
التي سوف  السورة  نزول  يتأّخر  لن  احلذر واخلشية؛ ولكن  بإظهاركم  بنا 
التي  اآليات  هي  السورة  وهذه  تضمرون.  ما  وتفضح  بواطنكم  تكشف 
نزول هذه اآليات عى  يتوّقعون  نحن بصدد تفسريها، ولعّلهم مل يكونوا 
النبّي؛ ولكّن اآلية نزلت وحصل ما كانوا يظهرون اخلشية منه سخرية 

. من غري إيامن وال خوف حقيقيٍّ

»َولَِئن َسأَلْتَُهْم لَيَُقولُنَّ إِنََّما كُنَّا نَُخوُض َونَلَْعُب قُْل أَِباللِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه كُنتُْم 
باطن حاهلم  لو سأهلم عن  بأّنه   اآلية رسول اهلل تنبئ هذه  تَْستَْهِزُؤوَن«: 

معلنًا  احلجة  نبّيه  تلقني  اهلل  ويكمل  بيننا!  فيام  ونلهو  نلعب  كنّا  إّنا  لقالوا: 
بلسان جيمع بني االعرتاض واإلخبار عن أّن ما كان منهم مل يكن لعًبا، وإنام 

هو استهزاء بآيات اهلل ورسوله.

»اخلوض« يف اللغة هو دخول القدم يف ما كان مائًعا من املاء والطني. 
املعنى املجازّي فهو توّسع يف  الكلمة، وأّما  املعنى احلقيقّي هلذه  وهذا هو 
الكلمة  الدخول يف احلديث وغريه. وُتستعمل هذه  لتشمل  الكلمة  معنى 
كذلك يف السري يف الطريق وما سوى ذلك من األمور التي ينشغل اإلنسان 

هبا عن غريها.

األمر،  أو  اليشء  يف  الدخول  هو  اللغوّي  املعنى  بحسب  اخلوض  إًذا، 

حمصل معنى 
اآلية )64(
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وقد اسُتعمل يف هذا املعنى يف آية أخرى وهي قوله تعاىل: ﴿َحتَّى يَُخوُضواْ 
ِفي َحِديٍث َغيِْرِه﴾.1 واالحتامالن واردان يف معنى كلمة »نخوض« يف هذه 

اآلية.

يتآمرون  كانوا  وقٍت  يف  َونَلَْعُب«  نَُخوُض  كُنَّا  »إِنََّما  املنافقني:  فقول 
ويدخلون يف مسار ما كان ينبغي هلم الدخول فيه؛ وبعد أن أطلع اهلل رسوله 
عى ما كانوا خيّططون وطلب منه مساءلتهم قالوا يف تربير أفعاهلم والدفاع 
املعنى  وهذا  بعًضا«.  بعضنا  ويامزح  ونلعب  نتحّدث  »كنّا  أنفسهم:  عن 

ينسجم مع سياق اآلية وسبب نزوهلا.

ويصري  النزول،  سبب  مع  كذلك  ينسجم  باحلديث،  اخلوض  وتفسري 
املعنى: لئن سألتهم عاّم كان يدور بينهم وما كانوا يفعلون؟ سوف يقولون: 

كنّا نتحّدث ونلهو، وال حتمل ذلك منّا عى حممل اجلّد.

سألَتهم:  لو  أّنك  وهو  سابقيه،  من  أضعف  هو  ثالٌث  احتامٌل  وثمة 
واهتزاز  اإليامن  املستوى من ضعف  وأنتم عى هذا  احلرب  إىل  أتيتم  ملاذا 

العقيدة؟! ألجابوك بقوهلم: جئنا للتسلية والرتفيه و»شّم اهلواء«.

االحتاملني  أّن  غري  اآلية؛  تفسري  يف  واردٌة  الثاثة  االحتامالت  وهذه 
األولني أقرب إىل وأكثر تناسًبا مع سياق اآلية وسبب نزوهلا.

يقول القرآن يف مقام الرّد عى دعوى اخلوض واللعب يف كام املنافقني: 
املنافقني  عى  اآلية  وتنكر  تَْستَْهِزُؤوَن«.  كُنتُْم  َوَرُسولِِه  َوآيَاتِِه  أَِباللِّه  »قُْل 
استهزاءهم باهلل وآياته، ومن أعظم آيات اهلل وجود رسوله واآلية الثانية 
تأسيس املجتمع اإلسامّي، والثالثة هي نزول جربائيل بالوحي عى قلب 

. النبّي

والقرآن يعلن هذه األمور ويرّصح هبذه االهتامات التي مل يعد ثّمة داٍع 
إىل كتامن خطط املنافقني والتسرّت عى مؤامراهتم. فتاريخ نزول هذه اآليات 

1 �  سورة النساء: اآلية 140.
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هو السنة التاسعة للهجرة؛ حيث العزم عى كشف السرت الذي كان مرًخى 
عى املنافقني. ومن هنا، نجد أّن حلن اآلية فيه يشٌء من احلّدة والرصاحة. 

ُكنَّا  اَم  وقد حسب بعضهم أّن املراد من االستهزاء هو قول املنافقني »إِنَّ
هذا  قوهلم  ال  أعامهلم  نفس  هو  االستهزاء  أّن  واحلال  َوَنْلَعُب«،  َنُخوُض 
أنفسهم  عن  دفاعهم  ال   النبّي ضّد  حيوكوهنا  كانوا  التي  ومؤامراهتم 
وتربيرهم. والنبّي وضع اإلصبع عى اجلرح ورضب يف املكان املناسب 

وواجههم برصاحة تاّمة باالهتام باالستهزاء باهلل ورسوله وآياته.

اعتذار المنافقين الواهي

ْب طَآئَِفًة  نُكْم نَُعذِّ »الَ تَْعتَِذُرواْ قَْد كََفْرتُم بَْعَد إِيَمانُِكْم إِن نَّْعُف َعن طَآئَِفٍة مِّ
االعتذار،  جدوى  بعدم  املنافقني  اآلية  هذه  تواجه  ُمْجِرِميَن«:  كَانُواْ  ِبأَنَُّهْم 

وتعد طائفة منهم بالعفو وطائفة أخرى بالعذاب بسبب اّتصافها باإلجرام، 
والكفر بعد اإليامن. 

 النبّي وسألوا  ذلك  حاولوا  أهّنم  االعتذار  عن  النهي  من  وُيستفاد 
العفو واملعذرة. 

بأهّنم خرجوا من  املنافقني  العبارة  إِياَمنُِكْم«: خترب هذه  َبْعَد  َكَفْرُتم  »َقْد 
اإليامن بعد دخوهلم فيه. وقد ُيستفاد من هذه العبارة أهّنم آمنوا يف فرتة من 
فرتات حياهتم ثّم كفروا بعد إيامهنم وخرجوا من حظرية اإليامن. وال يبعد 
تفسري اآلية هبذا الشكل. فا مانع أن يكون بعض هؤالء املنافقني دخل يف 
اإلسام صادًقا يف بداية الدعوة أو يف فرتة من الفرتات ثّم طرأ عليه الكفر 
بعد ذلك. ولعّل كفرهم ناجٌم عن مطامع شخصّية وأهواء خاّصة عندما 

رأوا أّن النبّي وصل إىل أواخر رحلة العمر الرشيف.

وقد ورد يف بعض األخبار التي تبنّي سبب نزول هذه اآلية أسامء بعض 
الشخصّيات التي دخلت يف اإلسام يف بدايات الدعوة يف مّكة، وال يشء 

اآلية )66(
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يمنع من صدق إيامن هؤالء عندما كانوا يف مكة.

يكونوا  أن  لبعد  املنافقني؛  عند  احلقيقّي  اإليامن  ُيتصّور  ال  قلُتم:  وإذا 
صادقني يف إيامهنم يف أّي فرتة من فرتات حياهتم!

أيًضا فهم اآلية بطريقة أخرى  وبناًء عى صّحة هذا االستبعاد، يمكن 
كانوا  وألجله  يّدعونه  كانوا  الذي  الظاهرّي  إيامهنم  عن  خترب  أهّنا  وهي 
تعاتبهم  التي  ترّصفاهتم  بعد  ولكن  املؤمنة،  اجلامعة  من  جزًءا  حُيسبون 
اآليات عليها أعلن عن خروجهم من اجلامعة املؤمنة. وهبذا ال تعرتف هلم 
اآلية باإليامن احلقيقّي، ويكون حاهلم حال من خيرب عنهم اهلل تعاىل بقوله: 
أَيَُّها  ﴿يَا  أيًضا:  تعاىل  قوله  ويشبهه  قُلُوِبُكْم﴾،1  ِفي  اإْلِيَماُن  يَْدُخِل  ا  ﴿َولَمَّ
الَِّذيَن آَمُنواْ آِمُنواْ﴾.2 فالفعل األول إخبار عن االنتامء الظاهرّي إىل اجلامعة 

املؤمنة، والفعل الثاين دعوة إىل التحيّل باإليامن احلقيقّي. فظاهر حال هؤالء 
اإليامن بالنبّي والصاة خلفه؛ ولكّن واقعهم كان غري ذلك.

وعى هذا فيمكن أن يكون قوله تعاىل: »قَْد كََفْرتُم بَْعَد إِيَمانُِكْم« إخباًرا 
عن ظاهر حال األّويّل الذي انكشف خافه بعد ما صدر عنهم من استهزاء 

وتآمر ضّد اإلسام.

حكمة المجتمع اإلسالمّي في مواجهة المنافقين

ْب طَآئَِفًة ِبأَنَُّهْم كَانُواْ ُمْجِرِميَن«: متّيز هذه  نُكْم نَُعذِّ »إِن نَّْعُف َعن طَآئَِفٍة مِّ
اآلية بني املنافقني وتقّسمهم إىل قسمني، قسٌم منهم يمكن أن يطاله العفو، 
يف  املشاركة  هو  التمييز  معيار  كان  ورّبام  عنه،  للعفو  جمال  ال  آخر  وقسٌم 

الكيد لإلسام أو عدم املشاركة.

»ِبأَنَُّهْم كَانُواْ ُمْجِرِميَن«: ُيستفاد من هذه العبارة أّن النفاق عى الرغم من 

1 �  سورة احلجرات: اآلية 14.
2 �  سورة النساء: اآلية 136.
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ُيغّض  أن  يتحّول إىل سلوك يمكن  مل  ما  فإّنه  منه،  قبحه وموقف اإلسام 
النظر عنه وال جيّرم صاحبه واملّتصف به. وعندما يتحّول من موقف نفيّس 
واعتقادّي إىل سلوك وممارسة يتبّدل املوقف، وليس للمجتمع اإلسامّي  
اإلقدام عى مواجهته. وال ُيقصد من غّض النظر اإلذن الرشعّي واالجتامعّي 
يف النفاق؛ فالنفاق مرٌض اجتامعيٌّ ونفيسٌّ جيب استئصاله، ولكن بأساليب 
تربوّية وأخاقّية. وأما التجريم والتصّدي القانويّن وترتيب العقوبة، فإّنه 
السلوك  النفسّية وانتقاله إىل مرحلة  النفاق من احلالة  يتوّقف عى خروج 
املؤذي للمجتمع اإلسامّي، ففي هذه احلالة ال بّد من العقاب، والسبب 

هو جرم التآمر الذي ارتكبه املنافق.

سبب النزول

ورد يف املصادر احلديثّية عند الشيعة اإلمامّية أّن هذه اآلية نزلت يف قضّية 
العقبة بعد معركة تبوك؛ حيث تواطأ اثنا عرش منافًقا عى قتل النبّي يف 
طريق عودته من معركة تبوك إىل املدينة، واّتفقوا عى أن يكمنوا له يف عقبة 
ويقتلوه عند وصوله إليها. ويف بعض األخبار أّن هؤالء املنافقني كانوا من 

بني أمّية ما خا أربعة منهم.1

غزوة  يف  قال  رجًا  أّن  السنّة  أهل  عند  احلديث  مصادر  يف  ورد  وقد 
)يعني  هؤالء  من  اللقاء  عند  أجبن  وال  لساًنا،  أكذب  رأيت  »ما  تبوك: 
النبّي عاّمًرا بن يارس ملساءلتهم حول ما  رسول اهلل وأصحابه(، فأرسل 

قالوا فاعتذروا له بقوهلم: »إنام كنّا نخوض ونلعب«.2

1 �  انظر: تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 237.
2 �  جممع البيان، ج 5، ص 82.
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وحدة المنافقين

ن بَْعٍض«: تبنّي لنا هذه العبارة من اآلية  »الُْمَناِفُقوَن َوالُْمَناِفَقاُت بَْعُضُهم مِّ
االحّتاد والتشابه بني املنافقني. فهؤالء حّتى لو اختلفت أشكاهلم وألواهنم 
وانتامءاهتم؛ فا ينبغي أن تغرّتوا هبذا التنّوع واالختاف بينهم؛ ألّن اجلهة 
أن  ينبغي  ال  هذا  وعى  واملسلمني.  لإلسام  العداوة  هي  بينهم  اجلامعة 
املنافقني وحتييدهم،  االستفادة من بعض  إمكان  املسلمون وحيسبوا  خُيدع 

فهم ضّد املسلمني يٌد واحدة.

وكلمة »المنافقات« يف اآلية تكشف عن وجود ظاهرة النفاق بني النساء 
أيًضا يف جمتمع صدر اإلسام. وعلينا أن نلتفت إىل هذه الزاوية يف حياتنا 
املعارصة. نعم من املعلوم وجود نساٍء ضعيفات اإليامن؛ ولكن ليست كّل 
ضعيفة اإليامن منافقًة، فالنفاق رشطه إظهار يشء وإضامر يشء آخر. إظهار 
اإليامن من جهة، والعمل عى مواجهة اإلسام وجمتمع املسلمني من جهة 

. أخرى. وتفيد هذه اآلية وجود هذا الصنف من النساء يف عرص النبّي

العالمة األولى للنفاق: األمر بالمنكر

تتضّمن هذه اآلية أربع عامات داّلة عى النفاق، ُأوىل هذه العامات 
يقتضيان  واإليامن  اإلسام  أخرى:  وبعبارة  إليه.  والدعوة  باملنكر  األمر 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أّما النفاق فإّنه يعمل يف االجّتاه املعاكس 
أمٍر مبغوض وقبيح عقليًّا  باملنكر. واملنكر هو كّل  أّي يقتيض األمر  متاًما؛ 

كان قبحه أم رشعيًّا. 
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عنه.  وينهى  بقبحه  العقل  حيكم  الذي  العمل  هو  العقيّل«  »املنكر 
وأمثلة ما يستنكره العقل كثريٌة منها: الغّش، واالحتيال، واملواربة، وترك 
يف  والترّصف  األحكام،  يف  واملحاباة  احلكم،  يف  واالستعجال  اإلنصاف، 

أموال اآلخرين من دون إذهنم.

فهذه األمور وأمثاهلا لو ُترك العقل وحده بعيًدا عن التلقينات اخلاطئة، 
حلكم بقبحها وهنى عنها. وخاصة الكام إّن املنكر العقيّل هو ما يستقبحه 

العقل وينهى عنه.

العقل قبحها  التي قد ال يدرك  »املنكر الرشعّي« هو األمور واألفعال 
ولو استفتيناه فيها لسكت ومل يستطع حتديد حكمها لنا، ففي هذه األمور 
عى  وحده  ترك  لو  العقل  يقدر  ال  رّبام  مثًا  عنها.  وينهى  الرشع  يتدّخل 
معاقرة  عى  يقدمون  العقاء  من  كثرًيا  أّن  وذلك  اخلمر،  قبح  اكتشاف 
اخلمرة؛ فتدّخل الشارع وبنّي لنا قبحها وحّرمها عى الناس. ورّبام ُيدعى 
العقل قبحها ما دامت برضا  العاقة اجلنسّية بني غري زوجني ال يرى  أّن 

الطرفني. وهنا يتدّخل الرشع ويبني لإلنسان القبح وحيّرم الّزنى.

»إّن هلل  احلديث  أّنه ورد يف  بالعناية واالهتامم وهي  نقطة جديرٌة  وهنا 
كلٌّ  تسري  أن  احلديث  هذا  عى  بناًء  يمكن  فا  حّجتني...«،1  الناس  عى 
من احلّجتني يف االجّتاه املخالف لألخرى، بحيث يأمر العقل بيشء وينهى 
بينهام واالنسجام  الرشع عنه أو يأمر بضّده. معنى أّن هلل حجتني االتفاق 
احلّجة  وهتدينا  طريق  إىل  احلّجتني  إحدى  ترشدنا  أن  يمكن  فا  الكامل، 

األخرى إىل اجلهة املعاكسة.

وبناًء عى هذا، يطرح السؤال اآليت: ملاذا يتصّدى العقل الستنكار بعض 
املنكرات، ويتوىّل الرشع غريها؟

حكاًم  الشارع  أصدر  كّلام  أّنه  إىل  نلفت  السؤال  هذا  عن  اجلواب  ويف 

1 �  الكايف، ج 1، ص 16.

املنكر العقيل

املنكر الرشعي

االنسجام بني 
العقل والرشع

رشوط الوحدة 
بني العقل 

والرشع
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أو  يقول »هذا حاٌل«  بأن  أم احلسن  بالتحليل واإلباحة  سواء كان حكاًم 
»هذا حسٌن«، أم كان حكاًم بالتحريم أو التقبيح بأن يقول »هذا حراٌم« أو 
يوافق  سوف  السليم  العقل  فإّن  أحكامه،  سائر  يف  وكذلك  قبيٌح«،  »هذا 
الرشع ويقبل حكمه، وفق قاعدة »كل ما حكم به الرشع حكم به العقل«. 
السليم  العقل  به  ما حيكم  أّن  أيًضا، وذلك  القاعدة صحيٌح  وعكس هذه 
يؤّيده الرشع ويوافق عليه. هذا ولكن ثّمة رشوط جيب توافرها  يف العقل 

ليحظى بتأييد الرشع.

بالرضورة  الرشع  يميض  فا  سلياًم،  العقل  يكون  أن  ل:  األوجّ الرشط 
بمرٍض  مصاب  أو  خمتلٍّ  عقٍل  صاحب  عن  تصدر  التي  العقلّية  األحكام 
، فاألحكام التي تصدر عن عقٍل كهذا ال ينطبق عليها هذا املبدأ. إًذا  نفيسٍّ
املراد من العقل السليم العقل الذي ال يعاين من خلٍل خيرج عقله عن احلالة 

الطبيعّية التي خلقه اهلل عليها.

ا؛ أّي يستلهم العقل مدركاته  الرشط الثاين: أن يكون هذا العقل فطريًّ
من الفطرة اإلنسانّية؛ بحيث ال تكون أحكامه خاضعة للميول واألهواء 
بحّق  ارُتكبت  التي  واملجازر  اجلرائم  مجيع  فإّن  وإاّل  اخلاّصة.  واملصالح 
الشخصّية  واملصالح  األحقاد  بشوب  اإلنسانّية صادرة عن عقوٍل مشوبة 

أو القومّية.

العقلّية للتفكري  مثًا قد جيلس سيايسٌّ صاحب سلطة فيستغّل قدراته 
من  األشخاص  مئات  ليموت  الفانّية  املنطقة  أو  املدينة  قصف  كيفّية  يف 
دون أن يصاب هو بأًذى. مثل هذا العقل ال يغرتف من الفطرة اإلنسانّية 
أبناء  عى  اإلنسان  حيافظ  أن  تقتيض  فالفطرة  منها.  أحكامه  يستلهم  وال 
نوعه، وال يعتدي عى من ال يعتدي عليه. ومن هنا فإّن العقل الذي يبتكر 
األساليب واألدوات التي تساعد عى إيذاء الناس واالعتداء عليهم، هو 
تأييد  برشف  حيظى  الذي  العقل  إًذا  هلا.  ومؤٍذ  اإلنسانّية  عى  خطرٌي  عقٌل 

الرشع هو العقل الفطرّي املنّزه عن امليول واألهواء والشهوات.

الرشط األول: 
سامة العقل

الرشط الثاين: 
بقاء العقل عى 

فطرته
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الصحيح.  اإلدراك  عى  وتدريبه  العقل  هذا  تربية  هو  الثالث:  الرشط 
التدريب والرتبية والتعليم ال يمكنه الوصول  فإذا مل ينل العقل حّظه من 
العقل  هذا  يتدّرب  عندما  خطورة  األمر  ويزداد  الصحيح،  اإلدراك  إىل 
بطريقة سلبّية، فمثل هذا العقل ال يمكنه فهم الكثري من األرسار التي كان 
يقدر عى فهمها لو خضع للرتبية والتدريب املناسبني. ومن هنا، نجد أّن 
كثرًيا من املفّكرين من أهل الدين وغريهم يعجزون عن فهم أرسار بعض 
أو  الّزنى  قبح  إدراك  عن  الناس  من  كثرٌي  يعجز  فرّبام  الرشعّية،  األحكام 

رشب اخلمر أو حسن قطع يد السارق...

وأّما العقل الفطرّي السليم الذي ترّبى واعتاد النظر يف املعارف واملسائل 
االجتامع  أمور  يف  النظر  واعتاد  واالجتامعّية،  واإلسامّية  الدينّية  العلمّية 
اإلنسايّن وأحواله، والتفت إىل الشهوات وجتنّب آثارها السلبّية، مثل هذا 
العقل يصري قادًرا ومؤّها إلدراك قبح املعايص وفهم األسباب التي أّدت 
إىل حتريمها يف الرشيعة. مثل هذا العقل الذي راكَم خربًة وأهلّية يمكنه أن 
يعرف ملاذا حّرم الشارع رشب اخلمر، ويعرف اخللفّيات التي عى أساسها 
بالعقل  مرّضة  اخلمرة  أّن  األسباب  هذه  ومن  هذا،  حكمه  الشارع  أصدر 
ومؤذية للجسم؛ بل يف بعض احلاالت يقدر هذا العقل عى اكتشاف قبح 
هذا،  ضوء  وعى  الرشع.  عنه  سكت  لو  حتى  وحيّرمه  ذاك  أو  اليشء  هذا 

نفهم مفاد قاعدة: »كل ما حكم به العقل حكم به الرشع«.

أّن كّل  بدّقة، فيحسبون  القاعدة  الناس ال يدركون داللة هذه  وبعض 
حكم رشعّي واجب أو مستحّب أو مكروه أو حمّرم جيب أن يدركه العقل، 
ويظنّون أّن كّل عقٍل قادٌر عى فهم أرسار هذه األحكام. فإذا مل يدرك العقل 
رّس هذا احلكم الرشعّي أو ذاك يقعون يف احلرية أو الشّك، مثًا جتد أحدهم 

حيتار ملاذا جعل اهلل صاة الفجر ركعتني.

وحكم  العقل  حكم  بني  االحّتاد  أن  يتبنّي  املتقّدم،  التوضيح  عى  بناًء 
العقل، وتربيته،  إليها وهي: سامة  التي أرشنا  بالرشوط  الرشع مرشوط 

الرشط الثالث: 
تربية العقل 

وتطويره
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وفطرّيته. فعندما تتوافر هذه الرشوط يتحّقق التطابق بني مدركات العقل 
وأحكام الرشع.

املنافقني  أّن  لنا  يبدو  بِامْلُنَكِر«  »َيْأُمُروَن  تعاىل:  قوله  إىل  نعود  واآلن 
هو  االجتامعّي  ودوره  املنافق  فمرشوع  والرشع.  العقل  ينكره  بام  يأمرون 
املنكرات.  يف  املؤمنني  وتوريط  عليها،  هم  التي  احلالة  من  الناس  إخراج 
فعندما ينظر إىل نفسه ويرى فيها صفة اخلداع يسعى لنقل هذه الصفة إىل 
املؤمنني  غري  تكثري  إىل  يميل  مؤمنًا،  ليس  أّنه  يرى  وعندما  الناس.  سائر 
أّنه يسّب النبّي يرغب يف أن يشاركه سائر  يف املجتمع. وعندما ياحظ 
الناس يف هذا العمل القبيح. وعى هذه األعامل والصفات ُيقاس ما سواها 

من اخلصال املوجودة عند املنافق وحيّب أن يراها يف غريه من خلق اهلل.

العالمة الثانية للنفاق: النهي عن المعروف

تبنّي هذه اآلية عامًة أو خصلًة جديدًة من خصال املنافقني وعاماهتم 
وهي النهي عن املعروف »َويَْنَهْوَن َعِن الَْمْعُروِف«. يقع املعروف عى الضّفة 

. املقابلة للمنكر. وينقسم كام املنكر إىل قسمني: عقيلٍّ ورشعيٍّ

يستنكرها.  وال  العقل  يقبلها  التي  األمور  هو  العقيّل«  »املعروف 
والرصاحة  والصدق،  واإلخاص،  والوفاء،  واإلنصاف،  العدل،  مثل: 
والشفافّية، والتطابق بني الظاهر والباطن، واإلحسان، واإلنفاق يف سبيل 

اهلل واملصالح العاّمة...

الرشع ويسكت  يقّرها  التي  واألفعال  األمور  الرشعّي« هو  »املعروف 
دليٍل  إىل  يستند  ومل  وحده  ُترك  لو  قطعيٍّ  بشكٍل  يدركها  وال  العقل  عنها 
عليها  نّص  التي  املحّددة  بالطريقة  اهلل  عبادة  منها:  كثريٌة  وأمثلته   . رشعيٍّ
الوقت مع اخلضوع  أّول  تعاىل، والصاة يف  اهلل  بأولياء  الرشع، والتوّسل 

واخلشوع...

املعروف العقيل

املعروف 
الرشعي
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واملنافق جيهد ويناضل لصّد الناس عن املعروف واحليلولة دون عمل 
الناس برشيعة اهلل وما نّص عليه اإلسام.

العالمة الثالثة للنفاق: البخل

وعامة  صفة  عن  لنا  تكشف  أيًضا  اجلملة  وهذه  أَيِْديَُهْم«:  »َويَْقِبُضوَن 
يف  الصفة  هذه  ذكرت  وقد  البخل،  صفة  وهي  النفاق  عامات  من  ثالثة 
َمْن  َعلَى  تُنِفُقوا  اَل  يَُقولُوَن  الَِّذيَن  تعاىل: ﴿ُهُم  يقول  املنافقني حيث  سورة 
وا﴾.1 يتواىص املنافقون بحسب هذه اآلية بعدم  ِعنَد َرُسوِل الله َحتَّى يَنَفضُّ

اإلنفاق عى الفقراء املحيطني بالنبّي عى أمل أن يرتكوه وينفّضوا عنه.

فمن الواضح أّن املؤسسات واألجهزة حتتاج إىل املال لتعمل، وال ُيستثنى 
من هذه القاعدة األشخاص الذين يعملون حتت لواء النبّي، فدولة النبّي 
حتتاج كسائر الدول إىل املال لتتحّرك عجاهتا وتدور سواء يف جمال احلرب 
عى  االقتصادّي  التضييق  فحاولوا  ذلك  املنافقون  عرف  وقد  والدفاع، 
حوله.  من  وينفّضون  وحيًدا  يرتكونه  لعّلهم  بالنبّي  املحيطني  األشخاص 

وهذا شكٌل من أشكال النهي عن املعروف.

البخل وجتنّب  كنايٌة عن  مّدها، وهو  إمساكها وعدم  اليد« هو  »قبض 
اإلنفاق، وذلك أهّنم كانوا حيجمون عن اإلنفاق عى غري أنفسهم، ممّا آتاهم 

اهلل ومّن عليهم به.

التي  اآليات  أكثر  أّن  عن  سبحانه  اهلل  كتاب  آيات  يف  التدقيق  يكشف 
هذه  وتدّل  املايّل،  اإلنفاق  منها  ُيراد  ومشتّقاهتا  إنفاق  كلمة  فيها  وردت 
القرائن. ولكن ال  باالعتامد عى  أو  بالترصيح  إّما  املعنى  اآليات عى هذا 
مانع من توسعة اإلنفاق يف بعض اآليات إىل ما يشمل غري اإلنفاق املايّل. 
آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  تعاىل: ﴿يَا  التوسعة من قوله  يمنع من فهم  مثًا ال يشء 

1 �  سورة املنافقون: اآلية 7.
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ا َرَزقَْناُهْم يُنِفُقوَن﴾.2 فهذه  ا َرَزقَْناكُم﴾،1 وقوله عّز وجّل: ﴿َوِممَّ أَنِفُقواْ ِممَّ

ذلك  وغري  والفكر  املال  من  اإلنفاق  إىل  للدعوة  تّتسع  وأشباهها  اآليات 
مما مّن اهلل به عى أهل السعة من خلقه. وتفيد هذه اآليات أّن املؤمنني من 
اإلنسانّية.  ومصلحة  اهلل  سبيل  يف  األمور  هذه  مجيع  من  اإلنفاق  صفاهتم 
وكذلك ُيستفاد هذا املعنى من مثل قوله تعاىل: ﴿لَن تََنالُواْ الِْبرَّ َحتَّى تُنِفُقواْ 
ا تُِحبُّوَن﴾،3 فا ينحرص ما حيّبه اإلنسان يف املال، فإّن اإلنسان حيّب املال  ِممَّ

والولد وسائر الطاقات واإلمكانّيات التي وضعها اهلل حتت ترّصفه. 

املايّل ضئيٌل  باملال. واإلنفاق  القرآن  اإلنفاق يف  وعليه، ال مرّبر حلرص 
أن  هو:  عاّمة  بعبارة  اإلنفاق  اإلنفاق.  أشكال  من  غريه  مقابل  يف  وقليٌل 
ومن  الناس.  سائر  خدمة  يف  جتعله  أو  وتقّدمه  إّياه  اهلل  أعطاك  عاّم  تتنازل 
ا ألحٍد  النفاق احلجب واملنع )عدم اإلنفاق(. وهم ال يرون حقًّ عامات 
يف ما وصل إىل أيدهيم، وما هلم جيب أن ينتفعوا به وحدهم. األشخاص 
الذين يرون أّن ما هَلم هو هلم وحدهم يصدق عليهم قوله تعاىل: »يَْقِبُضوَن 
أَيِْديَُهْم«. وما أشبه هؤالء بدودة القّز التي تستخدم كل لعاهبا لتلّفه حول 

نفسها ثّم متوت داخل هذه الرشنقة وينتفع غريها بام تركته. 

ينقل الشيخ الطربيّس يف املجمع أّن املراد من القبض يف هذه اآلية هو 
إمساك اليد عن اجلهاد يف سبيل اهلل.4 وهذا املعنى ينسجم إىل حدٍّ بعيد مع 
سياق اآلية، فاملنافقون ليس عندهم أّي درجة من االستعداد للتنازل عن 

سعادهتم من أجل الدين.

1 �  سورة البقرة: اآلية 254.
2 �  سورة البقرة: اآلية 3.

3 �  سورة آل عمران: اآلية 92.

4 �  جممع البيان، ج 5، ص 85.
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العالمة الرابعة للنفاق: نسيان الله

اللّه«: معنى نسيان اهلل هو أن ال يلتفت اإلنسان إىل اهلل يف  »نَُسواْ 
حساباته  من  اهلل  يبعد  من  فكّل  حياته.  جمموع  يف  أو  ذاك  أو  املوقف  هذا 

ويلتفت إىل غريه ينطبق عليه أّنه نيس اهلل.

يف  سبحانه  إليه  يلتفت  ال  أن  هو  حمّدٍد  موقٍف  أو  عمٍل  يف  اهلل  فنسيان 
وكم  املعاملة،  هذه  من  يربح  كم  اإلنسان  هذا  حيسب  بأن  مثًا،  معاملة 
يتأثر هبا سلًبا أو إجياًبا، وال يدخل يف حساباته رضا اهلل أو  يستفيد، ومن 
غضبه من هذه املعاملة. وأما معنى نسيان اهلل يف جمموع احلياة كّلها، فهو 
بأن يلتفت إىل كثرٍي من األمور وال يدخل رضا اهلل وموقفه يف حساباته أبًدا.

وعليه فإّن املراد من قوله تعاىل: »نَُسواْ اللّه« هو أّن املنافقني ال يلتفتون 
إىل اهلل يف أعامهلم املتفّرقة أو يف جمموع حياهتم. وبناًء عى االحتامل األّول، 
يكون معنى اآلية أّن املنافقني يف أمر اإلنفاق أو يف أمر التآمر والكيد لرسول 
هذا  يريض  هل  فاحظوا  دقيقة  حسابات  وأجروا  أمورهم  نّظموا   اهلل
إىل اهلل ومل يدخلوا يف  يلتفتوا  مل  أو ال يرضيهم؛ ولكنّهم  مّكة  العمل أهل 
حساباهتم رضاه عن هذه الترّصفات أو عدم رضاه. وبناًء لاحتامل الثاين، 

يكون معنى اآلية أّن املنافقني أخرجوا اهلل من أذهاهنم بالكامل. 

املنافقني عندما  أّن  وثّمة احتامل ثالٌث طرحه بعض املفّ�ين، حاصله 
كانوا يلتقون باملؤمنني كانوا يتوّددون إليهم ويظهرون االستعداد للتضحية 
املوّدة  ويضمرون  لإلسام  يكيدون  كانوا  فقد  باطنهم  يف  وأّما  معهم، 
ألعدائه. فقد كان املنافقون هيتّمون برضا املؤمنني ولكنّهم نسوا رضا اهلل 

تعاىل ومل يلتفتوا إليه.

الرّد اإللهّي على أعمال المنافقين

بعد عرض اآلية أربع عامات أو خصاٍل من خصال املنافقني، كشفت 

معنى النسيان 
عند اهلل
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نسيان  هو  األّول  الرّد  واألعامل.  اخلصال  هذه  عى  اإلهلّي  الرّد  عن  اآلية 
اإلهلّية  املائدة  إىل  جيلسون  الذين  فهؤالء  »َفنَِسَيُهْم«،  ينساه:  من  تعاىل  اهلل 
الفقراء منها جزاؤهم أن ينساهم اهلل وال يوصل إليهم خريه،  وال ينيلون 

وحيرمهم من بركاته. 

الرّد الثاين هو احلكم الذي تكشف عنه اآلية، وهو احلكم عى املنافقني 
اجلامعة  من  اخلروج  هو  والفسق  الَْفاِسُقوَن«.  ُهُم  الُْمَناِفِقيَن  »إِنَّ  بالفسق: 
حيسب  بحيث  الظاهر،  بحسب  حيصل  االنتامء  أّن  حتسبوا  فا  املؤمنة. 
املنافقون أنفسهم أعضاًء يف مجاعة اإليامن فقط ألهّنم يعملون ببعض أعامل 
حيّدد  أبديٌّ  إعاٌن  اآلية  وهذه  به.  يؤمنون  بام  إيامهنم  ويعلنون  املؤمنني، 
القاعدة لانتامء وعدم االنتامء: املنافق ليس مؤمنًا بل هو فاسٌق؛ أّي خارٌج 

من حظرية اإليامن ومجاعة املؤمنني.

معايير النفاق في كّل عصر

تفيد اآلية بحسب معناها الظاهر أّن كّل منافٍق سواء كان رجًا أم امرأًة 
له صفات هي الصفات التي ذكرهتا اآلية. كام ُيستفاد من اآلية بطريقة غري 

مبارشٍة أّنه كّلام وجدت هذه الصفات يف شخٍص كان منافًقا.

وهذا املعنى غري املبارش أهّم وأثرى؛ وذلك أّنك إذا عرفت أّن هذا منافٌق 
فمن الطبيعّي أن تتوّقع منه بعض األعامل والصفات القبيحة. واألهّم من 
ذلك أن تكتشف نفاقه من صفاته وأعامله. ووجه األمّهّية أّن النفاق غالًبا 
ال يمكن اكتشافه بسهولة ألّنه إخفاء اإلنسان غري ما يظهر، فهذا املعنى غري 

املبارش لآلية يعّلمنا كيف نكتشف النفاق من األفعال والصفات.





اeَ نَاeَ َجَهنََّم  َوَعَد الله الُْمَناِفِقيَن َوالُْمَناِفَقاِت َوالُْكفَّ

َخالِِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُُهْم َولََعَنُهُم اللُه َولَُهْم َعَذاٌب 

ًة  ِقيٌم ﴿68﴾ كَالَِّذيَن ِمن قَبْلُِكْم كَانُواْ أََشدَّ ِمنُكْم قُوَّ مُّ

َوأَكْثََر أَْمَواالً َوأَْوالًَدا فَاْستَْمتَُعواْ ِبَخالِقِهْم فَاْستَْمتَْعتُم 

ِبَخالَِقِهْم  قَبْلُِكْم  ِمن  الَِّذيَن  اْستَْمتََع  كََما  ِبَخالَِقُكْم 

َوُخْضتُْم كَالَِّذي َخاُضواْ أُْولَ�ِئَك َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي 

الُّدنْيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَِئَك ُهُم الَْخاِسُروَن ﴿69﴾
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تناسب اآليات

هي:  واملنافقات،  للمنافقني  عامات  أربع  عن  السابقة  اآلية  كشفت 
األمر باملنكر، والنهي عن املعروف، واإلمساك، ونسيان اهلل.

ينسى اهلل  أّن من  النفاقّية؛ وذلك  بّينت اجلزاء اإلهلّي هلذه اخلصال  كام 
السابقة  ينساه يف أوقات اإلثابة واجلزاء احلسن، وختمت اآلية  فإّنه تعاىل 

باحلكم عى املنافقني بالفسق واخلروج من الدين.

وهاتان اآليتان تكادان تكونان تكميًا ملا بّينته اآلية السابقة؛ ففي هاتني 
اآليتني أوعد اهلل املنافقني واملنافقات بالعذاب يف اآلخرة واخلزي والذّل يف 

الدنيا.

تتحّدث اآلية األوىل عن أمور عّدة، هي: أّن موقع املنافقني والكافرين 
بلعن  الثاين: االبتاء  نار جهنّم واخللود يف عذاهبا؛ واألمر  القيامة يف  يوم 
اهلل هلم، واللعن هو اإلبعاد عن رمحة اهلل وفضله؛ واألمر الثالث: العذاب 

اخلالد األبدّي.

ل: الذي خيطر يف بال من يتأّمل يف اآلية هو: ما الّ� الداعي  السؤال األوجّ
إىل اجلمع بني املنافقني والكّفار يف الوعيد يف قوله تعاىل: »َوَعَد الله الُْمَناِفِقيَن 
ار«؟ واجلواب أّن السمة املشرتكة بينهم هي الكفر؛ وذلك  َوالُْمَناِفَقاِت َوالُْكفَّ

أّن املنافقني وإن أظهروا اإليامن إاّل أهّنم كافرون يف الباطن.

السؤال الثاين: إذا كان املنافقون كافرين بحسب الباطن فلامذا مل تكتِف 
اآلية باحلديث عن الكّفار، واستخدام كلمة تشمل الصنفني؟ واجلواب هو: 
أّن املنافقني بحسب النظرة السطحّية ُيعّدون مؤمنني، عى الرغم من كفرهم 

اآلية )68(

انطباق مفهوم 
الكفر عى املنافق
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الباطنّي. وبعض هؤالء تّ�هم املظاهر الدينّية وتسعدهم؛ ولكّن اآلية تبنّي 
ألصحاب هذه الرؤية السطحّية أّن املنافقني والكافرين من القامش نفسه.

وعى املؤمنني تبنّي هذا التقويم للمنافقني والنظر إليهم هبذه العني، وال 
يصّح منهم ترجيح النفاق واملنافقني عى الكافرين بذريعة أّن هؤالء عى 
وباطنه  فظاهره  الكافر  أّما  اإليامن وظواهره،  يتوافرون عى مظاهر  األقّل 
النظرة اإلهلّية هو  الكافرين بحسب  تقويم  إًذا، عندما يكون  كامها كفٌر. 
هذا، عى املؤمنني أن يتبنّوه باحلرف وينظروا إليه هبذه العني. وقد وعد اهلل 
بالعذاب اجلساميّن  املنافقني، واملنافقات، والكافرين،  أّي  الثاث؛  الفئات 
العذاب  بأّن  نؤمن  وبالتايل  اجلساميّن،  باملعاد  نؤمن  ونحن  جهنّم،  نار  يف 

املتوّعد به جسامينٌّ أيًضا.

آخر،  عذاٌب  ذاته  بحّد  هو  جهنّم  يف  األبدّي  اخللود  ِفيَها«:  »َخالِِديَن 
حني،  بعد  ولو  منها  اخلروج  أمل  عى  جهنّم  يدخلون  الذين  فأولئك 
يتعّذبون، ولكّن األمل باخلروج خيّفف عنهم. أّما املحكوم عليهم باخللود 

يف نار جهنّم فإّن عذاهبم مضاعٌف.

»ِهَي َحْسبُُهْم«: حسبهم أّي تكفيهم. وقد ذكر املفّ�ون معايَن عّدة لتفسري 
هذه العبارة، أقرهبا يف ما نحسب هو أّن هؤالء ارتكبوا من األعامل القبيحة 
وسوف ينالون من العذاب ما يوازي أعامهلم، وهم يستحّقون من العذاب 
بمقدار ما سوف ينالون، وهذه النار التي يتلّظون بحّرها توازي ما يستحّقون.

ُبعد المنافقين عن رحمة الله في الدنيا واآلخرة

التغاير،  يفيد  العطف  كان  ومّلا  للعطف،  اللُّه«  »َولََعَنُهُم  عبارة  يف  الواو 
ُيستفاد منها أّن اللعن هو جزاٌء آخر خيتلف عن نار جهنّم واخللود فيها.

عذاب  عى  اللعن  عطف  أّن  أحدمها:  احتاملني؛  هنا  املفّ�ون  ويذكر 
يوم  باملنافقني  حييق  سوف  الذي  العذاب  تعّدد  يبنّي  فيها  واخللود  جهنّم 

العذاب الروحي 
للمنافقني مضاًفا 

إىل العذاب 
اجلسدي
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. ونقرأ يف دعاء  القيامة، وأّن أحد العذابني جسّديٌّ والثاين روحيٌّ ونفيسٌّ
إهلي  يا  »فهبني   : املؤمنني  أمري  قول  يف  الصورة  هذه  يوّضح  ما  كميل 

وسّيدي وموالي، صربت عى عذابك فكيف أصرب عى فراقك«. 

هذا ولكن من املعلوم أّن اخلوف من أمل »الفراق« خاصٌّ بعيّل وأمثاله 
يف هذا العامل. وهو خاصٌّ بخواّص الرجال، ولعّلنا ال نتوافر عى املقدار 
والبعد عنه! ولكن  اهلل  فراق  أمل  بتذّوق  لنا  التي تسمح  املعرفة  الكايف من 
يف الوقت نفسه، يكفينا أن ندرك أّن فراق اهلل هو فراق نعمه ورضاه، فهذا 
املقدار من فهم الفراق متاٌح جلميع الناس يوم القيامة، ورّبام كان أكثر إياًما 

من العذاب اجلسدّي.

-وبعد  الاحقة  اآليات  يف  تعاىل  اهلل  أّن  الدعوى  هلذه  املؤّيد  والشاهد 
النعم  عن  باحلديث  يبدأ  اجلنّة-  أهل  عى  هبا  يمّن  التي  املادّية  النعم  بيان 
أقّل  أّن  اآلية  هذه  وتفيد  أَكْبَُر﴾.  الله  َن  مِّ ﴿َوِرْضَواٌن   : فيقول  الروحّية 
مقدار من رضوان اهلل يفوق مجيع النعم املادّية التي يناهلا أهل اجلنّة. ومن 
املقابلة بني الرضوان وضّده يمكننا القول إّن العذاب الروحّي أشّد إياًما 
وأعظم وقًعا يف النفوس املعّذبة. ومهام يكن األمر، فقد أوعد اهلل املنافقني 

بالعذاب الروحّي مضاًفا إىل العذاب املادّي.

املنَافِِقنَي  اهلل  »َوَعَد  تعاىل:  قوله  من  املراد  يكون  أن  الثاين:  االحتامل 
َواملنَافَِقاِت« هو الوعيد بعذاب اآلخرة، وأّما اللعن فهو من عذاب الدنيا؛ 

بحيث إّن اهلل خيرب يف هذه اآلية عن لعن املنافقني يف الدنيا.

سامٌت  حلياته  تكون  تعاىل  رمحته  عن  نفسه  يبعد  أو  اهلل  يبعده  ومن 
وصفاٌت خاّصة: مثل هذا اإلنسان ال حيظى باإلهلام اإلهلّي، وال ُتدار حياته 
وفق اهلداية اإلهلّية. وهو ال يسري يف االجّتاه الذي يوصله إىل اهلل، وال يعمل 

بالربنامج الذي وضعه اهلل للمؤمنني وقّرره هلم يف هذه احلياة الدنيا.

ظاهرها  حياًة  تعيش  التي  املجتمعات  يف  تنظر  عندما  العرص  هذا  ويف 

لعن املنافقني يف 
الدنيا

رضر ُبعد 
املجتمع عن 

رمحة اهلل
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الرفاه والسعادة عند الشعوب التي تّدعي احلضارة واملدنّية، ويتمّتع أهلها 
بكثرٍي من اللّذات املادّية، وعندما تدّقق يف حياهتم تكتشف آثار البعد عن 
فالقلق واالضطراب هو احلاكم عى حياهتم، والضياع  رمحة اهلل عندهم؛ 
وهذه  والفراغ،  بالعبثّية  يشعر  منهم  وكثرٌي  بينهم،  بوضوٍح  ملحوٌظ 
املشكات ُتاحظ عند شباهبم وشيوخهم، وعند علامئهم وجّهاهلم. وهذا 

كّله من آثار البعد عن رمحة اهلل.

عندما  بحيث  سطحّية،  نظرٍة  صاحب  يكون  أن  باإلنسان  حيسن  ال 
املتقّدمة، وهذه األمور ال شّك من مظاهر  املتطّورة والتقانة  يرى اآلالت 
فيها، ال  كّل يشء  وليست  احلضارة  أبعاد  أحد  ولكنّها  واملدنّية؛  احلضارة 
وقبض  بالسعادة  حظي  ناهلا  من  أّن  وحسبان  املظاهر  هبذه  االنبهار  جيوز 
هؤالء  من  كثرٌي  يشعر  ال  احلال  واقع  بحسب  أطرافها.  مجيع  من  عليها 
بالسعادة؛ وبعضهم يعيش حياًة بائسًة وشقّية. ومن يطالع أحوال الغربّيني 

يكتشف هذا بسهولة.

وجّل،  عّز  رمحته  عن  ويبتعدون  األمم  من  بأّمٍة  اهلل  لعنة  حتيق  عندما 
رّبان  يكون  بنورها، ولن  تستيضء  اإلهلّية ولن  اهلداية  األّمة  تنال هذه  لن 
كّل حدٍب  من  األّمة  الباء هبذه  ما حييط  اهلل، وغالًبا  أولياء  أحد  سفينتها 
وصوٍب. وهذه قاعدٌة وسنٌّة دائمة، كّل األمم التي غفلت عن اهلل ضاقت 

عليها سبل احلياة، وشملتها اللعنة. واآلية الثانية تؤّيد هذا االحتامل.

ِقيٌم«: العذاب املقيم هو الدائم، ويبدو أّن املقصود هنا هو  »َولَُهْم َعَذاٌب مُّ
العذاب الدائم يف الدنيا؛ ألّن اخللود يف نار جهنّم قد تقّدم ذكره يف اآلية، يف 
عبارة »خالدين فيها«. وبناًء عى هذا التفسري، ليس يف هذه العبارة تكراٌر 
الدنيا يف حالة عذاٍب  واملنافقون يف هذه  التي سبقتها.  اجلملة  تقّدم يف  ملا 
دائٍم. فهم يشعرون بعذاب الضمري عى الدوام، وهم خيشون عى الدوام 
من كشف رّسهم وانكشاف ستارة اإليامن عاّم حتتها من نفاق. وهذا كّله 

سبٌب من أسباب العذاب الدائم هلم.

دوام القلق 
واالضطراب 

عند املنافقني
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والنقطة األهّم واألكثر حساسّية وتعلياًم هي أّنه حّتى لو افرتضنا وجود 
من  كّل  النفاق  يظّلل  بحيث  املنافقني؛  من  وأفراده  أعضائه  مجيع  جمتمع 
يعيش يف هذا املجتمع، فهذا املجتمع لن يشعر بالسعادة، وسيكون معّذًبا 

يف هذه احلياة أيًضا. 

يضمر  الباطن  يف  ولكنّه  اإلسام؛  إىل  االنتامء  يّدعي  الذي  فاملجتمع 
تعريف  ألّن  وذلك  نفاق؛  جمتمع  املجتمع  هذا  مثل  اإليامن،  وعدم  الكفر 
النفاق ينطبق عليه: »أظهر اإليامن وأبطن الكفر«. وعى الرغم من أّن مثل 
هذا املجتمع يرفض االّتصاف بالنفاق، ويعّد نفسه جمتمًعا مؤمنًا، فإّنه ليس 
فيه من اإليامن حّتى الرائحة، ال يف العمل وال يف نظام احلياة االجتامعّي. 
مثل هذا املجتمع يّدعي اإلخاص والبعد عن الّرياء، ويف الواقع هو غارٌق 
ولن  مقيٍم،  عذاٍب  يف  أّنه  عليه  يصدق  املفرتض  املجتمع  وهذا  الرياء.  يف 

يذوق أهله طعم السعادة أبًدا.

انتقال  حصل  قَبْلُِكْم«  ِمن  »كَالَِّذيَن  تعاىل:  قوله  عند  الاحقة  اآلية  ويف 
لتشّبههم  مجاعة  إىل  باخلطاب  اآلية  وتوّجهت  اخلطاب،  إىل  الغيبة  من 
إليه.  وااللتفات  اكتشافه  من  بّد  ال  ارتباٌط  اآليتني  وبني  قبلهم.  كان  بمن 
وثّمة احتامالن يف املراد من املخاطب يف اآلية: هل هم املنافقون؟ أم مجيع 
أفراد املجتمع اإلسامّي؟ واالحتامل األّول يستند إىل ظاهر اآلية فيكون 

املخاطب واملقصود بضمري الكاف هو املنافقون وحدهم.
واالحتامل الثاين هو أن يكون املخاطب هم الناس مجيًعا، وذلك بمقتىض 
التشبيه الذي ورد يف عدد من األحاديث واألخبار. واآلية تشّبه املخاطبني 
بمن سبقهم من األمم الذين كانوا أشّد منهم قّوًة وأكثر ماالً وعدًدا: »كَانُواْ 
أو  البدنّية  القّوة  َوأَْوالًَدا«. والقّوة يف اآلية هي  أَْمَواالً  َوأَكْثََر  ًة  قُوَّ ِمنُكْم  أََشدَّ 

السياسّية. 
البيان- يميلون إىل  الطربيّس يف جممع  الشيخ  املفّ�ين -ومنهم  وأكثر 

اآلية )69(
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أّن القّوة يف اآلية هي البدنّية.1 ولكن، يبدو لنا أّن األرجح تفسريها بالقّوة 
السياسّية واالجتامعّية، فإّن بعض األمم السابقة كانت قوّية يف هذه األمور، 
ومل يكن السابقون أقوى أبداًنا من املنافقني. ففرعون مثًا، كان يتوافر عى 
قّوة أشّد من قّوة املنافقني يف عرص النبّي  وكذلك كان معارضو األنبياء 

  . السابقني أقوى وأشّد من املنافقني املعارضني للنبّي
قَبْلُِكْم  ِمن  الَِّذيَن  اْستَْمتََع  كََما  ِبَخالَِقُكْم  فَاْستَْمتَْعتُم  ِبَخالِقِهْم  »فَاْستَْمتَُعواْ 
ِبَخالَِقِهْم«: تبنّي هذه اجلملة وجه الشبه يف احلياة بني الطرفني، وتقول أولئك 

منها.  نصيبهم  نالوا  سبقوكم  الذين  والكافرون  احلياة،  من  نصيبهم  نالوا 
ما  هو  وحّظه  اإلنسان  ونصيب  اليشء.  من  واحلّظ  النصيب  هو  فاخلاق 

يصل إليه من نعم الدنيا وما فيها. 
»َوُخْضتُْم َكالَِّذي َخاُضواْ«: ووجه الشبه الثاين بني الطرفني أّنكم توّرطتم 
واهنمكتم يف األعامل واألمور التي توّرطوا واهنمكوا فيها؛ فأنتم تشغلون 
بينكم  وبالتايل  هبا.  أنفسهم  يشغلون  كانوا  التي  عينها  باألعامل  أنفسكم 

وبينهم تطابٌق كامٌل يف احلياة ونمط العيش.
»أُْولَ�ِئَك َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الُّدنْيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَِئَك ُهُم الَْخاِسُروَن«: مصري 
سًدى  أعامهلم  ذهاب  هي  حياهتم  لكم  ووصفنا  سبقوكم  الذين  أولئك 
الدنيا  يف  نالوا  ما  نالوا  فإهّنم  شيًئا  ينالون  كانوا  وإذا  وضياعها.  )احلبط( 
وليس يف اآلخرة. وكّل املعامات واألعامل واحلسابات التي نّظمها أولئك 

السابقون كانت معاماٍت خارسًة باطلة.
السابقة،  األمم  بحياة  شبيهًة  اإلسامّي  املجتمع  حياة  تكون  وعندما 
السابقة،  األمم  أهل  من  املؤمنني  مصري  عني  املؤمنني  مصري  يكون  سوف 
مع  كّفارهم  وكذلك  منافقيهم،  مصري  مع  املنافقني  مصري  يتشابه  وسوف 
كّفارهم. هذا وال مانع يمنع من ختصيص اخلطاب باملنافقني؛ ولكن يبدو 

أّن اخلطاب عامٌّ واآلية تشمل املؤمنني أيًضا.

1-  جممع البيان، ج 5، ص 85.

خسارة الكفار 
واملنافقني يف 

الدنيا واآلخرة
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وعى الرغم من أّن ظاهر اآلية يساعد عى ختصيص اخلطاب باملنافقني، 
اخلطاب  ويعّمم  الثاين  االحتامل  يقّوي  ما  فيها  ورد  الروايات  بعض  فإّن 
جلميع أفراد جمتمع النبّي . عن أيب سعيد اخلدرّي عن النبّي  قال: 
وباًعا  بشرب،  وشرًبا  بذراٍع،  ذراًعا  قبلكم  من  األمم  أخذت  كام  »لتأخذّن 
بباٍع؛ حّتى لو أّن أحًدا من أولئك دخل جحر ضبٍّ لدخلتموه«. قالوا يا 
الناس  الكتاب؟ قال: »فهل  رسول اهلل: كام صنعت فارس والروم وأهل 

إالجّ هم«.1
املعنى  هو  املراد  بل  باليد؛  اإلمساك  احلديث  يف  باألخذ  املراد  وليس 
السيطرة  أّي  ْقتَِدر﴾2؛  مُّ َعِزيٍز  أَْخَذ  ﴿فَأََخْذنَاُهْم  تعاىل:  قوله  من  املستفاد 

واإلحاطة واخلضوع الكامل للقدرة اإلهلّية.
مّلا كان  السنّة؛ ولكن  أّن احلديث منقوٌل من مصادر أهل  الواضح  من 
من  عدٍد  مع  ينسجم  احلديث  ومضمون  الطويّس،3  الشيخ  هو  الناقل 

األخبار الواردة من طرق اإلمامّية، فهو جديٌر بالعناية واالهتامم.
وقد وردت روايتان يف هذا الشأن عن عبد اهلل بن مسعود وابن عّباس ال 
يمكن الوثوق هبام؛ ألهّنام مل ُترويا عن املعصوم فا حّجية هلام؛ والسبب الثاين 
هو موقفنا من ابن عّباس وتراثه الذي ضّخمته الدولة العباسّية، وأصحابه 
الذين يروون عنه أكثرهم أخذ موقًفا مناهًضا ألمري املؤمنني  وابن عّباس 
نفسه يف أواخر أّيام حياته أخذ املوقف نفسه؛ ولكن ال بّد من اإلشارة إىل 
أّن هذا األمر ليس متيّقنًا عندنا. وبغّض النظر عن التحّفظات، ُيستفاد من 
الروايتني بحسب استنباط الراوي من كام النبّي أّن اخلطاب يف اآلية 
املجتمع اإلسامّي  باعتبارهم أعضاًء يف  املنافقني  للمسلمني  عامٌّ وشامٌل 

ولو بحسب الظاهر.

1- جممع البيان، ج 5، ص 86.
2- سورة القمر: اآلية 42.

3- الشيخ الطويّس، أمايل الشيخ الطويّس، ص 267-266.
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السابقة  األمم  دنيا  عن  تتحّدث   69 اآلية  أّن  وهو  آخر  مطلٌب  وثّمة 
وعن مصريهم فيها، والتشبيه بحرف الكاف ينبغي أن يكون تشبيًها لدنيا 
واملصري.  العاقبة  يف  الطرفني  بني  التشابه  بيان  هبدف  أولئك،  بدنيا  هؤالء 
وهذا يقّوي أن يكون املراد من اللعنة البعد عن الرمحة يف الدنيا. نعم، ال 
مانع من أن يكون ذلك يف الدنيا واآلخرة، ولكنّنا اعتدنا تفسري مجيع أنواع 
التهديد  بالعذاب األخروّي وهذا ال رضورة وال موجب حلرص  العذاب 

اإلهلّي بالعذاب باآلخرة، فُرّب عذاٍب يتوّعد اهلل عليه الناس يف الدنيا. 

لسانه  أّن  القارئ هو  ِبَخالِقِهْم« سؤااًل يف ذهن  »فَاْستَْمتَُعواْ  عبارة:  تثري 
يوحي بيشء من السلبّية، والسؤال هو: هل يقبح من اإلنسان أو حيرم عليه 
أن يستمتع بنصيبه يف الدنيا؟ ينبغي االلتفات إىل صّحة هذه االستفادة وال 
شّك يف أّن حلن اآلية وطريقة خطاهبا توحي بالذّم والتأنيب، وُيستفاد هذا 
من سياق اآلية واملضامني التي احتوهتا. هذا ولكّن الذّم ال ينصّب عى أصل 
استفادة اإلنسان من نصيبه يف الدنيا؛ بل عى طريقة االستفادة، فالسابقون 
والاحقون مشكلتهم أهّنم كانوا ينفقون أمواهلم ويرصفون إمكاناهتم عى 
أحدهم  نال  إذا  وكانوا  وميوهلم.  لشهواهتم  وإرضاًء  الشخصّية،  منافعهم 
نصيًبا من الدنيا أمسكه لنفسه ومل يرشك أحًدا فيه. وهذا هو األمر السلبّي 

الذي جيعل متّتع اإلنسان بنصيبه من الدنيا أمًرا قبيًحا.

التشابه والتكرار في التاريخ

ا وأشمل من األمور التي ذكرناها حّتى اآلن،  تفيد هذه اآلية أمًرا عامًّ
وتساعد آياٌت أخرى عى فهم هذا املطلب من القرآن الكريم. وهذا األمر 
هو ما يعرّب عنه ب�»التاريخ يعيد نفسه« وهي فكرة تشري إىل تشابه األمم يف 
حركتها التارخيّية. وحيسب البعض أّنه هو الذي اكتشف هذا املبدأ التارخيّي 
اخلطري. ولكن يبدو أّن القرآن سبق كّل الذين نّظروا هلذا األمر، وبنّي أّن 

تاريخ األمم يتشابه ويتطابق يف بعض األحيان. 

مؤيد لكون املراد 
دنيوية النعمة 

اإلهلية يف اآلية 
)68(

ذم الكافرين 
لسوء استغاهلم 

نِعم الدنيا
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والظواهر  احل��وادث  مجيع  بأّن  توحي  املشاهبة  واآلي��ات  اآلية  هذه 
والوقائع التارخيّية من أّوهلا إىل آخرها، ومن فجر تاريخ البرشّية إىل الساعة  
التي نحن فيها، كّل ذلك خاضّع لقوانني ثابتة ال تتغرّي وال تتبّدل. ففي مجيع 
األمام وفق جمموعٍة من  إىل  األمم واحدة، وهي تسري  تقّدم  عّلة  العصور 
األسباب املشرتكة بينها، ويف املقابل ثّمة عوامل وعنارص حمّددة ومشرتكة 
واالنحطاط  الفساد  سبب  اكتشفنا  فإذا  وهواهنا.  األمم  سقوط  إىل  تؤّدي 
إىل هذا  آخر  أخرى وجمتمع  أّمة  انحطاط  نسبة  يمكننا  األمم  أّمٍة من  عند 
بني  الزمنّي  الفاصل  كان  لو  حّتى  عندها،  وجوده  عن  والبحث  السبب 
األّمتني واملجتمعني قروًنا. فسنن الكون والتاريخ ثابتٌة ال تتغرّي، والعنارص 
املؤّثرة يف هداية املجتمعات إىل اجلاّدة أو انحرافها يمينًا أو يساًرا مشرتكٌة 
ودائمة التأثري والفعالّية. والعكس صحيٌح أيًضا، فإذا اكتشفنا سبب تقّدم 
جمتمٍع من املجتمعات يمكننا البحث عن هذا السبب عينه عند أّمٍة أخرى، 
أو اعتامده إلحداث نقلٍة حضارّية يف جمتمٍع آخر، أو لتفسري التطّور يف هذا 
املجتمع. املشكلة التي قد تواجهنا هي خطأنا يف تشخيص أسباب االزدهار 
واالنحدار، أّما إذا أصبنا يف التشخيص، فا شّك يف إمكان التعميم وتطبيق 
باالستثناءات  الظواهر  هذه  تفسري  ينبغي  فا  األمم،  سائر  عى  القاعدة 
كنّا  لو  »لعمري،  قوله:   املؤمنني أمري  عن  ورد  القواعد.  عن  واخلروج 
أتيتم ملا قام للدين عمود، وال اخرّض لإليامن عوٌد«.1 هذا الكام  نأيت ما 
ال ينبغي حرصه باإلمام وأصحابه، فعندما يكون سلوك أّمة من األمم 
مثل سلوك أصحاب أمري املؤمنني سوف تصل األّمة إىل النتيجة نفسها 
التي وصلت إليها األّمة يف عهده. فهذه القواعد والقوانني االجتامعّية تشبه 
دائاًم،  حترق  فالنار  ونتائجها،  آثارها  ووحدة  وحدهتا  يف  الطبيعّية  القواعد 
وحديًثا....  قدياًم  إليها  األشياء  جتذب  واألرض  باستمرار،  يرّطب  واملاء 

والتاريخ يتكّرر ويسري وفق قوانني وسنن مشرتكة.

1- هنج الباغة، اخلطبة 56.
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البحث الروائّي

ورد يف تفسري قوله تعاىل: ﴿لَتَْركَبُنَّ طَبًَقا َعن طَبٍَق﴾1 رواية هبذا املضمون 
وهي   املعصوم عن  مصائرها،  يف  األمم  تشابه  وهو  عنه  نتحّدث  الذي 
رواية ينبغي قبوهلا واالعتقاد بصّحة مضموهنا. واملعصوم يبنّي يف هذه 
املنقولة عنه بطريقة كنائّية تشابه األّمة املعارصة مع األمم السابقة  الرواية 
يف سلوكها، ويرشح ملعارصيه أّن األّمة اإلسامّية ليست استثناًء بني األمم 
املاضني،  أخطاء  تكّرر  وسوف  السابقة،  األمم  ارتكبته  ما  ترتكب  سوف 
وبدأ اخللل يف مسألة الوالية وخافة النبّي إىل أن يصل بحسب الرواية 

إىل نقض عرى اإلسام عروًة عروًة:

ة، وال خُيطأ  ة بالقذجّ »لرتكبنجّ سنجّة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذجّ
طريقهم شرْبٌ بشرْبٍ وذراٌع بذراع، حتجّى أن لو كان من قبلكم دخل جحر 
ضبٍّ لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول اهلل؟ قال: فمن 
ل ما ُينقض من دينكم  أعني؟! لينقض عرى اإلسالم عروًة عروة، فيكون أوجّ

اإلمامة وآخره الصالة«.2

الزمان... يقبلون عىل  الباقر قوله: »يكون يف آخر  وورد عن اإلمام 
ت الصالة بسائر ما يعملون بأمواهلم وأبدانم  الصالة والصيام... ولو أرضجّ

لرفضوها كام رفضوا أسمى الفرائض وأرشفها...«.3

1- سورة االنشقاق: اآلية 19.
2- تفسري القّمّي، ج 2، ص 213-212.

3- الكايف، ج 5، ص 55.

إىل هنا ينتهي 
تفسري اآليتني 
68-69، ومل 

نجد تفسري 
اآلية 70.
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تناسب اآليات

كشف اهلل يف اآلية 67 عن بعض عامات النفاق، وأوعد املنافقني يف 
تبنّي  املقابل  ويف  وسلوكهم.  خصاهلم  عى  هلم  جزاًء  بالعذاب   68 اآلية 
اآلية 71 بعض عامات اإليامن واملؤمنني، ويف اآلية 72 سوف يأيت الوعد 
اإليامن  أّن  اآليات  من  املجموعة  هذه  من  وُيستفاد  اهلل.  ورمحة  بالنعيم 
مجاعتان  واملنافقني  املؤمنني  أّن  ُيستفاد  كام  متقابان،  مفهومان  والنفاق 
من  أعمق  بينهام  والتقابل  األخرى،  مواجهة  يف  جبهة  منهام  كلٌّ  تشكل 

التقابل بني املؤمنني والكّفار.

صفات جبهة المؤمنين

العامات  بعض  عن  وتكشف  املؤمنني  صفات  اآلية  هذه  لنا  ترشح 
نقطة  إىل  باإلشارة  تبدأ  املمّيزة هلم يف سلوكهم وطريقة ترّصفهم. ولكنّها 
سبحانه:  يقول  بينهم.  تربط  التي  الوثيقة  العرى  نقطة  هي  ا  جدًّ مهّمة 
بني  العاقة  وصف  يف  بينام  بَْعٍض«،  أَْولِيَاء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  »َوالُْمْؤِمُنوَن 
وهذه  بَْعٍض«،  ن  مِّ بَْعُضُهم  َوالُْمَناِفَقاُت  »الُْمَناِفُقوَن  تعاىل:  قال  املنافقني 
املنافقني،  بني  واالّتفاق  التشابه  من  مستوى  عن  تكشف  األخرية  العبارة 
مستوى  اختلف  ورّبام  النفاق،  طبيعة  هي  واحدة  طبيعٍة  إىل  ينتمون  فهم 
النفاق من واحد منهم إىل آخر، ولكّن الزيادة والنقص ال حيّوالن النفاق 
عن طبيعته إىل طبيعة أخرى، فهم يفّكرون بطريقٍة واحدة، وخيالفون احلّق 

بأسلوب واحٍد، وخيفون رذائلهم األخاقّية ويظهرون عكسها.
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وأّما يف وصف العنرص املشرتك بني املؤمنني، فقد أشارت اآلية إىل أمٍر 
أعمق وأكثر أمهّية، وهو ما عرّب اهلل عنه بالوالية، فاملؤمنني ال شّك يربطهم 
اإليامن وما يقتضيه من سلوك وترّصفات حمّددة؛ ولكّن الفارق بينهم وبني 

املنافقني أّن العاقة بينهم هي عاقة والية، فبعضهم ويّل بعٍض.

مفهوم الوالية

هو  الوالية  يف  األساس  وأّن  الوالية،  معنى  عّدة  مّرات  يف  سابًقا  بّينا 
الرتابط الوثيق بني طرفني. فوالية يشء ليشء تعني أّن بني الشيئني عاقًة 
وترابًطا، وهذا الرتابط ترابٌط دائٌم ومستمّر، وهذا املعنى مشرتٌك بني مجيع 
حاالت استخدام هذه الكلمة عى الرغم من بعض االختافات املرتبطة 

باملصاديق واحلاالت الترشيعّية التي ترتّتب عليها.
تكون  قد  احلاالت  بعض  ويف  إرٍث«،  »والية  شخصني  بني  يكون  قد 
مشريًة  الوالية  تكون  وقد   ، سيايسٌّ مصطلح  وهذا  سلطة،  والية  الوالية 
إىل عاقة نسبّية بني شخصني، ويف بعض احلاالت قد تكون الوالية نامجٌة 
العبد وسّيده، فالسّيد هو ويّل  العاقة بني  عن عاقٍة تعاقدّيٍة كام يف حالة 
العبد، وكذلك إذا نال العبد حرّيته وأعتق تنشأ بينه وبني معتقه عاقة والية 
ُتسّمى »والية العتق«، ومن ينرص شخًصا يكون ولّيه، ومن حيّب شخًصا 

يكون بينه وبني ذلك الشخص والية.
وعى أّي حال، تتنّوع معاين الوالية وال يمكن حرصها يف معنًى واحد 
من املعاين التي عرضناها أعاه. وعى الرغم من التنّوع الذي بّيناه فإّن مركز 
املعنى يف مفهوم الوالية هو العاقة الوثيقة بني طرفني، وتتنّوع بتنّوع أطرافها.
معرفة  عى  والية  كلمة  فيه  اسُتخدمت  الذي  السياق  يساعد  مل  وإذا 
املقصود بدّقة ينبغي محلها عى املعنى املشرتك وهو أصل العاقة والرابطة 
الترشيعّية  وجتّلياهتا  ومستواها  الوالية  هذه  نوع  وحتديد  طرفني.  بني 

واألخاقّية وغري ذلك حيتاج إىل قرينة.
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معنى الوالية بين المؤمنين

ليست الوالية بني املؤمنني جمّرد والية نسٍب أو إرٍث أو حمّبة؛ وذلك ألّن 
ا باملؤمنني، فا بّد من البحث عن معنًى  هذا النوع من العاقات ليس خاصًّ
يرى  اآلية.  يف  إليه  املشار  الوالية  نوع  اكتشاف  املفّ�ون  حاول  وقد  آخر، 

الشيخ الطربيّس أّن الوالية هي والية النرصة: »بعضهم أنصار بعٍض«1.

يكتفون  ال  فاملؤمنون  عليه.  اآلية  محل  ويمكن  معقوٌل  االحتامل  وهذا 
أّما  واحدة؛  ووجهتهم  واحد،  مسارهم  وأّن  واحدة،  طبيعٍة  من  بأهّنم 
املنافقون فيكفيهم أن تكون اجلهة اجلامعة بينهم هي االشرتاك يف خصلة 
هو  اجلواب  والء؟  عاقة  املنافقني  بني  هل  ولكن  املسار.  ووحدة  النفاق 
النفي؛ ألّن املنافقني قد يتخّى بعضهم عن بعٍض عند أّول أزمٍة، ويتبادلون 
اخليانة والتخوين. وهذا هو ما تقتضيه طبيعة النفاق. نعم يتوّحد املنافقون 
يف مواجهة احلّق، ولكن ال يعني هذا التوّحد الوالء الداخيّل بينهم؛ بل قد 
يرضب بعضهم بعًضا ويؤذي أحدهم اآلخر عند تعارض املصالح. وهم 
أشبه باحليوانات املفرتسة التي قد تتوّحد ضّد عدوٍّ مشرتٍك، ولكن بمجّرد 

ارتفاع اخلطر تعود إىل الرصاع الداخيّل يف أّي حلظة.

ال وفاء وال صفاء يف العاقات بني املنافقني. واملؤمنون حاهلم عى العكس 
متاًما، فهم ليسوا من طينة واحدة وطبيعة مشرتكة فحسب؛ بل بينهم عاقة 
ا مشرتًكا وتضامنوا ضّده وانترصوا عليه،  والء وتنارص، فإذا واجهوا عدوًّ
عندما يعودون إىل ديارهم وحياهتم الطبيعّية تبقى فيهم هذه الروح الواحدة، 
ويبقى الصفاء والوفاء حاكاًم سّيد العاقة بينهم، وهذا جيعل التنارص املتبادل 

وأخذ بعضهم بيد بعٍض هو احلالة احلاكمة والسائدة يف عاقاهتم.

املرحوم  يقول  أيًضا.  القاعدة  هذه  عليهّن  تنطبق  املؤمنات  النساء 
الطربيّس يف احلديث عن التنارص عند املؤمنات واملؤمنني: »...أيجّ بعضهم 

1-  جممع البيان، ج 5، ص 87.

1. والية النرصة 
والتعاون
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أنصار بعٍض، يلزم كلجّ واحد منهم نرصة صاحبه ومواالته، حتجّى إنجّ املرأة 
هتيجّئ أسباب السفر لزوجها إذا خرج. وتفظ غيبة زوجها..«..1 

كانت النساء يف صدر اإلسام تشارك يف جبهات القتال؛ عى الرغم من 
أهّنّن مل يكّن يرضبن بالسيوف عادًة، سوى يف حاالت خاّصة ونادرة؛ ولكن 
كان هلّن دوٌر وتأثري يف جمريات اجلهاد ووقائعه. ولو كانت تلك املشاركة يف 

حدود تأمني العتاد وجتهيز املقاتلني ومداواة اجلرحى.

املراد من قوله  أّن  النتيجة، وهي  إًذا إىل هذه  ننتهي  تقّدم  ما  عى ضوء 
تعاىل: ﴿َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض﴾ هو النرصة املتبادلة.

واالحتامل الثاين الذي خيطر يف بايل عى الرغم من عدم ماحظتي إّياه 
يف كتب التفسري، هو أن ال نحرص الوالية بالنرصة؛ بل نعّمم معناها ليكون 

املراد أن املؤمنني صفٌّ واحٌد وجبهٌة، ويد واحدة عى من سواهم.

وثّمة فرق بني املجموعة البرشّية التي تشرتك يف الفكر واهلدف؛ ولكنّها 
ا واحًدا وال جتتمع يف جبهة واحدة لتحقيق األهداف املشرتكة.  ال تشكّل صفًّ
وينسجم هذا املعنى مع احلديث املنسوب إىل النبّي: »هم يٌد واحدة عىل 
جمموعة  يصطّف  فعندما  دقيٌق.  احلالتني  بني  واالختاف  سواهم«.2  من 
وحتّركاهتم.  أعامهلم  تنسجم  هدفهم  وحدة  مع  مّتحدين  األشخاص  من 
واألذن  العنٌي  هي  أعضاء  جمّرد  اجلسم  فليس  اإلنسان،  جسم  إىل  انظروا 
-إضافًة  األعضاء  هذه  بني  إّن  بل  جساًم؛  فشّكلت  اجتمعت  واملعدة... 
إىل وحدة اهلدف- تنسيًقا وانسجاًما، فعندما ُيصاب عضٌو بخلل تتداعى 
سائر األعضاء إىل مساعدته والدفاع عنه. فعندما تفرز غّدٌة معّينة ماّدًة ما يف 
اجلسم، يتوىّل العضو املتخّصص جذب هذه املقدار نفسه، وعندما تتحّرك 
املعدة تصدر رّدات فعٍل عن الفم واللسان، فكّل عضٍو له دوره اخلاّص به 

1-  جممع البيان، ج 5، ص 87.
2-  الكايف، ج 1، ص 403.

2. والية االحتاد 
والتضامن بني 

املؤمنني
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والذي يتكامل يف أداء هذا الدور مع سائر األعضاء.

وبني صفوف املؤمنني ناحظ أو جيب أن ناحظ هذا االنسجام؛ بحيث 
تتطابق حركاته وتتناغم لتخدم اهلدف املشرتك الواحد. فاملؤمن عندما يقدم 
عى عمٍل يقّدر حاجة املجتمع اإلياميّن الذي حيتضنه، ويقّدم ما حيتاجه هذا 

املجتمع، وإذا طرأ خلٌل أو فراٌغ يف موقع يعمل الباقون عى ملئه.

وبناًء عى هذا االحتامل يكون معنى »َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاء 
بَْعٍض« أّن بني املؤمنني -مضاًفا إىل التنارص واملحّبة- احّتاًدا وتضامنًا وانسجاًما 

يف العمل لتحقيق األهداف املشرتكة. وهذا ما عرّبنا عنه بالصّف الواحد أو 
اجلامعّي،  والعمل  اهليئات  تشكيل  يف  األمر  هذا  ويتجّى  الصّف،  وحدة 
وخاّصة املؤّسسات؛ ألّن املؤّسسة متتاز بقدرهتا عى تنظيم اجلهود وتنسيقها.

صادقو اإليامن ال يعمل أحدهم ضّد اآلخر. وممّا يؤسى له أّن املؤمنني 
يف عرصنا ليسوا عى هذه احلالة، ويف بعض األحيان يقدم طرفان من أهل 

اإليامن عى أعامل خرّية؛ وحياول أحد الطرفني نفي اآلخر وإلغاءه.

واحلديد  األحجار  من  قطع  من  املؤّلف  البناء  كمثل  املؤمنني  مثل 
للمؤمن  »املؤمن  ويقع:  ينهار  أن  ويمسكه  بعًضا  بعضه  يشّد  واخلرسانة 
كالبنيان يشّد بعضه بعًضا«.1  واملؤمنون كذلك يشّد بعضهم بعًضا. هذه هي 
احلالة املطلوبة واملرغوب فيها يف جمتمع املؤمنني. أّما مجاعة املنافقني، فا يشء 
الظاهرّي فإّن قلوهبم شّتى.  الرغم من احتادهم  من هذا عندهم، فهم عى 
وعى املؤمنني االلتفات إىل واقعهم واحلذر من فقدان هذه اخلاصّية املمّيزة 
جلامعتهم. وإذا مل تكن موجودة بيننا علينا حتقيقها وإجيادها، وعلينا السعي 
للمحافظة عى جهود غرينا من املؤمنني وعدم تسقيطهم إذا رأيناهم ابتكروا 

أسلوًبا جديًدا يف العمل أو اعتمدوا أسلوًبا غري مألوٍف لنا.

1-  هنج الفصاحة، ص 779.

أمهية التضامن 
بني املؤمنني
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عالمات المؤمنين

انتقلت اآلية إىل استعراض عامات  املؤمنني،  بعد حديثها عن طبيعة 
اجلهة  يف  متاًما  تقع  عامات  أربع  وذكرت  هلم.  املمّيزة  وسامهتم  املؤمنني 
املقابلة واملعاكسة لصفات املنافقني. فالعامة األوىل من عامات املؤمنني 
هي األمر باملعروف يف مقابل عامة النفاق التي هي األمر باملنكر. والعامة 
الثانية هي النهي عن املنكر يف مقابل أمر املنافقني به. والثالثة إيتاء الزكاة يف 
والرابعة  األيدي.  وقبض  اإلمساك  وهي  للمنافقني  املمّيزة  السمة  مقابل 
من  عامة  كان  الذي  اهلل  نسيان  مقابل  اهلل  إىل  وااللتفات  الصاة  إقامة 

عامات النفاق.

وبإزاء هذه الصفات احلسنة التي يتحّى املؤمنون هبا، يعدهم اهلل باجلزاء 
ُهُم اهلل«، يف مقابل نسيان اهلل املنافقني وحجب  َحُ املناسب وهو الرمحة: »َسرَيْ
رمحته عنهم: »َفنَِسَيُهْم«. وثواب املؤمنني هو اجلنّات املألى بالنعم املوفورة 
باللعن  الروحّي  العذاب  للمنافقني، مضاًفا إىل  يف مقابل اخللود يف جهنّم 
واإلبعاد عن رمحة اهلل. وبناًء عليه، بني اآليتني 67 و 71 تقابٌل كامٌل بني 

وضعي املؤمنني واملنافقني.

فقدت  فإذا  عامات  له  اإليامن  إّن  األنفال  أوائل سورة  تفسري  يف  قلنا 
هذه العامات املذكورة يف تلك اآليات الرشيفة كشفت عن فقدان اإليامن؛ 
الصفات  تلك  فيه  توافرت  من  هو  والواقعّي  احلقيقّي  املؤمن  ألّن  وذلك 

وحتّى هبا.1

وهذه اآلية التي نحن بصدد تفسريها، تعّرف لنا املؤمن احلقيقّي، وتذكر 
لنا بعد بيان الطبيعة العاّمة لإليامن، تذكر لنا صفاٍت أو خصااًل أربًعا من 
وإذا  اإليامن،  ُفِقد  الصفات  هذه  ُفِقدت  فإذا  وصفاهتم.  املؤمنني  خصال 

وجدت ُوِجد.

1-  انظر: سورة األنفال: اآليات 4-2.
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العالمة األولى: األمر بالمعروف

»يَأُْمُروَن  باملعروف«:  »األمر  اآلية هي  اإليامن وفق هذه  ُأوىل عامات 
اإليامن عى  انطباق عنوان  يمكن  أّنه ال  ِبالَْمْعُروِف«. ومعنى كوهنا عامة 

من  واجًبا  باملعروف  األمر  يرى  ال  مؤمن  أو  باملعروف،  آمٍر  غري  شخص 
واجباته. ومن كان كذلك ينبغي الشّك يف صدق إيامنه.

وللمرحوم الشيخ الطربيّس كاٌم مجيٌل أنقله هنا: »ويف اآلية داللة عى 
أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض األعيان؛ ألّنه جعلهام من 

صفات مجيع املؤمنني، ومل خيّص قوًما منهم دون قوم«.1

العالمة الثانية: النهي عن المنكر

»َوَينَْهْوَن  املنكر«:  عن  »النهي  هي  اإليامن  عامات  من  الثانية  العامة 
َعِن املنَكِر«. وهذا يعني أّن املؤمنني ال يكتفون باألمر باألفعال احلسنة؛ بل 
يضّمون إىل ذلك النهي عن األعامل القبيحة. وهذان الواجبان متازمان، 
يكّمل أحدمها اآلخر. فاملجتمع الذي يكتفي باألمر باملعروف ويرتك النهي 
الناس  تناصح  وإذا  األمر.  من  املرجّوة  املنفعة  عى  حيصل  ال  املنكر،  عن 
املنكر، مثل  النهي عن  بأداء األعامل احلسنة وتركوا  بدعوة بعضهم بعًضا 
هذا املجتمع سوف يصل إىل الفشل، وسوف ُتبطِل املنكرات مجيع األعامل 
احلسنة التي ُأِمر هبا يف هذا املجتمع. وال يتحّقق اهلدف من أّي من هذين 

التكليفني وحده، بل ال بّد من اجلمع بينهام وضّم أحدمها إىل اآلخر.

عموم وجوب األمر والنهي

من القضايا التي ُتستفاد من اآلية قضّية عموم التكليف باألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ومطالبة مجيع املكّلفني هبذين التكليفني. باالستناد إىل 

1-  جممع البيان، ج 5، ص 88.
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سياق عبارة: »َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف 
يصّح  ال  العربّية،  باللغة  العارفني  فهم  إىل  وبالنظر  الُْمنَكِر«،  َعِن  َويَْنَهْوَن 

ملؤمن أو مؤمنة أن يرتك أداء هذا الواجب. فكّل من اّتصف باإليامن عليه 
التحيّل هباتني اخلصلتني :األمر والنهي. ومن يّدعي اإليامن وال يؤّدي هذين 

الواجبني عليه أن يشّك يف صدق إيامنه.

وتفصيل البحث يف هذه الفريضة موكوٌل إىل كتب الفقه؛ ولكن أسمح 
لنفيس بالتعّرض هلا يف حدود ما ال خيرجنا عن دائرة التفسري.

كل  عى  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وجوب  اآلية  ظاهر  يفيد 
من  ُيستفاد  التي  اآلية  هلذه  فهمنا  تواجه  تعقيدات  ثّمة  ولكن  مكّلف؛ 
أرشنا  وقد  املكّلفني،  مجيع  عى  والنهي  باألمر  التكليف  عموم  ظاهرها 
تثبته  الذي  الوجوب  أّن  اآلية  من  الطربيّس  الشيخ  استفادة  إىل  قليل  قبل 
يَْدُعوَن  ٌة  أُمَّ نُكْم  مِّ بينام ُيستفاد من قوله تعاىل: ﴿َولْتَُكن   . هو وجوٌب عينيٌّ
العموم جلميع  الُْمنَكِر﴾،1 عدم  َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  َويَأُْمُروَن  الَْخيِْر  إِلَى 

الناس؛ ألّن اآلية تندب املؤمنني إىل أن يتوىّل األمر والنهي أّمٌة منهم، وال 
يتوّجه اخلطاب إليهم مجيًعا.

هذه  أّن  منُكم..«.  »ولتكْن  يف  التبعيضّية  »من«  تقتيض  أخرى:  وبعبارٍة 
وبالتايل،  اجلميع.  الناس وليست مطلوبًة من  الفريضة مطلوبة من بعض 
استحالة  نعلم  ألّننا  رفعه  من  بّد  ال  ا  ظاهريًّ تعارًضا  اآليتني  بني  أّن  يبدو 

وقوع التعارض يف القرآن.

يف معاجلة هذا اإلشكال نقول: إذا كانت »من« للتبعيض يرد اإلشكال 
بيانّية، واملعنى هو:  أّن »من«  التعارض بني اآليتني؛ ولكن الصحيح  ويقع 
جيب أن تظهر اجلامعة املؤمنة بصورة مجاعة آمرٍة باملعروف وناهية عن املنكر.

وهذا التعبري يشبه قولنا: »أهّيا السادة! تعالوا لنرضب من هذه احلوزة 

1-  سورة آل عمران: اآلية 104.

االنسجام بني 
آيتي األمر 

باملعروف
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هؤالء  من  أصنع  »أنا  قولنا:  يشبه  أو  اإلس��ام«.  أعداء  رأَس  العلمّية 
الطاب أشخاًصا صاحلني«. ويف األمثلة الثاثة كلمة من ال تبعيض فيها، 
ومثل هذه العبارات متداولة ورائجة يف احلياة اليومّية يف اللغتني الفارسّية 
أّي  ُيراد من »ولتكن منكم..«. »ليكن بعضكم..«.؛  والعربّية. وعليه، ال 
لتقم مجاعة أو طائفة منكم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر. وعى هذا 
الداللة  تّتحد اآليتان يف  املوهوم فحسب، بل  التعارض  يرتفع  التفسري ال 

عى معنى مشرتك.

العلامء  آراء  ومن  الواردة،  الروايات  من  ُيستفاد  أّنه  الثاين  واإلشكال 
وفتاواهم أّن من رشوط األمر باملعروف والنهي عن املنكر املعرفة هبام، وال 
يمكن أداء هذا الواجب من دون معرفة. وهذا األمر ينبغي أن يكون من 
وجود  عدم  فرضنا  لو  حّتى  بالتحليل؛  اكتشافها  يمكن  التي  الواضحات 
ومل  الرشط  هبذا  يفتوا  مل  العلامء  أّن  فرضنا  أو   املعصومني عن  رواية 
يرّصحوا به. فالعقُل وحده دليٌل كاٍف الكتشاف هذا الرشط، وهو يفهم 

توّقف األمر باملعروف والنهي عن املنكر عى املعرفة هبام.

ا وشامًا؛ وذلك ألّن  ومن لوازم هذا الرشط أن ال يكون التكليف عامًّ
املعرفة ليست متاحًة جلميع األشخاص، فبعض األشخاص فقط هم الذين 
يتوافر فيهم هذا الرشط. وحاصل اإلشكال: أّن اآلية تفيد عموم وجوب 

األمر والنهي، بينام نحن نعلم أّن األمر والنهي حمصوران بمن يعلم فقط.

واجلواب يبلغ الغاية يف الوضوح، فعندما تكون داللة اآلية واضحة يف 
العموم ويدّل العقل عى اشرتاط املعرفة، نستنتج من اجلمع بني الدليلني 

وجوب حتصيل املعرفة للتمّكن من أداء الواجب.

نعم، قد ال يعرف بعض الناس املعروف واملنكر؛ ولكن عليهم حتصيل 
املعرفة هبام للتمّكن من أداء التكليف. وحتصيل العلم واملعرفة يف املجتمع 
. وال جييز اإلسام ألحد أن يبقى غارًقا يف ظلمة  اإلسامّي واجٌب عينيٌّ
إىل  التعّرف  الناس  مجيع  عى  جيب  القبيح.  من  احلسن  يعرف  فا  اجلهل، 

وجوب تعّلم 
أحكام األمر 

باملعروف عى 
مجيع الناس
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التعاليم واملعارف الكلّية واملبادئ األساسّية للدين. وجيب أن يعرف اجلميع 
الواجبات  معرفة  املسلمني  مجيع  عى  جيب  منكر.  وذلك  معروف  هذا  أّن 
والظلم  الناس،  حقوق  واحرتام  والصاة  واخلمس  كالزكاة  واملحّرمات 
واالنظام... هذه األمور ال ُيعذر أحد بجهلها وال يسعه ذلك. وال يتوّقف 
وقراءة  العلمّية  احلوزة  يف  للدراسة  التفّرغ  عى  املبادئ  هبذه  اإلنسان  علم 
الكتب الكبرية واملوسوعات الضخمة. كيف كان احلال يف عرص النبّي ؟ 
هل كان مجيع املسلمني يعرفون تفاصيل األحكام والتعاليم اإلسامّية؟ إّن 
عدًدا من الناس كانوا جيهلون املقّررات الفرعّية والتعاليم التفصيلّية. ومع 
رأينا فيك  له: »لو  أتى إىل اخلليفة وقال  أّن أحدهم  التاريخ  لنا  ينقل  ذلك 
بأحكام  العمل  عدم  هو  ليس  واالعوجاج  بسيوفنا«.1  لقّومناك  اعوجاًجا 
اإلسام اجلزئّية؛ بل املراد منه هو االنحراف عن املبادئ الكربى. وعليه، 

فإّن هذا األعرايّب كان يعرف أصول اإلسام ومبادئه الكربى.

وجوٍب،  رشَط  ليس  والعلم  واجب،  العلم  حتصيل  القول:  وخاصة 
اآلية  لتقييد  يصلح  ال  مرشوًطا  الواجب  وكون  واجب.2  رشط  هو  بل 
وحرص داللتها بالوجوب عى العاملنِي فقط. بل إّن هذه اآلية تكشف لنا 
ا  عامًّ باألمر  التكليف  يكون  فعندما  الواجب.  رشط  حتصيل  وجوب  عن 

جيب حتصيل رشوطه ومقّدماته.

1- صلح احلسن، ص 221.
2- بعض الرشوط هي رشوط للوجوب مثل االستطاعة التي هي رشٌط يف وجوب 
احلّج، فاإلنسان ما مل حتصل له االستطاعة ال جيب عليه احلّج. وبعض الرشوط هي 
رشوط يف الواجب؛ فالفعل يكون واجًبا عى اإلنسان حّتى قبل حتققها، وإنام ُتطلب 
هذه األمور منه لتمّكنه من أداء الواجب، مثل الوضوء بالنسبة إىل الصاة. فاإلنسان 
مطالٌب بالصاة وهي واجبة عليه قبل الوضوء، ولكن إذا أراد أن يؤّدي هذا الواجب 

عليه أن يتوّضأ.
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موقع األمر والنهي بين أحكام اإلسالم

باملعروف  األمر  موقع  قضية  هي  بالتوّقف  اجلديرة  األخرى  والقضّية 
والنهي عن املنكر يف منظومة التعاليم واملقّررات اإلسامّية. تبدو جمموعة 
يف  وتأثريه  دوره  له  منها  جزٍء  كّل  األجزاء،  مرتابط  كبناٍء  الدينّية  التعاليم 
آثار اخللل يف سائر األجزاء. ومن  ُأِخّل بجزٍء ظهرت  سائر األجزاء، فلو 
باملعروف  األمر  وهو  املهم،  اجلزء  هذا  موقع  عن  البحث  بنا  حيسن  هنا، 
والنهي عن املنكر. هبدف معرفة حدوده ومدى تأثري تركه عى سائر أجزاء 

منظومة التعاليم الدينّية.

إّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مها الضامن لبقاء اإلسام. فلو مل ُيرّشع 
هذان الواجبان أو ُترك العمل هبام، فسوف لن تبقى تلك الروح الصحيحة 
والسليمة يف املجتمع اإلسامّي. وبعبارٍة أخرى: ترك األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر سوف ُيضعف الروح الثورّية والتغيريّية يف اإلسام.

إىل  حيتاج  ضامنة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  كون  وتوضيح 
طبيعة  رشح  وعى  الكربى،  ومبادئه  اإلسام  أصول  عى  الكام  تفصيل 
املناسبة؛  هذه  يف  متاٍح  غري  وهذا  اإلسامّية.  واألحكام  التعاليم  منظومة 

لذلك نكتفي بام يفي بالغرض، ويبنّي املطلب ولو عى نحو اإلمجال.

الكثري  فيه  متعّرج  طريق  يف  حمّدد،  مقصٍد  نحو  تسري  قافلًة  أّن  لنفرض 
من قّطاع الطرق واألعداء، وعى أطراف هذا الطريق طرٌق فرعّية قد خيّيل 
للسالك أهّنا توصل إىل املقصد أيًضا. مثل هذه القافلة حتتاج إىل قائٍد أو عدٍد 
من القادة لتصل إىل مقصدها. فإذا صدر أمٌر يطلب من أفراد القافلة االنتباه 
ناًرا«،1 كي ال تؤذيكم أشواك الطريق  إىل أنفسهم: »قوا أنفسكم وأهليكم 
الطرق  تتيهوا يف  قّطاعها، وال هيامجكم حيوان مفرتٌس، وال  وال يأرسكم 
املسافرين يف  بالنسبة إىل مجيع  الفرعّية. ومّلا كانت هذه االحتامالت واردًة 

1-  سورة التحريم: اآلية 6.

ضامن األمر 
باملعروف بقاء 
روح االسام
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القافلة، فإّن اإلنسان املسؤول والعاقل ال يكتفي بااللتفات إىل نفسه؛ بل 
يرى من واجبه االلتفات إىل رفاق سفره؛ كي ال يتوّرط أحٌد منهم يف أحد 

هذه املحاذير املذكورة. 

فإذا انحرف أحد الرفاق يمينًا أو يساًرا جيب أن يتصّدى سائر الركب 
إلعادته إىل اجلادة، بالتنبيه أو حّتى باإلجبار. وإذا هاجم القافلة ذئب، يرى 
كّل أعضائها وجوب الدفاع عن القافلة، وإذا تعب فرٌد ال يرتك لريتاح إذا 
ُخيش عليه من التيه والضال؛ بل يؤخذ بيده وحياول اآلخرون بّث روح 
وال  القافلة  مع  ليبقى  حُيمل  رّبام  أو  السري،  يتابع  كي  فيه  واجللد  الصمود 

يسقط يف منتصف الرحلة.

لتتدّبر  ملصريها  ترتك  هل  هلجوم،  تعّرضت  أو  مجاعٌة،  انحرفت  وإذا 
أمرها؟ ال، فقوانني القوافل تلِزم سائر الركب بالدفاع، واهلداية إىل اجلاّدة إذا 
ضّلت مجاعة الطريق، وانحرفت عن املسار يمينًا أو يساًرا. وال يقول عضو 
القافلة املسؤول إهّنم مجاعة يستطيعون اللحاق بالقافلة متى شاؤوا. بل كّلام 
كان عدد املنحرفني أو املتعّرضني للخطر أكرب ازداد احلرص عى إعادهتم 
إىل القافلة. بل حّتى لو انحرفت القافلة إاّل عدًدا ضئيًا من أفرادها، فليس 
من العقل أن يقول من يعرف الطريق الصحيح: ما دام الركب قد انحرف 

فألِمْل معهم. فضال اآلخرين ال يربر ضال األقلّية العارفة.

واألمر عينه يقال لو انحرف رائد القافلة ورأسها، ففي هذه احلالة وعى 
لفت  من  بّد  ال  ولكن  القافلة؛  قيادة  وواّله  به،  يثق  اجلميع  أّن  من  الرغم 
الرائد  أّن  وعرف  االنحراف  عى  اّطلع  عّمن  التكليف  يسقط  وال  نظره، 

أخطأ املسار.

هذا هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر. يبدو أّن هذا التشبيه دقيٌق إىل 
درجة كبرية، يصّور موقع األمر باملعروف يف اإلسام. فاإلسام هو اجلاّدة 
الذي  هو   والنبّي والكامل،  السعادة  إىل  آخرها  اإلنسان يف  التي يصل 
رسمها أو بّينها للناس ودهّلم عليها، ومحل جمموعة من األفراد عى السري 
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فيها، وهداهم إليها ليوصلهم إىل ذلك املقصد األسنى.

 ،النبّي هو  يكون  فمّرًة  وقائد.  رأٌس  القافلة  هلذه  عرص  كّل  ويف 
القائد  إىل  فاحلاجة  وهكذا.   املعصوم اإلمام  عنه  ينوب  آخر  عرٍص  ويف 
ا كان أم فاجًرا.1 وإذا خا موقع القائد ومل يمأل هذا الفراغ  : برًّ أمٌر طبيعيٌّ

احتّله املستبّد ومأله وقاد القافلة وفق هواه.

إليه  وإّنا  هلل  »إّنا  مبدأ:  وفق  جهته  تعّينت  الذي  الطريق  هذا  ويف 
نحو  املسار  هذا  يف  وتكاليف  بواجبات  مطالبون  املسلمون  راجعون«،2 
الصاة  منها:  كثريٌة  املقصد  نحو  السري  حتّقق  التي  واخلطوات  تعاىل.  اهلل 
هذا  يف  خطوة  هو  تكليف  كّل  الواجبات.  من  وغريها  واحلّج،  والصوم، 
املسار الطويل، تنقل اإلنسان مسافة إىل األمام. وقد أويص السالكون بأن 
ال يسمحوا للتعب بأن يقعدهم عن السري، وُلفتوا إىل هوى النفس وكاب 
الشهوة والغضب وغريها من الوحوش التي تكمن عى املنعطفات، وإىل 

خنزير الشهوة كي ال يشّد السائرين نحو االجتاه اخلاطئ.

سريه؛  رفاق  مراقبة  إىل  اإلنسان  ُدعي  الشخيّص  التكليف  إىل  ومضاًفا 
كي يعيد من انحرف منهم عن اجلاّدة، بل لو انحرف رأس القافلة وقائدها 
جيب عى اجلميع لفت نظره، ومنعه من أخذ القافلة إىل حيث ال جيوز. إذا 
الحظت أّن ذئب الفساد األخاقّي بدأ يفرتس الرفاق فا بّد من مواجهته 
وإبعاده عن املجتمع، وإذا رأيت أّن املجتمع توّقف عن احلركة نحو اهلدف 
املرسوم له فا بّد من إثارة الروح املعنوّية فيه ليعود إىل السري قبل أن يستويل 

عليه العدّو أو تفرت مّهته وختبو دوافعه.

اإلمام  تويّل  عدم  عى  املرتّتبة  اآلثار  تقدير  يستطع  مل  الناس  بعض 
عيّل  منصب اخلافة بعد رسول اهلل. كانوا مطمئننّي أّن الصاة تقام 

1-  انظر: هنج الباغة، خطبة 40.
2-  سورة البقرة: اآلية 156.
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واحلدود تطّبق... وروح النبّي كان وهجها وبريقها ما زال حارًضا يف 
ذلك املجتمع عى الرغم ممّا حصل فيه. وما كان أحد يتوّقع حجم اآلثار 
األمة من  بيته وحرمان  التي سوف ترتّتب الحًقا عى إجاس عيّل يف 
عن  العلوّية  اهلداية  حجب  آثار  من  هو  اليوم  نعانيه  مما  كثرًيا  إّن  هدايته. 
غابت  عندما  اإلسام  قافلة  الذئاب  هتاجم  مل  فرّبام  اإلسامّي.  املجتمع 
النبّي مبارشًة؛ ولكن بعد أن غابت تلك الشمس بفرتة بدأت  شمس 

الذئاب تفرتس اإلسام واملسلمني مبدأ بعد مبدأ وفرًدا بعد فرٍد.

هبذا البيان يظهر موقع األمر باملعروف والنهي عن املنكر من دون حاجة 
تكرب  وموارد  درجات  الواجب  وهلذا  والتنقيب.  البحث  من  الكثري  إىل 
وتصغر وتدّق وتعظم، ويبقى هذا التكليف ثابًتا حّتى يف احلاالت التي ال 
يكون أثرها مبارًشا، فإذا رمى أحدهم قرشة موز1 يف الطريق وأعاق السري 

أو هّدد السائرين ال بّد من منعه والتصّدي له.

األمر والنهي وحفظ الروح الثورّية للمجتمع اإلسالمّي

الضامن  ومها  عليها.  وحيافظان  اإلسام  روح  الواجبان  هذان  حيمي 
الذي يسمح ببقاء روح الثورة والتغيري حّية يف املجتمع اإلسامّي. واحلالة 
تعني  بل  احلربّية؛  والرمح وغريمها من األسلحة  السيف  تعني  الثورّية ال 
بقاء أركان اإلسام ورشوطه وبقاء فكر النبّي  حيًّا يف املجتمع. وعندما 
تتخّى األمة عن احلالة التي أسّس هلا وأوجدها النبّي  ترتّد عى أعقاهبا 

وتدخل يف ما ُيسمى ب�»احلالة الرجعّية« ومرحلة »االنحطاط«.

بعد  واإلمامة  اخلافة  منصب  تسنّم  عندما    عيلٌّ اإلمام  أعاد  وقد 
النبّيأعاد تلك الروح الثورّية التي كانت عى عهد النبّي. ذلك العظيم 
هو الذي أعاد نصاب العدالة واملساواة بني مجيع الناس إىل حيث كان يف 

1- عرّب دام ظّله بقرشة فاكهة. ويبدو أّن املقصود من العبارة هو املعنى املجازّي. )املرتجم(
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السوداء  واألمة  القرشّية  املرأة  أّن  قاعدة  أعاد  الذي  فهو   . النبّي  عهد 
جيب أن تناال النصيب نفسه من بيت املال ومن خزينة الدولة اإلسامّية. 
هذا ما نقصده من مصطلح الروح الثورّية. نعم عيّل  هو الذي أعاد ألق 
أّما يف زمان معاوية  النبوّية يف املجتمع اإلسامّي إىل سابق عهده.  الروح 
إىل االنقاب  السري  القافلة إىل اخللف، وحتّول  لت بوصلة هداية  ُحورِّ فقد 
كانت  حيث    النبّي قبل  عليها  األّمة  كانت  التي  احلالة  إىل  واالرتداد 

الروح اجلاهلّية هي السائدة.

واآلن إذا أردنا أن يعود املجتمع إىل حالة االلتزام وسيادة املبادئ الثورّية 
اإلسامّية التي أقّرها النبّي   وإذا أردنا أن يبقى اإلسام حيًّا واملسلمون 
األمر  الواجبني:  إحياء هذين  الوحيد هو  اخليار  القيامة،  يوم  إىل  مسلمني 
باملعروف والنهي عن املنكر؛ بحيث يكون مجيع الناس مسؤولني عن حفظ 
هذه الروح وأداء هذين الواجبني اللذين حيفظان هذه الروح، ومراقبة مدى 
خُياطب  أن  وجيب  النبوّية.  الروحّية  تلك  بمقتضيات  االجتامعّي  االلتزام 
مجيع الناس وُيقال هلم: »أهّيا املسلمون، أهّيا املؤمنون، عليكم مجيعًا إحياء 

تعاليم اإلسام الكربى والتفصيلّية والسهر عى االلتزام هبا يف املجتمع«.

دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو حراسة سائر الواجبات، ولو 
بقاء  يف  أشّك  فلست  األّول،  اليوم  من  الواجبني  هبذين  التزمت  األمة  أّن 
 . روح اإلسام عى بريقها ووهجها األّول الذي كان هلا يف عهد النبّي
ومَلا ُعدنا يف أّي فرتة من فرتات تارخينا إىل الوراء بدل السري إىل األمام، وملا 
 . شاهدنا أّي علٍم من أعام اجلاهلّية مرفوًعا بعد أن نّكسه رسول اهلل
ولكن مع األسف، عندما نقّلب صفحات تاريخ املسلمني، نجد أن االلتزام 
هبذا الواجب ضعف يف فرتات طويلة من تاريخ األّمة، وترك هذا الضعف 
أثره يف ساحات وميادين أخرى. ففي عرص اخللفاء الثاثة األوائل؛ حيث 
كان صدى صوت النبّي  ما زال يرتّدد يف آذان املسلمني، بقيت أصول 
اإلسام ومبادئه حمفوظة إىل حدٍّ كبري. وتيّقنوا أّنه لوال التزام الناس يف تلك 
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الفرتة إىل حد ّما باألمر باملعروف والنهي عن املنكر لكان التاريخ كّله تبّدل، 
ولُكتِبت صفحاته بطريقة أخرى غري التي نعرفها. ففي عهد اخلليفة الثاين 
كانت هذه الوظيفة ما زالت حّيًة يف عقول الناس ووجداهنم، والسبب هو 
املجتمع اإلسامّي يف  تظّلل  التي كانت    وروحه  بالنبّي  العهد  قرب 
بالتدريج، وعندما  النور الساطع  تلك الفرتة. ولكن بعد أن حجب ذلك 
استطاع ملوك بني أمّية كّم األفواه ومنع الناس من األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر زاد الفساد وعظم االنحراف عن اجلاّدة.

اإلسامّي  التاريخ  يف  األوىل  وللمّرة  مروان  بن  امللك  عبد  أعلن  فقد 
املنرب  عى  صعد  عندما  الفريضة  هذه  تعطيل  وجوب  الظاهر-  -بحسب 
وأعلن: »واهلل ال يأمرين أحد بعد مقامي هذا بتقوى اهلل إاّل رضبت عنقه«.1 
األمر  فريضة  تعطيل  عن  األّول  الرسمّي  اإلعان  هو  هذا  أّن  يبدو  نعم، 
أعناق  رُضبت  مروان  بن  امللك  عبد  وقبل  املنكر.  عن  والنهي  باملعروف 
بتقوى اهلل«. وبعد  ب�»جريمة األمر  بذرائع أخرى، وليس  كثريين، ولكن 
الفريضة هبدف  هلذه  الفكرّية  القواعد  انطلق مرشوع تضعيف  امللك  عبد 
املعارف  دورُة  اسُتبدلت  احلاالت  بعض  ويف  الناس.  أذهان  من  حذفها 
الكاذبة بفريضة األمر باملعروف.2 ووصل األمر يف بعض احلاالت إىل أّن 
ا؛ بل هو تكليف بعض  الناس صاروا يعتقدون بأّن هذا الواجب ليس عامًّ

األشخاص يف بعض األزمنة فحسب.

ويف هذا العرص نرى األمر يف أوساطنا عى هذه احلال. وما أفىض إىل ما 
نحن عليه ليس سوى الدعاية املضّللة لبعض أهل السلطة والنفوذ الذين 
خيشون عودة هذا الواجب إىل احلياة من جديد، وهم الذين خلقوا ظروًفا 

تسمح للناس باالعتقاد بضيق دائرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ويف هذا العرص ويف هذه األوضاع التي تصعب فيها معرفة احلقائق ال 

1-  اجلّصاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 88.
2-  لعّل اإلشارة إىل أحد برامج الشاه للتعليم والرتبية الدينّية. )املرتجم(
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مرجع لنا للتمييز بني احلّق والباطل سوى القرآن، كام أمر رسول اهلل حيث 
قال: »إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن«.1

يف هذه األيام أّي ستارٍة هي األكثر حجًبا للحقائق عن أذهاننا؟ وأّي 
بيننا؛  الفكرّي والعميّل  تؤّدي إىل وقوع هذا احلجم من االختاف  ستارة 
بحيث يرى أحدنا أّن هذا العمل واجٌب، ويرى اآلخر عدم وجوبه؟ هذا 
العرص هو عرص العودة إىل القرآن؛ ألّن الزمن هو زمن الفتنة. وإىل جانب 
القرآن عدٌد من األخبار والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة نشري 
إليها أّواًل ونعرض بعض األحاديث املعارضة.2 ثّم بعد ذلك نبنّي وجهة 
نظرنا يف كيفّية اجلمع بني األخبار لرفع التعارض املفرتض بينها، أو ترجيح 

بعضها عى بعضها اآلخر.

البحث الروائّي

آخر  يف  »يكون  قال:  أّنه   الباقر اإلمام  عن  اهلل  عبد  بن  يروي   -1
سفهاء،  حدثاء  كون  ويتنسجّ أون3  يتقرجّ مراؤون  قوم  فيهم  يتبع  قوم  الزمان 
ال يوجبون أمًرا بمعروف وال نًيا عن منكر، إالجّ إذا أمنوا الرضر، يطلبون 
ت العلامء وفساد عملهم، يقبلون  ألنفسهم الرخص واملعاذير، يتبعون زالجّ
ت الصالة  عىل الصالة والصيام وما ال ُيْكلُِمهم يف نفس وال مال. ولو أرضجّ
بسائر ما يعملون بأمواهلم وأبدانم لرفضوها كام رفضوا أسمى الفرائض 

1- الكايف، ج 2، ص 599.
2- انظر صفحة 488 الروايات الدالة عى عدم العموم.

3-  كان يطلق مصطلح القّراء يف ذلك الزمان عى األشخاص الذين كان عندهم شكٌل 
من أشكال التخّصص يف قراءة القرآن. وبعض هؤالء كان يستأجرهم معاوية لوضع 
احلديث يف ذّم أمري املؤمنني عيّل . وبالتايل هذه الرواية تتحّدث عن الصنف من قّراء 
القرآن. فهؤالء كانوا من أخطر الفئات االجتامعّية؛ حيث كانوا يتقنون ظواهر الدين 
ووضعه.  احلديث  جعل  عى  اجلور  ساطني  من  اجلوائز  يأخذون  وكانوا  ومظاهره، 

)منه دام ظله(
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تقام  هبا  عظيمة  فريضة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إنجّ  وأرشفها. 
هم بعقابه فيهلك  الفرائض، هنالك يتمجّ غضب اهلل عز وجل عليهم، فيعمجّ
باملعروف والنهي  األمر  إنجّ  الكبار.  دار  ار والصغار يف  الفججّ دار  األبرار يف 
عن املنكر سبيل األنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض 
وتأمن املذاهب، وتل املكاسب وُتردجّ املظامل وتعمر األرض وُينتصف من 
هبا  وا  وصكجّ بألسنتكم  والفظوا  بقلوبكم  فأنكروا  األمر.  ويستقيم  األعداء 
جباههم وال تافوا يف اهلل لومة الئم، فإن اتجّعظوا وإىل احلق رجعوا فال سبيل 
ِبيُل َعلَى الَِّذيَن يَظْلُِموَن النَّاَس َويَبُْغوَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغيِْر الَْحقِّ  عليهم ﴿إِنََّما السَّ
أُْولَِئَك لَُهم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم 

غري طالبني سلطاًنا وال باغني مااًل وال مريدين بظلم ظفًرا، حتجّى يفيئوا إىل 
أمر اهلل ويمضوا عىل طاعته«.

مئة  قومك  من  ٌب  معذجّ أينجّ   : النبيجّ  إىل شعيب    »وأوحى اهلل  قال: 
يا ربجّ   : ألًفا من خيارهم! فقال  ألًفا من رشارهم وستجّني  أربعني  ألٍف 
هؤالء األرشار فام بال األخيار؟ فأوحى اهلل  إليه: داهنوا أهل املعايص ومل 

يغضبوا لغضبي«.

حيّدثنا اإلمام  يف هذه الرواية عن مجاعة تظهر يف آخر الزمان تتظاهر 
ذلك.  غري  الباطن  يف  ولكنّها  القرآن؛  وقراءة  واملعرفة  والعلم  بالصاح 
ال  وهؤالء  وسفهاء.  التفكري  سطحّيو  أّي  حدثاء؛  بأهّنم    ويصفهم 
يأمرون باملعروف إاّل إذا أمنوا الرضر. ثّم يبنّي اإلمام يف هذه الرواية أمّهّية 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر واآلثار املرتّتبة عليه يف الدين واالجتامع. 
ثّم يكشف لنا يف موضع من احلديث عن رضورة اإلنكار بام تيّ� حّتى لو 
كان ذلك بالتعبري عن النفور وعدم الرضا. وهذا القسم من احلديث يشبه 
قول اهلل  يف سورة الكافرون: ﴿قُْل يَا أَيَُّها الَْكاِفُروَن * اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن 
ا َعبَدتُّْم * َواَل أَنتُْم َعاِبُدوَن َما أَْعبُُد  * َواَل أَنتُْم َعاِبُدوَن َما أَْعبُُد * َواَل أَنَا َعاِبٌد مَّ
* لَُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِديِن﴾. حيسب بعض الناس أّن هذه السورة هي سورة 
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عن  وإعان  حرب  سورة  هي  السورة  هذه  إّن  رأيي  يف  وتسامح.  مداراة 
التاميز واالنفصال؛ ألّن اهلل يطلب من رسول اهلل  أن يعلن الرباءة من 

دين الكافرين ومعتقداهتم ومتّيز دينه عن دينهم.

ثّم يتابع اإلمام فيدعو خماطبيه إىل عدم التوّقف عند لوم الائمني، وإىل 
هبدف  بل  والدنيا؛  املال  يف  الطمع  أجل  من  ال  املنكر  مواجهة  يف  الثبات 
 وحي  لنا اإلمام  ينقل  املنكر من األرض. ويف آخر احلديث  استئصال 
من  صنفني  عى  العذاب  نزول  فلسفة  لنا  ويبنّي    النبّي  شعيب  إىل  اهلل 
الناس بعضهم جمرمون وآخرون ليسوا مثلهم، ولكّن جريمتهم هي مماألة 

املجرمني وعدم اإلنكار عليهم.

ه  ا بعد؛ فإنجّ 2-خطب أمري املؤمنني  فحمد اهلل وأثنى عليه وقال: »أمجّ
انيجّون  إنجّام هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من املعايص ومل ينههم الربجّ
انيون واألحبار  م ملجّا متادوا يف املعايص ومل ينههم الربجّ واألحبار عن ذلك، وإنجّ
عن ذلك، نزلت هبم العقوبات. فْأُمروا باملعروف وانَوا عن املنكر واعلموا 
با أجاًل ومل يقطعا رزًقا، إنجّ األمر  أنجّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يقرجّ
ر اهلل هلا من زيادة  ينزل من السامء إىل األرض كقطر املطر إىل كلجّ نفس بام قدجّ

أو نقصان..«..1

ما هي العقوبات اإلهلّية التي يتحّدث عنها اإلمام  يف خطبته هذه؟ 
قد تكون بعض البايا التي حتّل عى الناس من فقر وظلم وفساد أخاقّي. 
فعندما يتوّرط الناس يف املعايص تزول األمانة والصدق، وتزول موجبات 
االطمئنان واألمن يف املجتمع. ويسود سوء الظّن، ومع األسف سوء الظّن 
هذا يف حمّله يف ظّل الظروف االجتامعّية التي نتحدث عنها. وهذه الظواهر 
من العقوبات اإلهلّية التي ترتّتب عى املعايص ومنها ترك األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر.

1-  املصدر نفسه، ص 57.
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يأمن  املؤمنني  جمتمع  ففي  مؤمن«.1  إىل  يسكن  »املؤمن  اخلرب  يف  ورد 
يرتفع األمن  املعايص  تعّم  نفسه وماله وولده؛ ولكن عندما  اإلنسان عى 
ويسود االنحراف. وهذه اآلثار االجتامعّية من نتائج التخّلف عن واجب 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

  الكايف عن اإلمام موسى بن جعفر  الكلينّي يف  الشيخ  3- ويروي 
قوله: »َلَتْأُمُرنَّ باملعروف ولتنهن عن املنكر أو ليستعملن عليكم رشاركم 
احلديث  هذا  يف    اإلمام  لنا  يبنّي  هلم«.  يستجاب  فال  خياركم  فيدعو 
ُيستجاب دعاء األخيار؛  أن  يمكن  األّمة ال  استياء األرشار عى  بعد  أّنه 
ألهّنم ضّيعوا الوسيلة احلقيقّية للحيلولة دون تسّلط األرشار، وهي األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

يعيبون  القوم قوم   قوله: »بئس  الباقر  أيًضا عن اإلمام  4- ويروي 
التوّقف عنده  األمر باملعروف والنهي عن املنكر«. وهذا احلديث يستحّق 
والتأّمل يف داللته يف عرصنا هذا. فنحن مبتلون يف هذا العرص بمن يعيب 

عى اآلمرين والناهني أداءهم هلذه الفريضة والتزامهم هبا.

5- ويروي أيًضا عن اإلمام الصادق  أّنه قال: »إنجّ اهلل عزجّ وجلجّ بعث 
ملكني إىل أهل مدينة ليقلباها عىل أهلها، فلام انتهيا إىل املدينة وجدا رجاًل 
الداعي؟  هذا  ترى  أما  لصاحبه:  امللكني  أحد  فقال:  ع؛  ويترضجّ اهلل  يدعو 
، فقال: ال ولكن ال أحدث شيًئا  فقال: قد رأيته ولكن أميض ملا أمر به ريبجّ
إىل  انتهيت  إينجّ  ربِّ  يا  فقال:  وتعاىل؛  تبارك  اهلل  إىل  فعاد  ريبجّ  أراجع  حتجّى 
ع إليك، فقال: امِض ملا أمرتك  املدينة فوجدت عبدك فالًنا يدعوك ويترضجّ

2.» به، فإنجّ ذا رجٌل مل يتمعر وجهه غيًظا يل قطجّ

نعم، مشكلة هذا الرجل بحسب احلديث هي أّنه مل يربّد وجهه غضًبا هلل. 

1-  الكايف، ج 2، ص 247.
2-  الكايف ج 5، ص 58.
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بعض الناس يظّن أّن عى املؤمن أن يشتغل بنفسه عن اآلخرين، املهم هو أن 
تكون صاحلًا، وال مشكلة بعد ذلك إذا صاحبت أهل املعايص وداهنتهم، 

ومل تأمرهم باملعروف ومل تنههم عن املنكر. وهذا وهٌم ال واقع له.

6- ولسان هذه الرواية لسان تشبيه ومتثيل: »األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر خلقان من خلق اهلل فمن نرصمها أعّزه اهلل ومن خذهلام خذله اهلل«.1

تي  7- وعن اإلمام الرضا  يقول: »كان رسول اهلل  يقول: إذا أمجّ
تواكلت األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فليأذنوا بوقاع من اهلل تعاىل«.2 
يف هذا احلديث هتديد مبارش بالعذاب الذي يمكن أن يوقعه اهلل تعاىل عى 
األّمة التي ترتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر نتيجة التواكل؛ بحيث 
كّل فرٍد يقول إّن الفرد اآلخر هو الذي جيب أن يؤّدي هذه الفريضة. واآلن 
انظروا إىل أوضاع جمتمعاتنا فهل نزل عليها العذاب؟ ليس بالرضورة أن 
يكون العذاب شبيًها بالعذاب الذي نزل عى األمم السابقة مثل: اجلراد، 
بن  يزيد  فجلوس  اهلالكة.  باألمم  نزل  مما  ذلك  وغري  والطوفان  والقّمل، 
وبنو  الدوانيقي  املنصور  وتويّل   ، إهليٌّ عقاب  اخلافة  مسند  عى  معاوية 
الباء  بانتظار  تقيض  رضورة  ال  إذ  أيًضا.  عقاٌب  هاشم  بني  حمّل  العباس 

الطبيعّي الذي ينزل بصورة غري طبيعّية.

وورد يف روايٍة أخرى عن اإلمام عيّل : »وما أعامل الربجّ كلجّها واجلهاد 
يّ«.3 يف سبيل اهلل عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر إالجّ كنفثة يف بحر جلجّ

8- وينقل املرحوم الفيض عن التهذيب روايًة أخرى يقول فيها النبّي 
: »ال يزال الناس بخرٍي ما أمروا باملعروف ونوا عن املنكر وتعاونوا عىل 
، فإذا مل يفعلوا ذلك ُنِزعت منهم الربكات، وُسلِّط بعضهم عىل بعض،  الربجّ

1-  الكايف ج 5، ص 59.
2-  الكايف، ج 5، ص 59.

3-  هنج الباغة، باب احلكم، احلكمة 374.



تفسير سورة براءة488

ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف السامء«.1

األمر والنهي هلل هو روح اإلسام الثورّية، وهو الذي حيفظ هذه احلالة 
ومن   . اهلل  رسول  أّسسه  الذي  اإلسامّي  املجتمع  يف  ظهرت  التي 
هذه  واإلنسانّية.  واملساواة  والعدالة  األخّوة  احلالة  هذه  خصائص  أهم 
وإذا  املنكر.  عن  والنهي  باملعروف  األمر  فريضة  بأداء  حُتفظ  اخلصائص 
إىل  األّمة  وتنقلب  تزول  اخلصائص سوف  هذه  فإّن  الفريضة  هذه  ُتركت 

احلالة اجلاهلّية، كام حصل يف عهد معاوية وبعده يف دولة بني العّباس.

ليست الربكة بأن يصري مبلغ عرشة توامني مخسة عرش. فبعض الناس 
عرشة  بمبلغ  نشرتي  كنّا  السابق  يف  مالِنا.  من  الربكة  »ارتفعت  يقولون: 
يسّد  املبلغ  هذا  صار  اآلن  ولكن  أيام.  مخسة  للعيش  يكفينا  ما  توامني 
ارتفاع  هو  الربكة  ارتفاع  للربكة،  ارتفاع  هذا  ليس  واحٍد«.  يوم  حاجات 
البال،  وراحة  األمن  حالة  وانعدام  الناس،  بني  واملساواة  األخّوة  حالة 

وابتاء الناس بالفقر... نعم ارتفاع هذه األمور هو ارتفاع للربكة.

إّن عبارة »ومل يكن هلم نارص... يف السامء« عى درجٍة عالية من األمهّية. 
ليساعدكم  السامء  من  ماٌك  عليكم  هيبط  أن  تنتظروا  أال  منه  يقصد  ال 
وينرصكم. بل املقصود من هذه العبارة: من اآلن فصاعًدا ال ترفعوا أيديكم 
ينرصكم  لن  تعاىل  اهلل  وهو  السامء  يف  من  فإّن  اإلجابة؛  وتتوّقعوا  بالدعاء 
وصل  ما  يف  السبب  كنتم  أن  بعد  واقعكم  بتغيري  دعاءكم  يستجيب  ولن 
أمركم إليه. نعم، يمكنكم دعاء اهلل لتدّب احلمّية والغرية يف نفوسكم فتثور 

ثائرتكم وتدّب احلياة فيكم من جديد.

األخبار الداّلة على عدم العموم

ثّمة أخباٌر وروايات عّدة ظاهرها وجوب األمر باملعروف والنهي عن 

1-  التهذيب، ج 6، ص 181.
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املنكر عى بعض األشخاص فقط. وهي تنقسم إىل طوائف، وجيب عرض 
بعضها عى القرآن ملعارضتها ملا تقّدم. وسوف يظهر لنا أّن لبعضها حممًا 
صحيًحا ووجًها مقبواًل. وبعضها ال يمكن القبول به وال املوافقة عليه ال 
سنًدا وال مضموًنا. ومن هذه الروايات ما يشرتط يف الوجوب األمن من 
الرضر بينام الحظنا يف الرواية الواردة عن اإلمام الباقر  أّنه يذّم أولئك 

الذين يعّلقون األمر باملعروف والنهي عن املنكر عى األمن من الرضر.

الواجبات  تركهم  عى  الزمان  آخر  أهل  لوم  الرواية  هذه  من  وُيستفاد 
بذريعة اخلوف من الرضر املايّل أو النفيّس الذي يرتّتب عليها. ولعّل أحدهم 
يرتك الصاة كام يف الرواية إذا كّلفته مااًل. ورصيح هذه الرواية أّن األمن 
من الرضر ليس رشًطا يف وجوب األمر والنهي. إًذا، ينبغي أن يفهم أولئك 
الطبيعّية  أّن احلالة  يعّلقون وجوب األمر والنهي عى هذا الرشط،  الذين 

واألولية هلذا الواجب هي عدم االشرتاط.

نعم، إذا كان املعروف املرتوك أو املنكر املرتكب ال يستأهل التضحية 
بالنفس واملخاطرة بالعرض والرشف من أجله، ففي هذه احلالة ال بّد من 
املوازنة وترجيح حفظ ما هو أهّم. وبالتايل محل روايات االشرتاط عى هذه 

احلالة وأمثاهلا.

لنفرض أّن ظامًلا حيمل سيًفا ويطلق شاربيه بطريقٍة غري مألوفة، فا جيب 
عى اإلنسان أن يتصّدى لنهيه عن هذا املنكر بقّص شاربيه، ويعّرض حياته 
للخطر. واألمر نفسه لو فرض أّنه يلبس خامتًا من ذهب. فهذه املنكرات ال 
تستحّق التضحية بالنفس من أجل النهي عنها. أّما إذا كان هذا الظامل عازًما 
عى قتل مؤمن، فا بّد من هنيه حّتى لو أّدى إىل أن يتعّرض الناهي لرضر 
الرضب بالعصا مثًا؛ وذلك ألّن حياة املؤمن تستحّق الدفاع وحتّمل رضر 

أخّف من القتل من أجلها.

ترتبط  التي  احلاالت  يف  مقبولة  الرضر  ماحظة  أّن  الواضح  ومن 
باألمور القليلة األمّهّية، أّما القضايا الدينّية الكربى، كام لو كان أصل الدين 
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يف معرض اخلطر، فعندها ال ينبغي إدخال الرضر يف احلسابات، وال بّد من 
الدفاع عن الدين، مهام كانت األرضار واملخاطر التي قد تصيب املدافع. 

وقد فعل األئّمة ذلك وتعّرضوا للمخاطر الكربى.

وصفوة القول: عندما نرى رواية مشكلة الفهم ال بّد من عرضها عى 
القرآن، خاّصة إذا كان هلذه الرواية معارض من احلديث. وهذا ما ُدعينا 
إليه يف األخبار الواردة حلّل التعارض: »ما وافق كتاب اهلل فخذوه«، وأّما 
من  اهلل  كتاب  اجلدار.  هبا  نرضب  بأن  ُأِمرنا  فقد  للقرآن  املعارضة  الرواية 
املؤمنني  صفات  فيه  لنا    اهلل  بنّي  وقد  للفهم.  قابٌل  وأدبّياته  لغته  ناحية 
يَأُْمُروَن  بَْعٍض  أَْولِيَاء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  »َوالُْمْؤِمُنوَن  فقال:  وفضائلهم، 
ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكر«، ومل يرد يف هذه اآلية أّي قيٍد لوجوب األمر 

والنهي. وهذه اآليات وأمثاهلا تدّل بوضوح ورصاحة عى وجوب األمر 
والنهي عى الناس كاّفة.

والوجه اآلخر الذي يمكن محل الروايات املعارضة عليه هو التقّية. ومن 
املعلوم يف الفقه اإلمامّي أّن احلديث املعارض املوافق ألهل السنّة حُيمل عى 
التقّية. وقد كانت التقّية أسلوًبا يعتمده األئّمة   حلفظ شيعتهم يف ذلك 
الزمان. وبالتأّمل يف هذه الروايات نجد أّن الروايات النافية لوجوب األمر 
الروايات  وأّما  السلطة.  مع مصالح  تنسجم  املنكر  والنهي عن  باملعروف 
أصحاب  خواّص  إىل  موّجهة  فهي  والنهي،  األمر  عموم  عى  تدّل  التي 

األئّمة لبيان احلكم الواقعّي.

ثالثة عالمات المؤمنين: إقامة الصالة

والكلمة  الصاة.  إقامة  هي  اإليامن  ألهل  املمّيزة  الثالثة  العامة 
يف  خيتلف  تعبري  وهو  قائمًة،  الصاة  جعل  أّي  اإلقامة؛  هي  املستخدمة 
إىل  األخرية  الكلمة  عن  العدول  من  اهلدف  ولعّل  »يصلّون«.  عن  داللته 
التعبري بإقامة الصاة، هو اإلشارة إىل املعاين اآلتية: أداء الصاة بالصورة 

االختاف بني 
أداء الصاة 

وإقامتها
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والكيفّية املطلوبة؛ أّي أداء املؤمنني إّياها عى وجهها. وإاّل فإّن املنافق قد 
يصيّل. وقد تكون صاته بحسب الظاهر أفضل وأدّق من صاة املؤمن، 

ولعّله يتظاهر باخلضوع واخلشوع؛ ولكّن صاته ميتة ال روح فيها.
النكتة الداللّية الثانية لإلقامة هي االجتامع للصاة. فاملؤمنون ال يصّلون 
إليها.  يدعون اآلخرين  اجتامعّية،  إىل ظاهرة  الصاة  بل حيّولون  وحدهم؛ 
وعى أّي حال بني »يصلون« و»يقيمون الصالة« فارٌق يف املعنى. وقد ُطرحت 

احتامالت أخرى غري ما ذكرنا يف بيان الفوارق الداللّية بني التعبريين.

رابعة العالمات: إيتاء الزكاة

كَاَة«. يبدو  العامة الرابعة من عامات اإليامن إيتاء الزكاة: »َويُْؤتُوَن الزَّ
لنا أّن الزكاة يف املصطلح القرآيّن مفهوم عامٌّ يشمل كّل ما ينفقه املؤمن من 
ماله يف سبيل اهلل. وهبذا التعميم يّتضح املعنى. املؤمن ينفق ممّا آتاه اهلل، وال 
يرى أّن املال ماله وحده، وال حيبس نفسه داخل الرشنقة التي يبنيها حول 

ذاته. املؤمن ليس ضّيق النظر وال ضّيق األفق.

فضل الصالة على سائر الواجبات

جيعل  الذي  الّ�  الكتشاف  والزكاة  الصاة  عند  التوّقف  ينبغي  وهنا 
اهلل  إىل  التفات  أهّنا  الصاة  خواّص  أهم  لإليامن.  عاماٍت  يعّدمها   اهلل
وتوّجه إليه. وهذه اخلاصّية ال يستغني العبد عنها إذا أراد العيش بسعادة. 

عندما يتحّقق التوّجه إىل اهلل  ويقدر اإلنسان عى تأسيس هذه العاقة 
حالة  انترشت  وإذا  نفسه.  حنايا  من  املفاسد  مجيع  ترتفع  رّبه،  وبني  بينه 

التوّجه إىل اهلل يف املجتمع فإهّنا تطّهره من مجيع الرذائل املعاكسة.
فعندما خيربنا اهلل  عن أّن الصاة تنهى عن الفحشاء واملنكر،1 وعندما 

1-  انظر: سورة العنكبوت: اآلية 45.

الزكاة يف 
املصطلح القرآين
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األوصاف  هذه  املؤمن،1  معراج  الصاة  أّن  والروايات  األخبار  يف  يرد 
والتقويامت للصاة دقيقة وصحيحة وليست شعًرا أو مبالغات أدبّية.

أكثرها  األخرية  أّن  العبادات  من  وغريها  الصاة  بني  الفوارق  وأحد 
موسمّية ومرتبطة بمناسبات بعينها، أو فردّية، أو هلا فلسفة حمّددة: الزكاة 
العوائق من طريق  العدّو ورفع  لدفع  واجلهاد  املجتمع،  الفقر يف  ملواجهة 

الدعوة، واحلّج موسٌم ومناسبة الجتامع الناس ليشهدوا منافع هلم.
الدين  أهداف  من  قساًم  ويؤّمن  وحمّدد  خاصٌّ  بعٌد  له  ترشيع  فكّل 
ومقاصده. أّما الصاة فهي صلب الدين ومتنه وليست حاشية من حواشيه. 
فالتوّجه إىل اهلل ينبغي وجوده يف احلّج واجلهاد والزكاة... ويف كّل عبادة من 

العبادات.
يف  شهٌر  فالصوم  الدين،  سطح  مستوى  الصاة  تعادل  احلقيقة  ويف 
السنة، واحلّج مرٌة يف العمر عى املستطيع، واجلهاد جيب عند احلاجة إليه. 

أّما الصاة فهي عمل كّل يوم وكّل ساعة.
باألدنى  األعى  تشبيه  باب  من  ولو  بيشء  الصاة  تشبيه  أردنا  وإذا 
والدول  املؤسسات  يف  هلا  شبيه  عى  العثور  يمكن  بالناقص،  والكامل 
واألحزاب، فهي أشبه بالنشيد الوطنّي أو احلزيّب... فعندما ُيراد تبنّي نشيد 
وطنّي جيمع املفّكرون والشعراء ويضّمنون النشيد أهّم املعاين والقيم  التي 

تتبنّاها اجلهة صاحبة النشيد املقرتح.
وبعبارة  وأحامها.  قيمها  أهّم  األّمة  روح  يف  يبّث  الوطنّي  والنشيد 
موجزة: يستوعب رؤيتها الكونّية ونظرهتا إىل احلياة والوجود. ولقد سمعنا 
أّن بعض الدول العظمى إذا أرادت حتديد موقٍف من دولة أو مجاعة سياسّية 
تأخذ يف احلسبان نشيدها الوطنّي وتنظر فيه، لرتى هل فيه ما يتعارض مع 
هي  اإلسامّية.  لألّمة  الوطنّي  النشيد  بحكم  فالصاة  ال.  أو  سياساهتا 

ختترص أعظم أهداف الرشيعة وأسنى مقاصدها الكربى.

1-  الكايف، ج 3، ص 265.

حضور الصاة 
يف صلب تدّين 

املؤمن

الصاة هي 
النشيد الوطني 

لإليامن
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يف  والدولة  التوحيد،  درجات  أعى  إىل  تشري  نعبد«  »إيّاك  عبارة  مثًا 
اإلسام تبنى عى التوحيد. والتوحيد هو أهّم حمّرٍض عى الثورة. وكذلك 
يف  املسلمني  جتميع  عن  المستقيم«  الصراط  »اهدنا  تعاىل:  قوله  يكشف 
عليهم« يشمل  الدين. ومفهوم »المغضوب  صفٍّ واحٍد يف مواجهة أعداء 
كّل الذين يعارضون الدين عمًدا أو نتيجة اجلهل وسوء التقدير. الركوع 
اليومّي.  اإلياميّن  النشيد  هذا  من  أجزاء  كّلها  أكرب  اهلل  وكلمة  والسجود 
جواز  بعدم  احلكم  إىل  أفىض  الذي  هو  للصاة  املوقع  وهذا  املعاين  وهذه 
تركها عى أّي حال. إًذا، موقع الصاة يف رأس قائمة األحكام والواجبات 
اإلسامّية. وال مانع أن يكون األثر الظاهرّي لبعض األعامل أكرب من أثر 
ليكون  ُتعّد اإلنسان  التي  تبقى هي األهّم، فهي  الصاة؛ ولكن مع ذلك 

آمًرا باملعروف وناهًيا عن املنكر وجماهًدا.

األذان،  من  العمل«  خير  على  »حّي  عبارة  إسقاط  النظر  ملن قرص  وإّنه 
النوم« يف أذان الفجر، ويف تقديرنا  وكذلك إضافة عبارة »الصالة خيٌر من 
إبقاء  أّن  االقرتاحات  هذه  أصحاب  توّهم  وقد  مضحكة.1  عبارٌة  هي 
الصاة عى  ترجيح  إىل  الناس  يدعو  العمل« سوف  خير  على  عبارة »حّي 
اإلنسان روح  تبّث يف  التي  الصاة هي  فإّن  العجائب،  اجلهاد. وهذا من 
املخاطر.  املواقف أن يضع اإلنسان نفسه يف مواجهة  اجلهاد. من أصعب 
فام هو الدافع الذي جعل املجاهدين يف صدر اإلسام مستعّدين ملواجهة 
اإلنسان هلذا  إعداد  تأثرًيا عى  أكثر  أّن شيًئا  يبدو  واملخاطر؟ ال  الصعاب 
املستوى من التضحية سوى االلتفات إىل اهلل والتوّجه إليه. وروحّية الثبات 
هذه ال يشء أكثر من الصاة حيّققها يف النفس اإلنسانّية. فالصاة إًذا، هي 
أهّم الضامنات للوقوف يف مواجهة املخاطر والصعاب، وهي التي تساعد 
الصعاب  ُتذّلل  الصاة  وبربكة  الشاّقة،  األعامل  أعباء  حتّمل  عى  اإلنسان 

وهي ركٌن ركنٌي للدين.

1-  انظر: وسائل الشيعة، ج 2، ص 373.

حضور مجيع 
أهداف اإلسام 

يف الصاة
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بعض الناس يملكون لساًنا فصيًحا يف احلديث عن القضايا االجتامعّية 
يف اإلسام؛ ولكنّهم قارصون عن احلديث عن الصاة حلسباهنم أهّنا عمٌل 
، أو عى األقّل حيسبون أّن البعد االجتامعّي فيها ليس مبارًشا. وقد  فرديٌّ
كّل  تقريًبا  اإلسامّية،  والتكاليف  الواجبات  مجيع  أّم  هي  الصاة  أّن  بّينّا 

يشء من الدين حارٌض يف الصاة بشكٍل أو بآخر.

أهمّية الزكاة في اإلسالم

يمكن  ال  الدولة  ألّن  وذلك  اإلسام؛  أركان  من  ركٌن  أيًضا  الزكاة 
تأثرٌي يف  أن تستمّر وتؤّدي وظائفها من دون موارد مالّية. وهذا الركن له 
جمال تقّدم العقيدة وانتشارها أيًضا. فكثرٌي من النجاحات ُبنيت عى املال. 
والدولة اإلسامّية ليست بدًعا بني الدول، فهي ال تستطيع أداء واجباهتا 
رشط  املال  وخمترصة  عاّمة  وبكلمة  مالّية.  ميزانّية  دون  من  املجتمع  جتاه 

أساس إلدارة الدول واملجتمعات.

 خامسة عالمات المؤمنين: طاعة الله ورسوله

التي  األربع  العامات  مقابل  يف  اإليامن،  عامات  اآلية  هذه  مّخست   
ُذِكرت للمنافقني. والعامة اخلامسة هي طاعة اهلل ورسوله: »يُِطيُعوَن اللَّه 

َوَرُسولَُه«.

وهنا أسئلة يمكن أن ُتطرح: ما الداعي للحديث عن طاعة اهلل ورسوله 
بعد احلديث عن الصاة والزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، مع 

أّن هذه األمور هي مصاديق لطاعة اهلل ورسوله؟

وبعبارة أخرى: ملاذا ُذكرت العامات األربع ثّم ذكرت بعدها العامة 
اخلامسة التي تشمل ما تقّدم، أليس األفضل أن ُتذكر هذه اخلامسة العاّمة 

ويكتفى وُيستغنى هبا عاّم سبقها؟
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السؤال الثاين: ملاذا ُتعّد طاعة اهلل ورسوله رشًطا من رشوط اإليامن؟ بل 
ما هو املراد من طاعة اهلل ورسوله؟ هل املراد وجوب طاعة اإلنسان اهلل يف 
كّل أمٍر وهني وترّصف وسلوك، يف الكلّيات واجلزئيات والتفاصيل؟ وهل 
إّن ارتكاب معصية صغرية أو اإلقدام عى خمالفة حلكم تفصييّل ولو كان 
يمكن  هل  اإليامن؟  دائرة  من  اإلنسان  خيرج  ضعٍف  أو  غفلة  نتيجة  ذلك 

االلتزام باجلواب اإلجيايّب عن هذه األسئلة وخاّصة السؤال األخري؟

نحن نعتقد أّن فهم عبارة »ُيطِيُعوَن اهلل َوَرُسوَلُه« جييب عن السؤالني أو 
األسئلة املتقّدمة.

الطاعة وأداء الواجبات

بالنظر إىل ظاهر هذا الكام وإىل ما قّدمناه يف تفسري اآلية، نرى أن ليس 
املراد من الطاعة هنا هو الطاعة العملّية ويف مقام املامرسة واألداء؛ بل املراد 
ا المتثال ما ُيطلب من  هو التحيّل بروحّية الطاعة بأن يكون املؤمن مستعدًّ

تكاليف وواجباٍت.

أولئك  فهم  املؤمنون  أّما  حلياته،  ومسلًكا  مساًرا  يرسم  شخص  فكّل 
الذين ينتظرون خريطة الطريق التي يرسمها هلم اهلل ليسريوا وفقها.

اكتساهبا  يمكن  حالٌة  هي  ورسوله  اهلل  طاعة  املعنى  هذا  إىل  بالنظر 
والتحيّل هبا؛ وبالتايل فإّن الواجبات األربعة التي وردت يف اآلية ليست هي 
كّل التكاليف املطلوبة بحسب الرشيعة اإلسامّية، بل هي جمّرد مؤرّشات 
تكشف عن وجود هذه احلالة، وهي حالة الطاعة واالنقياد يف مقابل أوامر 

اهلل تعاىل.

وملزيد من التوضيح نقول إّن أّي جمتمع من املجتمعات حيتاج إىل برنامج 
أن  الطبيعّي  ومن  ومعاده،  معاشه  أوضاع  ولرتتيب  حياته،  أمور  لتنظيم 
يتضّمن هذا الربنامج جمموعة من األوامر والنواهي. وهذا الربنامج تارًة 
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يتوىّل تدوينه إنساٌن ّما باالستناد إىل اجّتاه فكرّي برشّي، وطوًرا يعتمد هذا 
الباطنّي، ومّرة ثالثة ُيستقى هذا الربنامج  املجتمع عى ما يمليه عليه ميله 

من تعاليم الوحي وهدايات اهلل سبحانه.

ُيطِْع  والنفيّس  الباطنّي  وميله  هواه  يّتبْع  ومن  ُيطِْعُه،  شخًصا  يّتبْع  من 
أو  املجتمعات  فيها  تعتمد  التي  النفيّس، ويف احلاالت  امليل  أو  اهلوى  هذا 

األشخاص عى برامج الوحي وهدايته تكون يف حالة طاعة هلل ورسوله.

النفس  االنقياد يف  املقصود من طاعة اهلل ورسوله، وجود روحّية  إًذا، 
جتاه أوامر اهلل ورسوله. ومعنى ذلك أّن يسّلم اإلنسان زمام أمور حياته هلل 
ورسوله. ومن هنا، ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية قضية الطاعة بشكٍل منفصٍل 

عاّم سبقها من أعامل وعبادات. 

واألمر  الزكاة  وإيتاء  الصاة  إقامة  أّن  للجميع  الواضح  ومن  هذا 
بالطاعة  مسبوقًة  كّلها  هذه  تكون  أن  جيب  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
وروحّية االنقياد، فحالة الطاعة هي املنبع الذي تصدر عنه هذه األعامل. 
فمن ال يعزم عى طاعة اهلل ورسوله، ومل جيعل برنامج الدين خريطة طريقه 
يف احلياة، مثل هذا الشخص لن يصيّل ولن يدفع الزكاة لوجه اهلل. وإذا فعل 
شيًئا من هذه األمور سوف يكون ذلك ألسباب أخرى وال ُيقصد هبا وجه 

اهلل، وبالتايل لن تكون األعامل الصادرة عنه داخلة يف دائرة الطاعة.

وخاصة الكام: إّن حالة الطاعة يشء آخر غري األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر وإقامة الصاة وإيتاء الزكاة. وعليه إذا أردنا أن نصيب احلقيقة يف 
َوَرُسولَُه« ينبغي أن نقول: حالة الطاعة  اللَّه  تفسرينا لقوله تعاىل: »يُِطيُعوَن 
واالنقياد ألوامر اهلل ورسوله جزء من حقيقة املؤمنني ووجودهم. وبحسب 
فعل  على  »يداومون  مستدامة،  طاعة  حالة  يف  هم  املفّ�ين  بعض  قول 
الله ورسوله«.2 ومراد هذا املفّ� هو أّن طاعة  الصالة«،1 و»يمتثلون طاعة 

1-   جممع البيان، ج 5، ص 87.
2-   املصدر نفسه.
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اهلل ورسوله هي احلاكمة عى حياة املؤمنني، وهم يرسمون برنامج حياهتم 
ومسارهم وفق التعاليم والربامج التي أوحى هبا اهلل لنبّيه . وقد ورد يف 
 من هذه  : »ال تكن عبد غريك«.1 ويقصد  الرواية عن أمري املؤمنني 
أن  وجوب  وهو  عنه،  احلديث  بصدد  نحن  الذين  املبدأ  هذا  بيان  الكلمة 

يكون اإلنسان مطيًعا هلل وحده وليس ألحد سواه.

طاعة الرسول  من شروط قبول طاعة الله

السؤال الثالث الذي يمكن طرحه يف سياق تفسري هذه العبارة من اآلية 
هو: ما الغاية من النّص عى طاعة الرسول؟ أليس الرسول ناقًا ألوامر اهلل 
 حّتى حُيتاج إىل  ونواهيه؟ وهل طاعة اهلل منفصلة عن طاعة الرسول 

النّص عى كلٍّ منهام إىل جانب األخرى؟

اجلواب  السؤال،  هذا  عى  الرّد  يف  تقديمها  يمكن  أجوبة  ثاثة  وهنا 
األّول هو ما تقّدم يف آيات سابقة، فبعض الكام املتقّدم يصلح جواًبا عن 

هذا السؤال.2

معتقد  ألّي  يمكن   ، وعامٌّ كيّلٌّ  معنى  اهلل  طاعة  أّن  هو  الثاين:  اجلواب 
أن  يمكنه  فاليهودّي  كانت.  ما  كائنًة  تعاليمه  عى  يطبقه  أن  اهلل  بوجود 
يقول عميل بام يف التوراة طاعة هلل. ويمكن للمسيحّي أن يّدعي أّنه يؤّدي 
طاعة اهلل عندما يعمل بام يف اإلنجيل. واملرشك من مرشكي قريش من أهل 
مّكة كان يّدعي أّن تقديمه القرابني لألصنام واألوثان طاعٌة هلل. وقد كان 
هذا  وألجل  األرباب؛  رّب  بأّنه  ويؤمنون  اهلل  بوجود  يعتقدون  املرشكون 
إىل  للتقّرب  منها وسيلة  نتخذ  وإّنام  األصنام  نعبد  نحن ال  يقولون:  كانوا 
اهلل: ﴿ما نعبدهم إال ليقّربونا من الله زلفى﴾.3 وبناًء عى هذا فإّن طاعة اهلل 

1-   حتف العقول، ص 77.
2-   انظر: تفسري اآلية 62 من هذه السورة.

3-   سورة الزمر: اآلية 3.
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مفهوٌم كيّل يمكن ألّي متدّين مهام كان دينه أن ينسبه إىل نفسه. واإلسام له 
رؤيته وتصّوره لطاعة اهلل تعاىل. فام هي طاعة اهلل بحسب اإلسام؟

طاعة اهلل بحسب النسخة اإلسامّية هي أن يعلن اإلنسان اإليامن بالنبّي 
الذي ﴿يجدونه مكتوباً عندهم في التوارة واإلنجيل﴾.1 فاملطلوب من الناس 
هو طاعة اهلل بحسب التعاليم التي وصلت بواسطة هذا النبّي دون غريه. 
التي  التعاليم  كانت  لو  حّتى  اهلل  يطع  مل  كأّنه  اهلل  أنبياء  آخر  يطيع  ال  فمن 
يّتبعها منزلة فعًا من عند اهلل. ومن هنا يرّصح القرآن بوضوح بالرتابط بني 

طاعة اهلل وطاعة الرسول: ﴿من يطع الله فقد أطاع الرسول﴾.2

وهبذا يّتضح اجلواب الثاين وهو باختصار أّن اهلل تعاىل يريد أن يبنّي لنا 
مصداًقا حمّدًدا لطاعته وهو طاعة رسوله األخري. وكأّنه يقول لنا من أراد 
أتى هبا هذا  التي  النسخة  أن يكون مطيًعا هلل عليه أن يطيعه بحسب هذه 
الرسول. ومّلا كانت طاعة اهلل أمًرا مبهاًم وكليًّا يمكن افرتاض مصاديق عّدة 
له، حسم القرآن الكريم هذا اجلدل واالختاف يف كيفّية الطاعة وحّددها 
يف عدٍد من آياته ومنها هذه اآلية. والتامهي بني طاعة اهلل وطاعة الرسول 

أمٌر مستداٌم يف كّل عرص ومرص.

اإلهبام  بعض  أيًضا  الرسول  طاعة  واجهت  الفرتات  من  فرتٍة  ويف 
 بالرفيق األعى وانتقل إىل  والغموض، وذلك بعد أن التحق الرسول 
  جوار رّبه. يف ذلك العهد اّدعت مجاعة من الصحابة من معاريض عيّل
أّن طاعة اهلل تتحّقق بطريقة ما، ووصل األمر ببعضهم إىل حّد اّدعاء أّن اّتباع 
معاوية حيّقق طاعة اهلل. وهذا ما نقصده بالغموض أو العموم الذي ينفتح 
الباب معه لاّدعاءات واالّدعاءات املعاكسة. ومن هنا، نجد أّن اهلل  حّدد 
آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  : ﴿يَا   يف قوله  من تؤّمن طاعُتهم طاعَة رسول اهلل 

1-  سورة األعراف: أآلية 157.
2-  سورة النساء: اآلية 80.
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هم  الذي  األمر  فأولو  ِمنُكْم﴾.1  األَْمِر  َوأُْولِي  ُسوَل  الرَّ َوأَِطيُعواْ  اللَّه  أَِطيُعواْ 

أشخاص بأعياهنم هم الذين تتحّقق بطاعتهم طاعة اهلل والرسول.

املعارصين  املفّ�ين  بعض  كام  من  مستفاد  وهو  الثالث  واجلواب 
وهو ينقله عن بعض األكابر. وحاصله قبول الفرق والتمييز بني طاعة اهلل 
وطاعة النبّي ، فاألوىل هي طاعة األوامر اإلهلّية التي جتّلت يف الرشيعة 

اإلسامّية، بينام طاعة الرسول هي أوامر الرسول التي تصدر عنه.2

وهذا الكام مجيل ومقبوٌل وهو واقعيٌّ أيًضا. فثّمة أوامر من قبيل: ﴿أَِقِم 
يَاُم﴾،4 و﴿كُِتَب َعلَيُْكُم الِْقتَاُل﴾،5 فهذه األوامر  الََة﴾،3 و﴿كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ الصَّ

وأشباهها هي أوامر اهلل ودور النبّي  هو التوّسط يف اإلباغ واإلعام، 
وعندما يبّلغها للناس ينقلها باسم اهلل وبام هي أوامر إهلّية. ويف املقابل ثّمة 
أوامر تصدر عن النبّي  نفسه، وهو عند إباغها ال يعلنها بوصفها أوامر 
اهلل وحتّقق رضاه؛  أهّنا تريض  نفسه، وهذه ال شّك يف  إىل  ينسبها  بل  إهلّية، 
ولكنّها يف هناية املطاف أوامر صادرٌة عن النبّي  وأمثلتها كثريٌة يف حياة 
النبّي، كام لو أمر باالستعداد هلذه احلرب أو تلك، وكام لو عنّي قائًدا للجيش، 
ومن ذلك عندما طلب من اإلمام عيّل  أن يبقى يف املدينة وطلب من فان 

أو فان أن خيرج إىل معركة تبوك.

تعاىل،  إلرادته  خمالفة  وليست  اهلل  إرادة  سياق  يف  تقع  األوامر  وهذه 
وهو يأمر وفق رشيعة اهلل وال يأمر بخافها؛ ولكنّها يف هناية املطاف أوامر 

منسوبة مبارشة إىل النبّي وليس إىل اهلل.

وعليه، فإذا قال لك صديقك خذ هذا السوط وارضب به رأس فان 

1-  سورة النساء: اآلية 59.
2-  امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص 338.

3-  سورة اإلرساء: اآلية 78.
4-  سورة البقرة: اآلية 183.
5-  سورة البقرة: اآلية 216.
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الظامل؛ فا حيّق لك أن تفعل. أّما لو قال لك النبّي  ذلك فيجب عليك أن 
تفعل، وفعلك هذا طاعة للرسول مبارشة وطاعة اهلل بطريقة غري مبارشة. 
اللَّه َوَرُسولَُه«. فاملؤمنون هم أولئك الذين  وهلذا يقول اهلل تعاىل: »يُِطيُعوَن 
يطيعون اهلل ورسوله. وأنت يا رسول اهلل صاحب األمر والنهي فيهم ولك 
السلطة والصاحيات التي تسمح لك بإصدار األوامر ونقل أوامر اهلل هلم. 
وهذا املطلب عينه ُيستفاد من قوله تعاىل: ﴿فاَلَ َوَربَِّك الَ يُْؤِمُنوَن َحتََّى يَُحكُِّموَك 
ا قََضيَْت َويَُسلُِّمواْ تَْسلِيًما﴾.1 مَّ ِفيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ثُمَّ الَ يَِجُدواْ ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا مِّ

شمول الرحمة اإللهّية المؤمنين

»أُْولَ�ِئَك َسيَْرَحُمُهُم اللُّه«: هؤالء الرجال والنساء املّتصفون بصفة اإليامن 
اهلل  رمحة  من  احلرمان  مقابل  يف  وتظّللهم.  اإلهلّية  الرمحة  تشملهم  سوف 

بالنسبة للمنافقني.

الرمحة يف  تتحّدث عنها اآلية هي  التي  الرمحة  أّن  املفّ�ين  يرى بعض 
اآلخرة، ويستندون يف هذا الفهم إىل سني االستقبال يف أّول الفعل املضارع. 
ولكن يبدو يل أّنه إذا أردنا أن نفهم كام اهلل من دون أن نترّبع بإضافة قيٍد 
: سريحهم اهلل يف اآلخرة  إليه ينبغي أن نبقيه عى عمومه، فلم يقل اهلل 
من  ُتستوحى  اآلية  إىل  رقعة  إلضافة  داعي  ال  وبالتايل  فيها.  أو  باجلنّة  أو 
ذوقنا، والصحيح يف تفسري اآلية أّن اهلل يعد املؤمنني بالرمحة مطلًقا سواء 
كان ذلك يف الدنيا أم يف اآلخرة. ورمحة اهلل يف اآلخرة هي اجلنّة أو غريها 
من النعم ال نّدعي أّننا ندركها أو نفهمها حّق فهمها. ورمحته يف الدنيا هي 
اّتباع تعاليم الدين، وهي رفاه العيش واستقرار  التي ترتّتب عى  السعادة 
ولو  اآلية.  يف  ذكرها  تقّدم  التي  األربعة  الواجبات  بربكة  اإلنسانّية  احلياة 
أّن البرشية تلتزم بالواجبات التي كّلفها اهلل هبا لرأت وعاينت اجلنّة يف هذه 
الدنيا قبل اآلخرة. وملا رأينا قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان، وملا رأينا حسًدا 

1-   سورة النساء: اآلية 65.
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يف  اإلنسان  تصيب  أن  يمكن  التي  اإلهلّية  الرمحة  من  كّله  هذا  ضغينة،  أو 
الدنيا. وتبقى رمحة اهلل يف اآلخرة وامتيازها هو اخللود والدوام.

أّن اإلنسان  انسجامه مع ظاهر اآلية، غري  الرغم من  املعنى عى  وهذا 
يبقى مرتّدًدا وغري جازٍم به عندما ندخل اآلية الاحقة يف احلسبان.

وحاصل الرأي الثالث هو أّنه مّلا كانت اآلية الاحقة تعُد املؤمنني برمحة 
اهلل يف اجلنّة، فا بّد من قرص الرمحة يف هذه اآلية عى الرمحة يف الدنيا. وهذا 
عكس ما ُيستفاد من الرأي السابق؛ وذلك ألّن التكرار خاف األصل يف 
كام اهلل تعاىل. ويف كّل كلمة أو حرف من كام اهلل رسٌّ ينبغي البحث عنه، 
وكّلام ارتقى اإلنسان درجًة يف التكامل استطاع فهم رسٍّ من هذه األرسار. 
 األوج يف هذا املجال، فكانوا يفَهمون ويفِهمون  أئّمة اهلدى  وقد بلغ 

سائر الناس.

ومهام يكن من أمر،ٍ فإّن رمحة اهلل تنال اإلنسان يف الدنيا واآلخرة وليست 
الرمحة مقصورة عى اآلخرة وحدها. ولكن يف هذه اآلية الرمحة رمحة عاّمة 
تنال اإلنسان يف الدنيا، أّما الرمحة يف اآلية الاحقة فهي رمحته  يف اآلخرة.

استفادة  ُتساعد كلمة عزيز يف هذه اجلملة عى  َحِكيٌم«:  َعِزيٌز  اللَّه  »إِنَّ 
وكأّن  يُغلب«.  ال  الذي  »الغالب  هو  العزيز  ألّن  اآلية؛  من  الدنيوّية  الرمحة 
اآلية تقول عندما نقول: سريمحهم اهلل فا تتعجبوا؛ ألّن اهلل قادٌر وإرادته 
أفعاله صادرة عى ضوء عّزته وحكمته، وكّل فعٍل يصدر عنه  ثابتٌة وكّل 

يكون يف موقعه املناسب بمقتىض احلكمة التي هي صفة من صفاته تعاىل.

البحث الروائّي

نعرض يف هذا البحث الروائّي بضعة أحاديث تلقي بعض الضوء عى 
قيمة طاعة اهلل وأمهّيتها:

1- خياطب اإلمام الباقر جابًرا فيقول له: »يا جابر، واهلل ما يتقرب 
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ة،  إىل اهلل إالجّ بالطاعة، وما معنا براءة من النار،  وال عىل اهلل ألحد من حججّ
، وما تنال  من كان هلل مطيًعا فهو لنا ويلجّ ومن كان هلل عاصًيا فهو لنا عدوجّ

واليتنا إالجّ بالعمل والورع«.1

ففي هذا احلديث  التوقف عندها،  تستحّق  نقاٌط عّدة  يف هذا احلديث 
وال  اهلل،  إىل  للتقّرب  الوحيدة  الوسيلة  هي  الطاعة  أّن  جلابر  اإلمام  يبنّي 
يمكن ألحد أن حيتّج عى اهلل ويقول له أدخلني اجلنّة هلذا السبب أو ذاك، 
فلّله احلّجة البالغة. ثّم إّن اإلمام يريد أن يرفع األوهام من أذهان الناس، 
فرّبام يعتقد أحدهم أّنه يمكن أن يكون وليًّا هلل من دون طاعة، كام لو أراد 
اخلرب  هذا  يف  اإلمام   .البيت أهل  بمحّبة  القرب  مقام  ينال  أن  أحدهم 
 ا هلذه األوهام، وخيرب جابًرا أّن معيار القرب وتويّل أهل البيت يضع حدًّ
بالتمنّي  ُتنال  ال   وواليتهم  . عدوٌّ والعايص  ويلٌّ  فاملطيع  اهلل،  طاعة  هو 

وامليول، بل ُتنال بالعمل والورع.

والورع هو اليشء الذي ينقصنا، فنحن يف كثرٍي من األحيان ال نلتفت 
إىل ما يصدر عنّا، نقول كّل يشء، ونفعل كّل يشء؛ وما يدعو اإلنسان إىل 
الذي  والعائق  احلاجز  فهو  الورع،  هو  اإلقدام  وقبل  العمل  قبل  التوّقف 

حيول دون اإلنسان والتوّرط يف خمالفة اهلل  ومعصيته.

2- عن النبّي  أّنه قال: »فإنجّ اهلل ليس بينه وبني أحد من اخللق يشء 
يعطيه به خرًيا أو يرصف به عنه سوًءا إالجّ بطاعته وابتغاء مرضاته. إنجّ طاعة 
من  يعصم  اهلل  وإنجّ  ُيتجّقى.  رشٍّ  كلجّ  من  ونجاة  ُيبتغى،  خري  كلجّ  نجاح  اهلل 

أطاعه، وال يعتصم منه من عصاه«.2

يكشف لنا هذا احلديث أيًضا عن أّن رمحة اهلل ال ُتنال بالتمنّي؛ بل ُتنال 
بالطاعة وطلب الرضا، واملعيار يف الفوز بالنعم هو الطاعة، وماك النجاة 

1-  أمايل الشيخ الصدوق، ص 626.
2-  أمايل الصدوق، ص 488.

طاعة اهلل عامة 
احلب احلقيقي 

 لألئمة
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من الرّش هو تقوى اهلل وجتنّب معصيته. وعى اإلنسان أن يلتفت وإىل أّنه إذا 
أخطأ فا عاصم له من اهلل سوى اهلل وحده.

3- عن الوّشاء، عن اإلمام الرضا  يف تفسري قوله تعاىل: ﴿يا نوح إنّه 
ليس من أهلك﴾1 أّنه قال: »لقد كان ابنَه؛ ولكن ملجّا عىص اهلل  نفاه اهلل عن 

أبيه. وكذا من كان منجّا ومل يطع اهلل فليس منجّا، وأنت إذا أطعت اهلل فأنت منجّا 
أهل البيت«.2

بعض  يف  ورد  ولكن  االنتامء؛  معيار  حتديد  يف  رصحية  الروايات  هذه 
هذه  أقبل  ال  وأنا  العذاب.  من  أمٍن  يف  والسادة  هاشم  بني  أّن  األخبار 
اإلمام  عن  أخرى  روايات  ويف  املتقّدمة  األخبار  يف  ورد  ألّنه  الروايات؛ 
عيّل  واإلمام السّجاد  ويف عدٍد من آيات القرآن الكريم، أّن االعتقاد 
واملحّبة واالنتامء النسبّي إىل أهل البيت ليس معياًرا للقرب وال لألمن من 

العذاب، وال بّد من العمل والطاعة.

فقد ُرِوي عن اإلمام السّجاد أّن أحدهم عاتبه عى بكائه من خشية اهلل وقال 
له: يا بن رسول اهلل ما هذا اجلزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا 
ونحن عاصون جانون، أبوك احلسني بن عيّل وأّمك فاطمة الزهراء، وجّدك 
رسول اهلل !؟ قال: فالتفت إيّل وقال: »هيهات هيهات، يا طاووس، دع 
ي! خلق اهلل اجلنجّة ملن أطاعه وأحسن، ولو كان  ي وجدجّ عنجّي حديث أيب وأمجّ

عبًدا حبشيًّا، وخلق النار ملن عصاه ولو كان ولًدا قرشيًّا«.3

1-  سورة هود: اآلية 46.
2-  عيون أخبار الرضا ، ج 2، ص 232.

3-  مناقب آل أيب طالب )، ج 4، ص 151.
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ووعدهتم  املؤمنني  صفات  حّددت  التي  سابقتها  بعد  اآلية  هذه  تأيت 
بالرمحة اإلهلّية، ويف هذه اآلية يعد اهلل عّز وجّل ثاًثا من النعم التي يناهلا 
تَْحِتَها  ِمن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َوالُْمْؤِمَناِت  الُْمْؤِمِنيَن  اللُه  اإلنسان يف اجلنّة: ﴿َوَعَد 

َن اللِّه أَكْبَُر﴾.  األَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساكَِن طَيِّبًَة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مِّ

األهنار،  حتتها  من  جتري  التي  اجلنّات  هي  اآلية  هذه  يف  األوىل  النعمة 
هي  الثالثة  والنعمة  اجلنّات،  تلك  يف  الطّيبة  املساكن  هي  الثانية  والنعمة 

رضوان اهلل عز ّوجلّ.

الوعد األول للمؤمنين: الجنّات

»َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها األَنَْهار«: جنّات مجع جنّة، وهي كّل بستاٍن ذي 
شجر يسرت بأشجاره األرض. هذا وليس بالرضورة أن تكون األهنار حتت 
جذوع  بني  جتري  األهنار  كانت  لو  حّتى  التعبري  هذا  فيصح  اجلنّة،  أرض 
األشجار. وقد اسُتخدمت نفس الكلمة والعبارة يف قوله تعاىل: ﴿أَلَيَْس لِي 
اأْلَنَْهاُر تَْجِري ِمن تَْحِتي﴾.1 فكلمة حتت يف عبارة فرعون  ُملُْك ِمْصَر َوَهِذِه 

ال ُيراد منها أكثر من أّن املياه واألهنار متّر من جانب قرصه مثًا وتدور يف 
البساتني بني األشجار.

مفّ�ي  وخاّصة  ونعمها،  اجلنّة  حول  كثرًيا  كاًما  املفّ�ون  قال  وقد 
اجلنّة  نعم  أّولوا  العرفاين،  االجّتاه  اإلمامّية من ذوي  السنّة. ومفّ�و  أهل 

1-  سورة الزخرف: اآلية 51.
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احلاالت  جتّسم  عى  اآلخرة  يف  األعامل  جتّسم  ومحلوا  الروحّية،  بالنعم 
الروحّية والنفسّية لإلنسان.

والنعم  اجلنّة.  يف  النعم  هذه  مثل  وجود  نرفض  وال  ننفي  ال  ونحن 
الروحّية واملعنوّية وجتّسم األعامل وغريها من األمور ثابتة وهلا موقعها يف 
الروحّية  بالنعم  لتأويل هذه اآلية وأشباهها  اآلخرة. ولكن ال نرى مرّبًرا 

واملجّردة، فظاهر اآلية احلديث عن النعم املادّية.

واملراد من »َجنَّاِت َعْدٍن« أيًضا يف اآلية هو املعنى الذي نراه من األشجار 
والبساتني يف الدنيا ونأنس برؤيته ونسعد به. نعم، جنّات من هذا النوع؛ 
ولكن من نوٍع أفضل ومستًوى أعى، والسعادة واللّذة املرتتّبة عى الدخول 
إليها ال توصف، ما جيعل التشابه بني جنّات اآلخرة وجنّات الدنيا تشاهًبا 

يف االسم دون احلقيقة.

فجنّات الدنيا وجنّات اآلخرة بينها تشابٌه يف االسم والظاهر؛ ولكن مع 
يأكلها اإلنسان يف  التي  فالفاكهة  ا.  بينها كبريٌة جدًّ فالفوارق  التشابه،  هذا 
هذه الدنيا هي فاكهٌة من اجلنّة أيًضا، ولكنّها جنّة يف االسم، وما أدرانا أن 

تكون اجلنّة يف اآلخرة شيًئا آخر غري املعنى الذي نفهمه.

واخلاصة هي أّن فهم اآلية يكفي فيه االعتامد عى الظاهر وال حاجة 
إىل التأويل والنبش عن املعنى الباطنّي، ونرتك معرفة حقيقة اجلنّة وما فيها 
من نعم إىل اآلخرة، إن شاء اهلل!. ولكن إذا أردنا مزيًدا من املعرفة باجلنّة 
هنا ونحن يف الدنيا وقبل أن ننتقل إىل اآلخرة يمكننا االعتامد عى الكام 
من  احلقيقّي  للمراد  أوضح  فهم  إىل  للوصول   املعصومني عن  الوارد 
اجلنة ونعمها. ولنفرض أّننا ال نعرف شيًئا عن اجلنّة وما فيها سوى االسم 

فنحن علينا أن نعلن اإليامن هبا والتصديق بوعد اهلل فيها.

»َخالِِديَن ِفيَها«: اخللود هو البقاء يف اجلنّة. ولعّل اإلشارة إىل نعمة اخللود 
التي  األمور  أكثر  اخلوف من  النعمة، وهذا  زوال  اخلوف من  رفع  هدفها 
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تثري قلق اإلنسان. فكثرٌي من النعم يأنس هبا اإلنسان ويشعر بلّذة احلصول 
أمٌر  وهذا  اللّذات.  أعظم  عليه  ينّغص  زواهلا  يف  التفكري  ولكّن  عليها، 
طبيعيٌّ يف اإلنسان أن خيشى زوال النعمة، وكّلام كانت النعمة أعظم روحّية 

أو جسدّية، كان اخلوف من زواهلا أشّد إياًما للنفس.

لّذة  هبا  نقصد  ال  األخرية  العبارة  هذه  يف  إليها  املشار  الروحّية  واللّذة 
التمّتع والتلّذذ بالنظر إىل اجلنّة ونعمها ومناظرها اجلميلة؛ وذلك ألّن هذه 
النعمة أيًضا هي نعمٌة جسدّية. ما نفهمه من النعمة الروحّية هو نعمة إدراك 
احلقائق واملعارف اإلهلّية، وهذه النعم أيًضا يمكن لإلنسان أن خيشى زواهلا 
وارتفاعها. فاإليامن بوجود اهلل  قد ال يبقى يف قلوب بعض الناس، فرّب 
مؤمن ينقلب كافًرا عاقبته التكذيب بآيات اهلل: ﴿ثُمَّ كَاَن َعاِقبََة الَِّذيَن أََساُؤوا 

بُوا ِبآيَاِت اللَِّه﴾.1 وأَى أَن كَذَّ السُّ

ففي صدر اإلسام اعتنق اإلسام عدٌد من الناس كانوا عى درجٍة عاليٍة 
من عمق اإليامن، وكانت عامات اإليامن تظهر يف سلوكهم وترّصفاهتم. 
وشارك بعض هؤالء يف حروب رسول اهلل  وأظهروا مستًوى كبرًيا من 
االستعداد للتضحية والفداء؛ ولكن بعد فرتة خبا بريق اإلسام يف نفوسهم 
وفقد حرارته، ويف حلظٍة من حلظات حياهتم خ�وا كّل يشء وسقطوا من 

قّلة اإليامن التي كانوا عليها.

من  عدٍد  حياة  سرية  يف  مثًا  انظروا  النامذج.  هذه  بمثل  ميلء  والتاريخ 
أصحاب النبّي سوف جتدون بينهم أشخاًصا ممّيزين، ولكن انظروا إىل هؤالء 

. بعد مخس وعرشين أو ثاثني سنة من بعثة النبّي

مثًا الزبري، مل يكن رجًا قليل األمهّية يف التاريخ اإلسامّي. هو نفسه 
الذي قال أمري املؤمنني  يف حّقه بعد مقتله: »سيٌف طاملا كشف الكرب 

1-  سورة الروم: اآلية 10.



تفسير سورة براءة510

عن وجه رسول اهلل«.1 ولكّن الزبري هذا وقف يف وجه عيّل . نعم، فالغفلة 
عن النفس توّرط اإلنسان يف ما ال ينبغي التوّرط فيه. فا تبقى اإلرادة دائاًم 
حاّرة فّوارة تدفع اإلنسان يف االجّتاه الصحيح. فا يعرف اإلنسان متى تزّل 
به قدمه ويسقط. وعى الناس مجيًعا وخاّصة بعض الشخصّيات أن حيذروا 

من السقوط واالنزالق.

وبناًء عليه، فإّن النعم الروحّية مثل نعمة اإليامن باهلل واملعرفة يمكن أن 
تزول أيًضا. ومن حّق اإلنسان أن يرجتف عندما يتذّكر أّن مثل هذه النعم 
العظيمة يمكن أن تزول عنه ، وأن خي�ها يف أّي حلظٍة. ولكّن  الروحّية 
نعم اهلل يف اجلنّة ال تزول، فا خيشى اإلنسان زواهلا واحلرمان منها؛ وهلذا 
التطمني ورفع  أّن اهلل تعاىل كّلام ذكر اجلنّة ذكر اخللود فيها من باب  نجد 
اخلشية من نفس اإلنسان. وهذا اخللود يف حّد ذاته نعمة مستقّلة، مضاًفا 

إىل كونه صفًة لسائر النعم.

وعد الله بالجنّة األعلى

من  جتري  التي  اجلنّات  إىل  ومضاًفا  َعْدٍن«:  َجنَّاِت  ِفي  طَيِّبًَة  »َوَمَساكَِن 
حتتها األهنار، وعد اهلل املؤمنني بمنازل طّيبة طاهرة يف جنّات حمّددة يصفها 
تعاىل بأهّنا جنّاُت عدٍن. ومفاد هذا الوصف يف اللغة الثبات واالستقرار. 

ي هبذا االسم لثباته ودوامه.2 وُيقال إّن املعدن ُسمرِّ

هذا ولكن عندما نتأّمل يف اآلية، نكتشف أّن املراد اإلشارة إىل معنى آخر 
غري االستقرار والثبات؛ وذلك ألّن العبارة السابقة حتّدثت عن اخللود، فام 
جدوى أن يكّرر القرآن الفكرة نفسها يف اآلية الواحدة مّرتني؟! نحن نعتقد 
أّن كّل كلمة يف القرآن هلا داللة حمّددة والتكرار عى خاف األصل. وإذا 

1-  ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة، ج 1، ص 236؛ سفينة البحار، ج 3، ص 443.
2-  انظر: مفردات ألفاظ القرآن، ص 553.
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فرضنا أّنه كّرر، فإّنه يكّرر لفائدة وغرض يرتّتب عى التكرار.

اجلنّات  يف  الطّيبة  املساكن  من  املراد  أّن  بسهولة  أقبل  ال  عليه،  وبناًء 
املوصوفة بعدن هو نفس اجلنّات التي ذكرت يف العبارة األوىل من اآلية، 

فا بّد من البحث عن معنى جديد يمكن استفادته من اآلية.

ولتوضيح الفكرة نتحّدث عن املعاين واملضامني التي وردت يف اآلية. 
العبارة  باجلنّة يف  املؤمنني  اهلل عندما وعد  أّن  األوىل ال شّك يف  العبارة  يف 
األوىل من اآلية، مل يعدهم بمجّرد النظر إليها أو األنس بسامع اسمها؛ بل 
يعطيه  سوف  الذي  املسكن  أّن  أيًضا  املعلوم  ومن  فيها.  بالسكن  وعدهم 
اهلل للمؤمن يف اجلنّة هو مسكٌن طّيٌب، وال يمكن أن يكون غري طّيب أو 

خبيٍث، فثواب العمل الصالح ال بّد أن يكون صاحلًا وطّيًبا.

أضف إىل ذلك أّن اهلل أشار إىل خلود املؤمنني يف اجلنّات التي جتري من 
حتتها األهنار، واخللود معناه البقاء واالستقرار يف اجلنّة وعدم اخلروج منها. 
يف  ِفيَها«  َخالِِديَن  األَنَْهاُر  تَْحِتَها  ِمن  تَْجِري  »َجنَّاٍت  تعاىل:  قوله  من  وُيستفاد 
العبارة األوىل أّن وعد اهلل للمؤمنني مرّكب من أربع خصائص، هي: 1- 
للمؤمنني؛  مسكنًا  ستكون  اجلنّات  هذه   -2 للمؤمنني؛  اجلنّة  سيعطي  أّنه 

3- مساكن املؤمنني يف اجلنّة طّيبة؛ 4- هذه النعم خالدٌة لن تزول.

َعْدٍن«،  َجنَّاِت  ِفي  طَيِّبًَة  »َوَمَساكَِن  تعاىل:  قوله  وهي  الثانية  والعبارة 
تتضّمن الوعد الثاين من الوعود الثاثة التي ذكرت يف اآلية. أكثر املفّ�ين 
فّ�وا هذه العبارة عى نحو ما ورد يف بعض الروايات أيًضا، بأّن جنّات 
اهلل  يعطيها  سوف  التي  الطّيبة  واملساكن  للمنازل  حماًّ  تكون  سوف  عدٍن 
للمؤمنني يف اآلخرة. وهذا التفسري ال يضيف إىل معنى اآلية السابقة شيًئا 
أن  يمكن  التعبري. ال  القرآن وطريقته يف  أسلوب  بعيٌد عن  جديًدا، وهذا 

يكّرر اهلل يف العبارة الثانية عني ما أفادته العبارة األوىل. 

والثبات عى نحو  باالستقرار  تفسري كلمة عدٍن  نستطيع  ومن هنا، ال 
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ما نقلنا عن بعض املفّ�ين. وال بّد من البحث عن معنًى آخر هلا، ولسنا 
املعنى الذي نبحث عنه قطعيٌّ ال شّك فيه، فنحن ال نعلم  أّن هذا  نّدعي 
الغيب، وإّنام نعلم إمجااًل أّن القرآن الكريم ليس فيه تكراٌر من دون فائدٍة 
جديدة. ويكفينا أن نبنّي أّن املساكن التي حيّدثنا اهلل عنها يف العبارة الثانية 
هي أرقى وأعى من املساكن التي تضّمنتها العبارة األوىل. وبعبارٍة أخرى: 
تكشف لنا اآلية عن مراتب يف اجلنّة، أوالها مرتبة اجلنّات التي جتري من 
حتتها األهنار، والثانية األعى منها هي مرتبة جنّات عدٍن. وُيستفاد هذا من 
الثانية عن  اآلية جنّات وتتحّدث  تقول  فعندما  اآلية،  ترتيب اجلملتني يف 
مساكن يف جنّات عدٍن، هذا يكشف عن أّن ما تشري إليه العبارة الثانية هو 

مرتبة أعى من املرتبة املفادة من العبارة األوىل.

البحث الروائّي

ورد يف الرواية عن أمري املؤمنني  أّنه احتّج عى الناس يوم الشورى 
ه  من رسجّ  : له رسول اهلل  قال  باهلل هل فيكم أحد  فقال هلم: »نشدتكم 
أن حييى حيايت ويموت ممايت، ويسكن جنجّتي التي وعدين ريب، جنجّات عدٍن 
طالب  أيب  بن  عليًّا  فليواِل  فكان،  كن  له  قال  ثمجّ  بيده،  اهلل  غرسه  قضيب 
ة، وهم األوصياء. أعطاهم اهلل علمي وفهمي ال  ته من بعده فهم األئمجّ وذريجّ
يدخلونكم يف باب ضالل وال خيرجونكم من باب هًدى، ال تعلجّموهم فهم 

أعلم منكم يزول احلقجّ معهم أينام زالوا، غريي«.1

نقاط مستفادة من الرواية

أ- يستفاد من الرواية أّن جنات عدٍن ختتلف عن اجلنّات التي جتري من 
حتتها األهنار، وهي اجلنّة التي وعد اهلل نبّيه هبا، وينبغي أن تكون مكاًنا أعى 

1-  اخلصال، ج 2، ص 558. 
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وأرقى من غريها من مواضع اجلنّة.

بيده«،  اهلل  للنظر وهي عبارة »غرسه  الرواية عبارة الفتة  ب- يف هذه 
لعّل يف هذه العبارة إشارة إىل معنى باطنيٍّ يفهمه أهل املعرفة. وإاّل فيبعد 
أن يكون املراد من القضيب شجرة يغرسها اهلل بيده تكون شجرة كرٍز أو 

غريه من األشجار املثمرة. 

ج- ليس املراد من املواالة يف احلديث جمّرد احلّب؛ فرّب شخٍص أحّب 
ولكّن الباب لن يفتح له إىل ذلك املحّل األرفع. املواالة هي الدرجة األعى 

من االرتباط والعاقة الوثيقة.

2- روي عن النبّي  قوله: »عدن دار اهلل التي مل ترها عنٌي ومل ختطر 
عى قلب برش. ال يسكنها غري ثاثة، النبّيني، والصّديقني، والشهداء. يقول 

اهلل: طوبى ملن دخلك«.1

الوعد الثالث للمؤمنين: رضوان الله

األمر الثالث الذي وعد اهلل املؤمنني به يف هذه اآلية هو ما بّينه بقوله: 
َن اللِّه أَكْبَُر«، وهذه هي النعمة املعنوّية التي تفوق ما قبلها من  »َوِرْضَواٌن مِّ
النعم التي ذكرت يف اآلية. تفيد هذه العبارة أّن أقل مقدار من رضوان اهلل 

 يفوق أعظم اجلنّات. 

هلم:  فيقول  عليهم،  يرشف  اهلل  إّن  ثّم  العّيايّش:  تفسري  يف  ورد  وقد 
ممّا  بخرٍي  أنبئكم  هل  أال  جواري  يف  جنّتي  وسّكان  طاعتي  وأهل  أوليائي 
  اهلل  فيجيبهم  فيه...؟  نحن  ممّا  خري  وأّي يشء  رّبنا  فيقولون:  فيه!  أنتم 

بقوله: رضاي عنكم وحمّبتي لكم خرٌي وأعظم ممّا أنتم فيه...2 

1-  جممع البيان، ج 5، ص 88.
2-  انظر: تفسري العّيايش، ج 2، ص 97.
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سّر تكرار الوعد بالجنّة في القرآن

ملاذا يكّرر اهلل  وعد املؤمنني باجلنة يف القرآن، ويذكر مجيع النعم من 
عّدة.  علٌل  التكرار  هلذا  القرآن؟  يف  ذكر  ممّا  ذلك  وغري  ورشاٍب...  طعام 
وما يمكننا فهمه هو أّن املؤمن السالك يف مسار العمل بالتكاليف اإلهلّية 
يواجه يف حياته الكثري من املطّبات واألشواك التي تعيق مساره. ومن هذه 
متابعة  عى  اإلنسان  يقدر  وال  ذلك.  وغري  والشهوات  الشهرة  املعيقات: 
سريه بنجاح إاّل إذا ضعفت أمهّية الدنيا يف عينيه وقّل بريقها. وكّلام ازداد 

اإلنسان تعّلًقا بحياته الدنيا وبنفسه ضعفت مّهته عن السري إىل اهلل. 

اإلنسان  فإّن  مرتفعني  مكانني  بني  حبًا  وضعنا  إذا  املثال،  باب  ومن 
من  أّما  نفسه،  تنايس  حياول  الذي  هو  احلبل  عى  السري  عى  قدرة  األكثر 
يرّكز تفكريه عى نفسه وعى خطر السقوط فهو لن يستطيع السري بسهولة. 
ليقدر  بالدنيا  االستخفاف  من  بّد  فا  دّقة،  أكثر  األبدّية  السعادة  وطريق 

اإلنسان عى السري فيه.

  اهلل  أّن  نجد  اإلنسان،  عني  يف  ونعمها  الدنيا  أمهّية  تقّل  أن  وألجل 
يذّكر قارئ القرآن بالنعم التي سوف يناهلا يف اآلخرة، كام يذّكره بالعذاب 
ينتظر العاصني واملجرمني. إذا استطاع اإلنسان التخّلص من حالة  الذي 
وهذه  مشكاته.  من  الكثري  حّل  أرسها،  من  نفسه  وأعتق  بالدنيا  التعّلق 
العصمة  بيت  أهل  عن  الواردة  واخلطب  األحاديث  من  والكثري  اآليات 
والطهارة هدفها تقليل أمهّية الدنيا يف نفوسنا، ومن تقّل أمهّية الدنيا يف عينيه 
َوإِْخَوانُُكْم  َوأَبَْنآُؤكُْم  آبَاُؤكُْم  كَاَن  إِن  َيُكن أقدر عى العمل بالتكليف: ﴿قُْل 
َوَمَساكُِن  َوتَِجاَرٌة تَْخَشْوَن كََساَدَها  اقْتََرفْتُُموَها  َوأَْمَواٌل  َوَعِشيَرتُُكْم  َوأَْزَواُجُكْم 

َن اللِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِِه فَتََربَُّصواْ َحتَّى يَأْتَِي اللُه  تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَيُْكم مِّ
ِبأَْمِرِه َواللُّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقيَن﴾.1

1-  سورة التوبة: اآلية 24.
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جهاد المنافقين

ظاهر اآلية أهّنا تصدر األمر بجهاد الكّفار واملنافقني. وهي تدعو النبّي 
 إىل جهادهم والغلظة عليهم. ولكن وقع البحث بني املفّ�ين وخاّصة 
أمر بمقاتلة  املنافقني كام  النبّي بمقاتلة  ُأِمر  أّنه هل  املتقّدمني منهم، يف  بني 

الكّفار؟ 

فلم ُيعرف من سرية النبّي  أّنه شهر الساح يف وجه املنافقني أو أعلن 
احلرب عليهم؛ بل ُعرف عنه مداراهتم وحتّمل أذاهم إىل أن نزلت هذه اآلية، 
النبّي واملنافقني  وبعد نزول اآلية أيًضا مل يدّون التاريخ مواجهة مادّية بني 
سوى ما حصل من هدمه ملسجد رضار. ويّتفق علامء الشيعة والسنّة عى 
املجتمع  يف  احلاكم  عى  جيب  فا  واجبًة،  ليست  املنافقني  عى  احلرب  أّن 

اإلسامّي إعان احلرب عى املنافقني الذين ينتمون إىل هذا املجتمع.

المراد من الجهاد في القرآن

املراد من  املثارة أعاه، عندما نعرف  يعرف اجلواب عن بعض األسئلة 
مفهوم اجلهاد يف القرآن الكريم. واالختاف يف معنى اآلية يرجع إىل عدم 
بطريقة  املصطلح  هذا  فهمنا  ولو  املفّ�ين.  بني  اجلهاد  معنى  عى  االّتفاق 
أخرى وكانت حمل اّتفاق، عندها كثرٌي من األسئلة لن يعود  هلا حمّل ولن تطرح.

بينه وبني املصطلح  القرآيّن للجهاد، والتمييز  املعنى  بّد من توضيح  ال 
اخللط  جتنّب  هبدف  وذلك  وفقهاؤهم.  اإلمامّية  علامء  تبنّاه  الذي  الفقهّي 

بني املفهومني القرآيّن والفقهّي.
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والتعب  اجلهد  بذل  مطلق  عى  تدّل  كلمة  واملجاهدة  اللغة  يف  اجلهاد 
اللغوّي  املعنى  هذا  بني  املغرضني  بعض  خلط  وقد  غاية.  إىل  للوصول 
مواجهة  يف  اجلهد  بذل  فهو  القرآيّن  املصطلح  يف  وأّما  القرآيّن.  واملفهوم 
فُيقال  الفارسّية.  األدبّيات  يف  متداول  القرآيّن  املعنى  وهذا  األع��داء. 
لإلنسان مثًا: »جاهد هذه الصفة القبيحة يف نفسك«. فاجلهاد ليس قتااًل 
بالرضورة. اجلهاد هو عمٌل يف مواجهة العدّو حّتى لو مل يكن قتااًل، فتوزيع 
املنشورات يف الليل ضّد السلطة الظاملة جهاٌد. وعليه، بني املعنى اللغوّي 

واملعنى القرآيّن واحلديثّي فرٌق ينبغي االلتفات إليه.

املواجهة  هو  فاجلهاد  اإلسامّي  الفقه  يف  وأّما  الكريم،  القرآن  يف  هذا 
املسّلحة مع العدّو. أو قل هي مواجهة العدّو يف ميدان القتال. وهذا املعنى 
الفقه اإلسامّي،  اجلهاد يف  باب  الفقهاء  له  الذي خّصص  من اجلهاد هو 

وعاجلوا فيه أحكامه. 

يقول صاحب اجلواهر: »اجلهاد... رشًعا بذل النفس وما يتوّقف عليه 
القيد  الباغني عى وجه خمصوص«.1 وهذا  من املال يف حماربة املرشكني أو 
األخري »وجه خمصوص« يفيد أّن اجلهاد ال يصدق عى مجيع أشكال املواجهة 
مع العدّو، بل هو مواجهة من نمط حمّدد، باستخدام أدوات احلرب والقتال. 

وبعد عرض هذا التعريف ينقل الشيخ النجفّي تعريف الشهيد األّول 
من كتابه مسالك األفهام وهو: »...أو بذل املال والنفس والوسع يف إعاء 
كلمة اإلسام وإقامة شعائر اإليامن«. ويرّد هذا التعريف بذريعة أّنه ليس 
من  واملطلوب  دائرته،  يف  بجهاٍد  ليس  ما  دخول  من  يمنع  ال  أّي  مانًعا؛ 
التعريف أن ينطبق عى أفراده ومصاديقه فقط. وحاصل اعرتاضه هو أّن 
بأّي يشء غري اجلهاد املخصوص، مثًا قد يكتب  الدين قد حيصل  إعاء 
بحسب  جهاًدا  ليس  وهذا  الدين،  كلمة  إعاء  إىل  يؤّدي  كتاًبا  اإلنسان 

صاحب اجلواهر.

1-  جواهر الكام، ج 21، ص 3.

االختاف بني 
االصطاحني 

القرآين 
والفقهي.
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ويشري  اجلهاد  أقسام  البهّية1  الروضة  يف  الثاين  الشهيد  يذكر  أن  وبعد 
بالطريقة نفسها، واألمر عينه  تقريبًا  إىل من جيب جهادهم، يعّرف اجلهاد 
ناحظه يف كتاب املسالك.2 وعى أّي حال، فإّن الفقهاء يكادون يّتفقون 

عى تفسري مصطلح اجلهاد باملواجهة املسّلحة مع األعداء.

الفهم للجهاد.  أثري من تساؤالت حول داللة اآلية يستند إىل هذا  وما 
القرآن.  عى  الفقهّي  املعنى  محل  والنقاش  التساؤل  منشأ  أخرى:  وبعبارة 
األحيان  بعض  ويف  واجهتهم،  التي  اإلشكاالت  حّل  ذلك  بعد  وحاولوا 
وقعوا يف ما هو أكثر تعقيًدا من السؤال نفسه. وذلك أهّنم أخطأوا فهم اآلية 
الذي  األساس  اإلشكال  غري  أخرى  إشكاالت  وأثاروا  معناها،  وإصابة 

حاولوا معاجلته. وشبيه هذا األمر ما سوف نشري إليه يف اختاف القراءات.

ومهام يكن من أمٍر، فإّن كلمة »جهاد« يف النصوص اإلسامّية اسُتعملت 
يف  توّقف  القتال،  معنى  يف  حرصها  ومن  ذكرناها،  التي  الثاثة  املعاين  يف 

تفسري هذه اآلية وواجه اإلشكال املذكور آنًفا.

بمعناها  املواجهة  يدلّ عى  اآلية  هذه  باجلهاد يف  األمر  أّن  نرى  ونحن 
املصطلح  أّي اجلهاد بحسب  املسّلحة؛  املواجهة  املطلق، وليس خصوص 
جبهة  تشكيل  إىل  تدعو  ال  اآلية  أّن  يّتضح  التفسري  هذا  وعى  الفقهّي. 

مسّلحة يف مواجهة املنافقني، حّتى يرد االعرتاض أو السؤال.

اآلية هي  الدعوة إىل اجلهاد يف  أّن  هو  املفّ�ين احتامالً  ويطرح بعض 
دعوة إىل اجلهاد املسّلح، غاية األمر أّن النبّي  اكتفى بقتال أحد الطرفني 
وهو الكّفار، وأمر اإلمام عليًّا  بقتال املنافقني من بعده، وقد فعل أمري 
املؤمنني ذلك وامتثل أمر اجلهاد يف بعض حروبه التي خاضها مثل اجلمل 
وصّفني والنهروان مثًا. وهذا االحتامل مبنيٌّ عى حديث ال يصّح سنده 

1-  الروضة البهّية، ج 2، ص 377.
2-  مسالك األفهام، ج 3، ص 7 و 10.
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وبالتايل ال يمكن املوافقة عليه؛ ألّن هذا احلديث منقول عن عيّل بن إبراهيم 
عليه  البناء  يمكن  ال  سنده  إبراهيم  بن  عيّل  يذكر  ال  وما  يسنده،  ال  وهو 
والتعامل معه عى أّنه حديث صحيح. أضف إىل هذا اإليراد أّن اخلطاب يف 

اآلية موّجه إىل النبّي  وهو الذي ُأِمر بقتال الكّفار واملنافقني.

كّل  يشمل  واسع  مصطلح  هو  القرآن  يف  اجلهاد  فإّن  حال،  أّي  وعى 
ذلك  يكون  أن  ويمكن  اإلسام،  كلمة  إعاء  هبدف  لألعداء  مواجهة 

بالسيف أو بالكلمة أو بالصرب عى األذى وحتّمل فقدان املال والولد. 

اجلهاد  يف  املهم  ألّن  النفس؛  جهاد  يف  يتحّقق  الصرب  بمعنى  واجلهاد 
ويف كّل مواجهة هو جماهدة النفس والتغّلب عى الذات، فمن ال يستطيع 
بالنفس  تستبّد  التي  الضارية  الوحوش  ومواجهة  نفسه،  عى  التغّلب 
اإلنسانّية ومتيل هبا إىل الشهوات ورغد العيش، ال يمكنه الوقوف يف ميدان 
احلرب وال الثبات يف مواجهة العدّو. إًذا الرشط األّول للجهاد يف مواجهة 
»عدّو اهلل« هو جهاد »العدّو الباطنّي«؛ فإذا مل تنترص عى هذا العدّو األخري، 
ال يمكنك التصّدي للعدّو األّول. هذا هو أصل اجلهاد. وعى هذا يتبنّي لنا 

عموم واّتساع مفهوم اجلهاد يف املصطلح القرآيّن واإلسامّي.

وبالنظر إىل هذا املعنى يكون املراد مواجهة العدّوين: الكّفار واملنافقني، 
نعم مل حتّدد اآلية كيفّية املواجهة، وهذا مرتوك للنبّي  لتحديد األسلوب 

األنسب للمواجهة يف مقابل الطرفني.

ومن اآليات التي يمكن أن نستفيد منها هذا املعنى العام اآليات التي 
﴿َوَجاِهُدواْ  تعاىل:  قوله  يف  كام  باملال،  اجلهاد  عن  تتحّدث  أو  إىل  تدعو 
ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللّهِ﴾،1 وقوله عّز وجّل: ﴿َوَجاَهُدواْ ِبأَْمَوالِِهْم 

َوأَنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللِّه﴾.2

1-  سورة التوبة: اآلية 41.
2-  سورة األنفال: اآلية 72.

جهاد النفس 
مقدمة جلهاد 

العدو.
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جبهة  إىل  الذهاب  بالرضورة  يقتيض  ال  باملال  اجلهاد  أّن  الواضح  ومن 
القتال املسّلح؛ ألّنه ال معنى للذهاب باملال إىل اجلبهة، بل املراد منه رصف 
املال يف سبيل اهلل. وليس بالرضورة أن يكون املراد إنفاق املال عى مقّدمات 
احلرب املبارشة مثل رشاء الساح وما شابه، بل كّل إنفاق للامل عى املواجهة 
بأّي معنى من معانيها هو جهاٌد. فاإلنفاق عى التخطيط جهاد، وإنشاد الشعر 
لبّث احلامسة يف نفوس املقاتلني جهاد، واملحارضة واخلطابة التي تنّور الرأي 

العام أو ترشح املوقف الفكرّي اإلسامي جهاٌد، وهكذا....

وهذا وقد اسُتعملت كلمة جهاد يف بعض اآليات بطريقة ال تسمح بغري 
تفسريها يف املواجهة املسّلحة والقتال، وهذا ُيستفاد من القرائن ومن السياق 
كُنتُْم  تعاىل: ﴿إِن  قوله  مثًا  اآلية. ومن ذلك  أو  الكلمة  فيه  الذي وردت 
َمْرَضاتِي﴾،1 ففي هذه اآلية تساعد كلمة  َوابِْتَغاء  َسِبيلِي  َخَرْجتُْم ِجَهاًدا ِفي 

اخلروج عى استفادة اجلهاد املسّلح من اآلية. يقول الراغب األصفهايّن يف 
العدّو«.2  مدافعة  يف  الوسع  استفراغ  واملجاهدة  »اجلهاد  اجلهاد:  تعريف 
عن  األنانية  يدفع  فمن  نقول،  عاّم  بعيًدا  ليس  لآلية  اللغوّي  الرشح  وهذا 
نفسه، هو يف حالة جهاد. وكّل من يستخدم قواه لدفع أّي عدّو من أعداء 

الدين هو يف حالة جهاد.

القراءة غير المشهورة

يشري الشيخ الطربيّس يف جممع البيان إىل قراءة غري مشهورة هلذه اآلية 
وهي قراءهتا هبذا النحو: »جاهد الكّفار باملنافقني«.3 ومن الواضح أّن هذه 
القراءة تغرّي معنى اآلية وحتّول املعنى إىل دعوة النبّي  إىل االستفادة من 

املنافقني لقتال الكّفار.

1-  سورة املمتحنة: اآلية 1.
2-  مفردات ألفاظ القرآن، ص 208.

3-  جممع البيان، ج 5، ص 89,
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سوى  عليها  شاهد  وال  متواترة،  وال  مشهورة  غري  القراءة  هذه  أّوالً: 
رواية ضعيفة مرسلة.1 وهلذا ال جيوز القراءة هبا يف الصاة.

ثانًيا: إذا أريد إبطال القراءة املشهورة باالستناد إىل حياة النبّي بأن ُيقال 
القراءة  هذه  تكون  أن  بّد  ال  وبالتايل  أبًدا،  حياته  يف  املنافقني  ُيقاتل  مل  إّنه 
املشهورة غري صحيحة، هنا يمكن أن نقول أيًضا إّن النبّي  مل يستفد مّرة 
يف حياته من املنافقني ليقاتل هبم الكّفار؛ بل يقول تعاىل يف هذه السورة: ﴿لَْو 
ا َزاُدوكُْم إاِلَّ َخبَاالً﴾.2 بى، خروج املنافقني مع املؤمنني سوف  َخَرُجواْ ِفيُكم مَّ

يؤّدي إىل اإلخال يف البنيان املرصوص، والكّفار واملنافقون عى الرغم من 
االختاف بينهم فإّن هلم هدًفا مشرتًكا هو رضب اإلسام، فليس من العقل 
إخراج املنافقني لقتال الكّفار، وال يكشف لنا تاريخ النبّي  أّنه فعل ذلك.

ثالًثا: إّن هذه القراءة املشهورة وصلت إلينا بسند صحيح وقطعيٍّ حيث 
ينقلها تفسري نور الثقلني مثًا، عن أربعة من الثقاة هم: عيّل بن إبراهيم، 
هي  القراءة  هذه  بأّن  نجزم  فنحن  بصري.  وأبو  عمري،  أيب  وابن  وأبوه، 

الصحيحة، ونحكم عى القراءة الثانية بالضعف والشذوذ.

البحث الروائّي

ُيستفاد من بعض األخبار أّن اجلهاد يف القرآن يدّل عى املواجهة باملعنى 
الواسع.

»جاهدوا  قوله:    اهلل  رسول  عن  األصفهايّن  الراغب  ينقل   -1
أهواءه  يقاتل  ال  اإلنسان  أّن  وذلك  أعداءكم«.3  جتاهدون  كام  أهواءكم 

بالساح.

1- اخلرب املرسل هو الذي سقطت منه إحدى الوسائط بني الراوي واملعصوم.
2- سورة التوبة: اآلية 46.

3- مفردات ألفاظ القرآن، ص 208.
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ار  الكفجّ »جاهدوا   : النبّي  عن  أيًضا  نفسه  الراغب  ويروي   -2
بأيديكم وألسنتكم«.1 وهذا احلديث واضح الداللة عى أّن اجلهاد يصدق 

عى املواجهة باللسان.

3- يروي العّامة احليّل عن عيّل  قوله: »كتب اهلل اجلهاد عىل الرجال 
والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتجّى ُيقتل يف سبيل اهلل. وجهاد 

املرأة أن تصرب عىل ما ترى من أذى زوجها وعشريته«.2

4- يروى أّن عثامن بن مظعون فقد أحد أبنائه، فحزن لفقده وعزم عى 
له: »ال  قال    النبّي  إىل  فلاّم وصل خربه  بعد وفاته،  التنّسك والرتّهب 
تي الغزو واجلهاد«.3 ويف رواية أخرى أّنه قال له: »إنجّام  تفعل، فإنجّ سياحة أمجّ

تي اجلهاد يف سبيل اهلل«.4  رهبانية أمجّ

ألّن  ؛  سلبيٌّ الرهبانية  من  اإلسام  موقف  أّن  الرواية  هذه  من  يعلم 
اجلهاد.  هو  اإلسام  يف  األساس  بينام  الداخل،  عى  انطواء  هي  الرهبانية 
يستخدم    اإلمام  أّن  بصدده،  نحن  ما  عى  الرواية  هذه  داللة  ووجه 
كلمتي الغزو واجلهاد، وتفسري اجلهاد باحلرب جيعل كام اإلمام تكراًرا، 
بينام ينبغي أن ُيف� كام اإلمام بطريقة غري التكرار، ونفي ذلك عن كام 
اإلمام يتوّقف عى تفسري اجلهاد بمعنى أوسع من القتال احلريّب املستفاد من 

كلمة »غزو«.

املفّ�ين أخطأوا فهم كلمة  أّن بعض  الكام يف هذه اآلية:  وخاصة 
اجلهاد، فوقعوا يف اإلشكال وحاولوا رّده والتخّلص منه بطريقة أو بأخرى. 
ونحن نرى أّن كلمة »جهاد« يف القرآن الكريم تفيد معنًى أوسع من القتال 

واملواجهة املسّلحة. اجلهاد هو مواجهة العدّو بأّي طريقة متاحة.

1- مفردات ألفاظ القرآن، ص 208.
2- منتهى املطلب، ج 14، ص11.

3- هتذيب األحكام، ج 6، ص 122.
4- أمايل الشيخ الصدوق، ص 66؛ بحار األنوار، ج 79، ص 114.
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املعنى  هبذا  اجلهاد  فّ�نا  إذا  أّنه  وهي  فقهّية؛  نتيجة  له  التفسري  وهذا 
الروايات رشوًطا للجهاد ترفع وجوبه يف  الواسع، فعندما نرى يف بعض 
أشكال  بعض  تقييد  عى  الروايات  هذه  محل  من  بّد  فا  احلاالت،  بعض 
اجلهاد وأنواعه. وبعبارة أخرى: ورد يف بعض األخبار رشوط للجهاد يف 
زمان الغيبة جتعله مستحيل التحّقق، وبالتايل تعّطل هذه الفريضة، ونحن 
من  فريضة  تعطيل  إىل  تؤّدي  التي  والقيود  الرشوط  هذه  نقبل  ال  أّوالً 
الفرائض؛ وثانًيا: إذا قبلنا هذا الرشط من حيث املبدأ فإّننا نرصفه إىل بعض 

أشكال اجلهاد وأصنافه وال نعّمم احلكم لكّل جهاد ومواجهة للعدّو.

شرط تحقق الجهاد؛ قتال العدو

بناًء عى ما تقّدم، توجب اآلية عى النبّي  مواجهة الكّفار واملنافقني 
بأسلوب  الكّفار  جهاد  أّن  األمر  غاية  للجهاد،  العاّم  باملعنى  وجهادهم، 

وجهاد املنافقني بأسلوب آخر. 

وما يستحّق الذكر هنا، ولو أّنه ال يرتبط بتفسري اآلية بشكٍل مبارش، هو 
أّنه ُيستفاد من كام بعض املفّ�ين والفقهاء أّن مفهوم اجلهاد عامٌّ يشمل 
كّل شكل من أشكال املواجهة، وُيستفاد هذا املعنى من كامهم يف تفسري 
اآلية، ومن كامهم يف أّول كتاب اجلهاد يف كتبهم الفقهّية؛ ولكن يتوّقف 
إطاق مصطلح اجلهاد عى الكتابة والتأليف يف جمال بيان احلقائق وإقامة 

احلجج للدفاع عن الدين، يتوّقف ذلك عى وجود حالة من املواجهة.

فمن يكتب يف قضّية دينّيٍة أو علّميٍة أو فكرّية، وبنّي وجهة نظر معاكسة 
وطريقة  لغته  تكن  مل  ولكن  له،  واملعارضني  للدين  املعادين  نظر  لوجهة 
تعبريه لغة مواجهة وتأييد لإلسام وردٍّ للكفر، مثل هذا الفكر ال يمكن 

إطاق مصطلح اجلهاد عليه.

مثًا قد يكتب أحدهم أو يقول وحيارض يف التوحيد ومعرفة اهلل والنبّوة، 
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ويثبت ذلك بالرباهني العقلّية واألدّلة املتقنة، وقد يبذل يف هذا املجال جهًدا 
باملعنى اللغوّي؛ ولكّن كامه وكتابته ال تقع يف مواجهة الكّفار، فمثل هذا 

اجلهد ال ينطبق عليه اسم اجلهاد وال مصطلحه.

بالصاة  مرتبطة  مسألة  رشح  أو  فرعّية،  فقهّية  مسألة  أحدهم  بنّي  إذا 
مثًا، مثل هذا الشخص ال شّك يف أّنه يف مقام بيان احلقيقة؛ ولكنّه ليس يف 
حالة جهاد، فاجلهاد هو مواجهة مع العدّو، حّتى يكون كامك جهاًدا ال 

بّد من أن يكون خطًرا عى العدّو. وهذه نقطة دقيقٌة جديرٌة بالتأّمل.

املعنى  وهذا   ، مستمرٍّ جهاد  حالة  يف  كانوا    األئّمة  بأّن  نعتقد  نحن 
الواردة عنهم، ومن سرية حياهتم  اكتشافه من األخبار والروايات  يمكن 
جيلسون  كانوا  بأهّنم  جهادهم  يكن  ومل  إليها.  انتهوا  التي  مصائرهم  ومن 
ويقولون احلقائق ويبّينون األحكام فقط، ومل يكن ما يقولون هو احلقائق 
التي ال معارض هلا وال خمالف فقط. أن تقول احلّق الذي ال يعارضه أحٌد 
فعندما  للحّق.  قواًل  كان  لو  حّتى  جهاًدا  ليس  أحد  فيه  معك  خيتلف  وال 
نقول كان األئّمة يف حالة جهاٍد ماذا نقصد؟ كيف يمكن أّن اإلمام موسى 

بن جعفر  يف حالة جهاد وهو مل يمتشق سيًفا؟

مع  املبارشة  املواجهة  باب  يف  ُتصنّف  التي  احلقائق  بقول   جهادهم
خطر  إىل  يتحّول  عندما  جهاًدا  يكون  احلقائق  فطرح  والكّفار.  املنافقني 
بصدد  نحن  التي  اآلية  من  نفهمه  ما  وهذا  للحّق.  للمعارضني  وهتديد 
واملنافقني، واألمر  الكّفار  إىل جهاد  الدعوة  نفهمه من  ما  تفسريها، وهذا 
بالغلظة، املراد من الغلظة هو عدم املهادنة وقول احلّق الذي فيه هتديٌد هلم.

الله  ُسوُل  رَّ ٌد  تعاىل: ﴿ُمَحمَّ ما مفاد قوله  اآلية يشبه إىل حّد  ومفاد هذه 
بَيَْنُهْم﴾.1 فالغلظة والشّدة املطلوب  ُرَحَماء  اِر  الُْكفَّ َعلَى  اء  أَِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذيَن 

إظهارها للكافرين أو املنافقني ختتلف من حالة إىل أخرى، ومن مورد إىل 

1-  سورة الفتح: اآلية 29.

احلياة اجلهادية 
.لألئمة

خاصة اآليات 
حول المنافقين.
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آخر. فقد تكون برفع الصوت وقد تكون بتجّهم الوجه، وقد تكون ببيان 
احلّق بطريقة قاطعة وحاسمة ال مواربة فيها وال مهادنة. 

وهذه الغلظة هي إحدى العقوبات الدنيوّية التي كتبها اهلل عليهم، فهذا 
هذا  منه  يروا  أن  يستحّقون  ال  وهداية،  رمحة  رسول  هو  الذي    النبّي 
جانبهم،  إىل  تكن  وال  مواجهتهم  يف  كن  النبّي،  أهّيا  فيا  الرمحايّن.  اجلانب 
َجَهنَُّم  الدنيا: »َمْأَواُهْم  القيامة مثل ما يرونه يف  وسوف يرون من اهلل يوم 

َوبِْئَس املِصري«.

وقد  وعاقبته.  أمره  إليه  ينتهي  وما  إليه،  اإلنسان  يصري  ما  هو  املصري 
التوبة هو احلديث  القسم من سورة  املوضوع األساس هلذا  أّن  بّينا سابًقا 
الصفات  هذه  من  عدًدا  اهلل  بنّي  وقد  وصفاهتم،  وأحواهلم  املنافقني  عن 
صورتني  رسم  أّنه  وجّل  عّز  اعتمدها  التي  األساليب  ومن  واألحوال، 
متقابلتني، إحدامها صورة املنافقني واألخرى صورة املؤمنني. وهذه اآلية 
باختصار  وهي  واملنافقني،  الكّفار  مع  التعاطي  طريقة  من  املوقف  حتّدد 

املواجهة والشّدة.

وعليه، فإّن اهلدف األساس املنسجم مع موضوع السورة، أو عى األقّل 
موضوع هذه اآليات التي نحن بصدد تفسريها، هو املنافقون والدعوة إىل 
مواجهتهم، وذكرت اآلية الكّفار لإلشارة إىل أّن املنافقني والكّفار يف صفٍّ 
واحٍد وجبهة واحدة، وبالتايل ينبغي تعامل املسلمني معهم بطريقة واحدة 
وحتديد  عليهم  والكام  املنافقون  هو  اهلدف  إًذا  املواجهة.  طريقة  وهي 
صورهتم  توضيح  إىل  هيدف  الكّفار  جانب  إىل  وذكرهم  منهم؛  املوقف 
كانوا عى مستوى االجتامع  الباطنّي وإن  الكفر  للمؤمنني، وهي  احلقيقّية 

والتعامل يتظاهرون باإليامن.

عن  تتحّدثان  الاحقة  واآلية  اآلية  هذه  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر  وأخرًيا 
للتعميم  قابلة  فيها  املذكورة  واملواصفات  العامات  ولكّن  بعينها؛  مجاعة 

عى مجيع املنافقني يف كّل عرٍص وزماٍن.

مصاديق الغلظة 
مع العدو.



يَْحلُِفوَن ِباللِّه َما قَالُواْ َولََقْد قَالُواْ كَلَِمَة الُْكْفِر َوكََفُرواْ 

إاِلَّ أَْن  َوَما نََقُمواْ  ِبَما لَْم يََنالُواْ  واْ  بَْعَد إِْسالَِمِهْم َوَهمُّ

أَْغَناُهُم اللُه َوَرُسولُُه ِمن فَْضلِِه فَإِن يَتُوبُواْ يَُك َخيًْرا 

نْيَا  الدُّ ِفي  أَلِيًما  َعَذابًا  اللُه  بُْهُم  يَُعذِّ يَتََولَّْوا  َوإِن  لَُّهْم 

َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِفي األَْرِض ِمن َولِيٍّ َوالَ نَِصيٍر ﴿٧4﴾ 

قَنَّ  دَّ اللَّه لَِئْن آتَانَا ِمن فَْضلِِه لََنصَّ ْن َعاَهَد  َوِمْنُهم مَّ

الِِحيَن ﴿٧5﴾ َولََنُكونَنَّ ِمَن الصَّ
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قسم المنافقين كذًبا

»يَْحلُِفوَن ِباللِّه َما قَالُواْ«: ُيعلم من هذه العبارة أّن النبّي  رّصح هلم 
بيشء فلجأوا إىل احللف باهلل كذًبا أهّنم ما قالوا ما ُينسب إليهم. 

»َولََقْد قَالُواْ كَلَِمَة الُْكْفِر«: ويف مقابل إنكارهم يؤّكد اهلل  يف كتابه أهّنم 
قالوا كلمة الكفر؛ أّي الكام الذي الزمه الكفر أو هو عامٌة من عامات 

الكفر ومؤرّشٌ من مؤرشاته، وأّن ذلك جرى عى ألسنتهم.

كفر المنافقين

»َوَكَفُروْا َبْعَد إِْساَلِمِهْم«: تبنّي هذه العبارة أّن الكفر الصادر عن املنافقني 
هو رّدٌة وكفر بعد اإلسام. وُيستفاد من هذه العبارة عدم إيامهنم الواقعّي؛ 
هؤالء  أّن  العبارة  ومعنى  اإليامن.  ال  اإلسام  إليهم  تنسب  اآلية  ألّن 
املنافقني أعلنوا الشهادتني ورّصحوا بكلمة التوحيد بألسنتهم فاقتىض ذلك 
أن حيسبوا بني املسلمني؛ ولكنّهم بعد قوهلم »ال إله إال الله« عادوا وغلبهم 
الكفر الباطنّي الكامن يف نفوسهم، وحتّول من كفر استعدادّي وبالقّوة إىل 

. كفر فعيلٍّ
مفهومي  بني  واالختاف  التفاوت  الكريم  القرآن  رصيح  من  وُيفهم 
َولَِكن  تُْؤِمُنوا  لَّْم  قُل  آَمنَّا  اأْلَْعَراُب  اإلسام واإليامن يف قوله تعاىل: ﴿قَالَِت 
ا يَْدُخِل اإْلِيَماُن ِفي قُلُوِبُكْم﴾. فهذه اآلية ختاطب األعراب  قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّ

أنفسهم، وتدعوهم إىل االكتفاء  التبّجح باإليامن ونسبته إىل  وتنهاهم عن 
بنسبة اإلسام، أّما اإليامن فهو مرتبة تنفيها اآلية عنهم. فاإليامن مرحلة من 
التسليم أعى من اإلسام، وقد يكون اإلنسان مسلاًم ولكن ينبغي أن يرقى 

اآلية)74(
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درجة حّتى يصري مؤمنًا.
تتحّدث عن  التي نحن بصدد تفسريها  اآلية  فإّن  أمٍر،  ومهام يكن من 
املنافقني، وخترب عن انقاهبم إىل ما كانوا عليه من الكفر بعد جريان كلمة 

التوحيد عى ألسنتهم، والتي ألجلها حسبوا من املسلمني.

فشل المنافقين في تآمرهم

ِبَما لَْم يََنالُواْ«: ُيعلم من هذه اجلملة أّن املنافقني أرادوا )مّهوا(  واْ  »َوَهمُّ
فعل يشء مضاًفا إىل عودهتم إىل الكفر، ويبدو أهّنم كانوا خيّططون ويتآمرون 
اإلهلّي  بالتدّخل  بالفشل،  باؤوا  ولكنّهم  اإلسام؛  عى  أو    النبّي  عى 

الذي أبطل مكرهم.

وضاعة المنافقين

»َوَما نََقُمواْ إاِلَّ أَْن أَْغَناُهُم اللُه َوَرُسولُُه ِمن فَْضلِِه«: تكشف هذه العبارة عن 
التظاهر  بعد  الكفر  بإعان  يكتفوا  مل  فهؤالء  وحقارهتم،  املنافقني  وضاعة 
باإلسام؛ بل بلغت هبم الوضاعة وخبث ال�يرة أهّنم نقموا من اإلسام 
أّنه جعلهم أغنياء من فضل اهلل. وهبذا انحّطوا أكثر من الكافرين الذين قد 
ُيتفّهم موقفهم السلبّي وعداؤهم لإلسام ألّنه أرّض هبم وبدينهم، فإذا تآمروا 
عى اإلسام وخّططوا لرضبه يمكن فهم دوافعهم. أّما هؤالء املنافقون فإهّنم 
ينقمون بعد أن أغناهم اهلل من فضله، وجعلهم سادًة، وبدل أن يشكروا اهلل 
عى نعمته وفضله كانوا يتآمرون عى اإلسام يف السنة الثامنة للهجرة. وهذا 

أعى درجات الوضاعة واخلّسة والبعد عن الفطرة اإلنسانّية السوّية.

انفتاح باب التوبة

»فَِإن يَتُوبُواْ يَُك َخيًْرا لَُّهْم«: تنبئ هذه العبارة من اآلية عن فتح اهلل باب 
التوبة يف وجوه املنافقني عى الرغم من كّل ما فعلوه وقالوه. والتوبة هي 
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من  واملطلوب  املستقيم.  اإلسام  رصاط  إىل  والعودة  اخلطإ  عن  الرجوع 
املنافقني حّتى ُتقبل توبتهم الصدق والعزم احلقيقّي عى الرتاجع ليعودوا 
هذا  فكر  وحيملون  ولرسوله  هلل  خيلصون  ورجااًل  نساًء  املسلمني  كسائر 

الرسول ويعملون بتعاليم دينه.

ووجه كون التوبة خرًيا هلم واضٌح، أّما يف الدنيا فإهّنا تكون سبًبا لنيلهم 
منافع اإلسام يف حياهتم ليعودوا بسبب التوبة أعضاًء يف املجتمع اإلسام 
هلم ما لسائر املسلمني. وأّما يف اآلخرة فإّن التوبة سبٌب لنيل الفضل اإلهلّي 

الذي أعّده اهلل للتائبني.

تهديد المنافقين بسوء العاقبة

املقلب اآلخر  َواآلِخَرِة«:  نْيَا  الدُّ ِفي  أَلِيًما  َعَذابًا  اللُه  بُْهُم  يَُعذِّ يَتََولَّْوا  »َوإِن 
غري التوبة هو التويّل واإلرصار عى ما هم عليه، والعاقبة التي سوف يؤول 
أمرهم إليها إن مل يتوبوا هي العذاب اإلهلّي يف الدنيا واآلخرة. وليس اهلل 
فعلوه  عاّم  واإلغضاء  عنهم  السكوت  إىل  ليضطّر  منهم  النيل  عن  بعاجٍز 
أو قالوه. وبحسب قانون العقاب والثواب فا بّد من نيلهم اجلزاء الذي 

يستحّقون يف الدنيا واآلخرة.

والعذاب الذي يتوّعدهم اهلل به يف هذه العبارة هو عذاب الدنيا وعذاب 
عى  وتآمرهم  خططهم  فشل  منها:  عّدة،  صوٌر  الدنيا  ولعذاب  اآلخرة. 
أو  املجاهدين  أيدي  عى  القتل  إىل  أمرهم  وانتهاء   ، والنبّي  اإلسام 
البقاء عى قيد احلياة، ولكن العيش أذاّلء يف املجتمع اإلسامّي؛ ومن صور 
العذاب الدنيوّي للمنافقني أن لو نجحت مؤامرهتم ووصلوا إىل ما يريدون 
واستطاعوا إهناء اإلسام والقضاء عليه، ففي هذه احلالة سوف يعودون إىل 
احلياة املظلمة التي كانوا فيها قبل بعثة رسول اهلل، وبذلك سوف يعيشون يف 
جهنّم الدنيا التي حترقهم بنار الرشك والكفر. هذه بعض صور العذاب التي 

قد تناهلم يف الدنيا سواء كان ذلك داخل املجتمع اإلسامّي أو خارجه.

الجمع بين 
عذابي الدنيا 

واآلخرة 
للمنافقين.
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وبسبب  القيامة،  يوم  حيرشوا  أن  بعد  أهّنم  هو  اآلخرة  يف  وعذاهبم 
كان  الذي  التكامل  منها، يف  االستفادة  الدنيا وعدم  الفرصة يف  تضييعهم 
متاًحا هلم لو أهّنم تابوا وأحسنوا العمل، فلن جيدوا يف تلك الساعة سوى 

العذاب اإلهلّي املعّد هلم وألمثاهلم.

برصاحة  العبارة  هذه  تعلن  نَِصيٍر«:  َوالَ  َولِيٍّ  ِمن  األَْرِض  ِفي  لَُهْم  »َوَما 
وتآمرهم  أّن رضهبم لإلسام  يظنّوا  أن ال  أّنه عليهم  للمنافقني  ووضوح 
حيميهم  من  سيجدون  ذلك  بعد  وأهّنم  حيّبون،  ما  إىل  ينتهي  سوف  عليه 
ويتوىّل أمرهم أو يدافع عنهم. فلن ينفعهم ال هيود املدينة وال مرشكو مّكة. 
ضّد  معهم  يتآمر  الذين  اليهود  أّن  إىل  يطمئّن  أن  له  ليس  ُأيّب  بن  اهلل  فعبد 
اإلسام سوف يكونون له وجلامعته عوًنا ونصرًيا. وإذا رفع اهلل يد رمحته 
ولطفه عنهم، فلن جيدوا بعد ذلك رامًحا هلم وال لطيًفا هبم. فليس هلم يف 

األرض وال يف السامء بعد ذلك من ينرصهم أو يكون هلم وليًّا.

شأن النزول

وردت يف شأن نزول اآلية أخبار عّدة من طرق اإلمامّية وأهل السنّة. 
ففي بعض الروايات ورد أّن أحد املنافقني قال لصحبه ما يدّل عى تكذيبه 
ا، لنحن رشٌّ من احلمري«، ووصل  النبّي : »فإن كان ما جاء به حمّمد حقًّ

اخلرب إىل النبّي فاستدعاه فحلف أّنه ما قال.1
وقد وردت هذه الرواية من طرق اإلمامّية وأهل السنة؛ ولكن ال نرى 
هذه  فليست  اآلية،  نزول  سبب  هي  احلادثة  هذه  بكون  التسليم  رضورة 
احلادثة أمًرا مهامًّ يستأهل نزول جربائيل بالوحي، نحن نعتقد أّن الوحي ال 

ينزل إاّل من أجل يشء أكثر خطًرا من هذه الواقعة.
وروي أيًضا أن هذه اآلية نزلت بسبب كام صدر عن بعض األشخاص 

1-  الشيخ الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، ج 5، ص 260.
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كانوا معرتضني عى تنصيب اإلمام عيّل  خليفًة لرسول اهلل  فعاتبهم 
عى ما قالوا فأنكروا فنزلت اآلية.1

وأخرًيا روي أّن سبب النزول هو حادثة العقبة، وهذا مرويٌّ من طرق 
الفريقني.2 وحادثة العقبة حادثة مشهورة معروفة يف تاريخ اإلسام. وال 

نستبعد أهّنا هي سبب النزول بالنظر إىل أمهّية هذه احلادثة.

 تآمر المنافقين لقتل النبّي

توّقعوا  املنافقني  أّن  املجال  هذا  يف  تروى  التي  املؤامرة  قّصة  خاصة 
أن هُيزم النبّي  يف معركة تبوك، وسوف تكون هذه اهلزيمة فرصة هلم 
إلخراج املسلمني من املدينة بالتعاون مع بعض أعداء املسلمني من خارج 
املدينة. ولكن عندما رأوا أّن النبّي  عاد منترًصا من تبوك، فعزموا عى 

الكمني له خارج املدينة كي يقتلوه قبل دخوله إليها. 
وكمنوا له يف منعطف عى طريق املدينة، وقبل وصول املسلمني إىل ذلك 
املكان أمر النبّي  اجليش بمتابعة السري يف الصحراء واختار هو وبعض 
أصحابه -ومنهم عاّمر بن يارس وحذيفة بن  اليامن- أن يمّر من ذلك املعرب 
الذي كمن فيه املنافقون. ولعّله تعّمد ذلك، ولكنّنا ال نعرف املصلحة التي 
قّدرها ليختار املرور من املكان اخلطر. ومّلا رأى املنافقون الفرصة سانحة 
عزموا عى اغتيال النبّي يف ذلك املكان، وذلك بقطع أتساع راحلته ليسقط 
النبّي يف ذلك املمّر الوعر وبعد ذلك جيهزوا عليه، من دون أن ُيعلم الفاعل.

مّهوا  أهّنم  اختافها-  القّصة -عى  بيان  الواردة يف  األخبار  ويبدو من 
بالتنفيذ، وصدرت عنهم بعض الكلامت التي تكشف عن كفرهم وكانوا 
باهلجوم  وعاّمر  حذيفة  النبّي  فأمر  نفسه.  النبّي  ويف  اإلسام  يف  يطعنون 
بالفرار،  فاذوا  أمرهم  انفضاح  من  املنافقون  وخيش  فرّداهم  عليهم، 

1-  تفسري القّمي، ج 1، ص 301.
2-  تفسري العّيايش، ج 2، ص 100.
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ولكنّهم مل يستطيعوا إخفاء أنفسهم. هذا خمترص قّصة حادثة العقبة.
الثورية  الدولة  أّن  هو  فعلوه  ما  فعل  إىل  املنافقني  دعا  الذي  والسبب 
املدينة  ووجهاء  اجلاهلّية  أهل  عى  احلياة  ضّيقت    النبّي  أّسسها  التي 
فلم يعد متاًحا هلم فعل ما كانوا يفعلونه قبل تأسيس هذه الدولة املباركة. 
فعزموا عى التخّلص من هذه الدولة أو إزعاجها وخلق املشاكل هلا وإثارة 
املصاعب يف وجهها، وإعادة األمور إىل كانت عليه قبل اإلسام، وذلك 
بإعادة بناء املجتمع اجلاهيّل الذي يعيد هلم االمتيازات التي خ�وها بعد 

ظهور اإلسام. 
وثّمة اختاٌف بني اإلمامّية وأهل السنّة يف تسمية هؤالء بأشخاصهم. 
إعاقة حركة اإلسام  أهّنم جمموعة من األشخاص حاولوا  اإلمامّية  فعند 
ومّلا فشلوا انتقموا بعد ذلك بحرف اإلسام عن مساره. ويذكر أهل السنّة 
أسامء أشخاص آخرين. وورد يف بعض كتب التاريخ أّن عامًرا وحذيفة كانا 

هيّددان بعض األشخاص باإلعان عن أسامء الذين كانوا يف العقبة.

نقض المنافق عهده

الِِحيَن«:  قَنَّ َولََنُكونَنَّ ِمَن الصَّ دَّ ْن َعاَهَد اللَّه لَِئْن آتَانَا ِمن فَْضلِِه لََنصَّ »َوِمْنُهم مَّ
تبنّي هذه اآلية أيًضا عامًة من عامات املنافقني، وذلك أهّنم يعاهدون اهلل 
فسوف  الفايّن  األمر  نالوا  إن  بأهّنم  العهد  اهلل  فيعطون  فعٍل،  أو  أمر  عى 
يفعلون كذا. مثًا: إذا أصبنا مااًل فإّننا نعاهد اهلل عى فعل األمر الفايّن؛ 
ولكنّهم بعد أن ينالوا ذلك املال أو غريه ال يفون هلل بام عاهدوه عليه. هذا 
وتشري اآلية إىل حادثة حمّددة، ولكّن مضموهنا قابل للصدق عى املنافقني 

يف موارد أخرى.1

1-  مل نجد تفسري اآليات: 76، و77، و78.

سبب التآمر على 
.قتل النبي

اآلية )75(.



َدقَاِت  ِعيَن ِمَن الُْمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ الَِّذيَن يَلِْمُزوَن الُْمطَّوِّ

َوالَِّذيَن الَ يَِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر 

اللُه ِمْنُهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿٧9﴾ اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو الَ 

ًة فَلَن يَْغِفَر  تَْستَْغِفْر لَُهْم إِن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسبِْعيَن َمرَّ

الَ  َواللُّه  َوَرُسولِِه  ِباللِّه  كََفُرواْ  ِبأَنَُّهْم  َذلَِك  لَُهْم  اللُه 

يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِسِقيَن ﴿80﴾

80      79





طلب المنافقين الزيادة وسخريتهم من المنِفقين

صفات  من  جديدة  صفة  عن  اآليتني  هاتني  من  األوىل  اآلية  تكشف 
املنافقني. فهؤالء ال يتنازلون بسهولة عاّم يعتقدون أّنه هلم، وليسوا مستعّدين 
ا هلم يف خدمة املجتمع اإلسامّي، أو إنفاقه يف  لوضع يشء ممّا حيسبونه حقًّ

خري هذا املجتمع ومصلحته.
ينفقون  الذين  من  يسخرون  أهّنم  أعاه،  املذكورة  الصفة  إىل  ُيضاف 
أمواهلم يف سبيل اهلل ويف خدمة املجتمع. وال تقترص سخريتهم عى مجاعة 
أو فئة حمّددة؛ بل تطال األغنياء الذي ينفقون الكثري من أمواهلم، وأولئك 

الذين ينفقون ما تيّ� هلم من املال الذي تصل إليه أيدهيم.
ا لإلقدام  ومن ال يعرف قيمة أو مقام التصّدق يف سبيل اهلل، ليس مستعدًّ
عى التصّدق وبذل املال يف هذا السبيل، وال يمكن هلذا الصنف من الناس 
أن يفهم دوافع املتصّدقني أو يقّوم فعلهم بطريقة مناسبة. ومن هنا، جتده 
يسخر من اآلخرين سواء أكثروا من الصدقة أم أقّلوا منها: ﴿الَِّذيَن يَلِْمُزوَن 
َدقَاِت َوالَِّذيَن الَ يَِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروَن  ِعيَن ِمَن الُْمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ الُْمطَّوِّ

ِمْنُهْم﴾.

قريب  وهو  اآلخرين،  أمام  وذكرها  الناس  بعيوب  الترصيح  هو  اللمز 
يف املعنى من اهلمز. يقول تعاىل: ﴿َويٌْل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة﴾،1 ففي هذه اآلية 
هتديد للذين يتتّبعون عيوب الناس ويكشفون عوراهتم، هبدف السخرية أو 
االنتقاص منهم. وقد وردت كلمة »يلمزك« يف آية سابقة لتحكي فعل املنافقني 

واهّتامهم للنبّي  يف عدالته يف توزيع الصدقات واملكاسب االقتصادّية.

1-  سورة اهلمزة: اآلية 1.

اآلية )79(.
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عين« هي يف األصل متطّوعني، وقد ُحِذفت التاء بحسب القاعدة  »ُمطَّوِّ
الذي  التفّعل، واملعنى  تاء  التي تقيض بحذف  العريّب  املعروفة يف الرصف 

تدّل عليه هذه الكلمة هو أداء العمل برغبة وبعيًدا عن اإللزام اخلارجّي.
ِعنَي« احتامالن؛ أحدمها: أّن املراد هو اإلشارة إىل  ويف تفسري كلمة »املطَّورِّ
أولئك الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل بدافع الرغبة واحلّب باإلنفاق، 
أحد  عى  يمنّون  وال  ينفقون،  ما  كثرة  أو  أمواهلم  نقصان  خشية  دون  من 
ونتيجة  اإلنفاق،  تعاىل من  اهلل  يقصدون وجه  اإلنفاق؛ وذلك ألهّنم  هبذا 
اعتقادهم بأّن أمواهلم ليست هلم وحدهم، بل هي مشرتكة بينهم وبني سائر 

خلق اهلل. هلذا جتدهم ينفقون بإخاص ورغبة كاملة.
أّن  وهو  املفّ�ين،  بعض  يتبنّاه  الذي  املعنى  هو:  الثاين  واالحتامل 
إىل غناهم  املالّية، وبالنظر  املاءة  أو  السعة  الكلمة هم ذوو  املقصود هبذه 
مهام  فهؤالء  احلاجة،  أو  الفقر  خشية  دون  من  ينفقون  فهم  فقرهم  وعدم 
ينفقون  هذا  وألجل  الناس؛  عن  يغنيهم  ما  املال  من  عندهم  يبقى  أنفقوا 

برغبة وشوق إىل اإلنفاق.
ذكروه  وما  اآلية،  ظاهر  مع  ينسجم  ال  باعتقادنا،  االحتامل،  وهذا 
لتقريب هذا التفسري ال يكفي إلثبات صّحة هذا الرأي التفسريّي؛ وذلك 
ألّن معنى كلمة مطّوع يف اللغة ال عاقة هلا بزيادة املال وقّلته؛ بل التطّوع 
ذكر  الذي  التوجيه  إّن  وثانًيا:  هبا.  ينفق  التي  والروحّية  للمنفق  صفة 
، شحيح ال  للتطّوع والرغبة يف اإلنفاق ليس صحيًحا، فُرّب شخٍص غنيٍّ
جيرؤ عى إنفاق أقّل القليل من  ماله، ورّب شخٍص فقرٍي، مقداٌم يف جمال 

اإلنفاق أكثر من أغنى األغنياء.

الثروة وظلمة الروح

املعارصة  االجتامعّية  املدارس  يف  األشخاص  هؤالء  مصاديق  ولعّل 
واضحون. وأّما بالنسبة إىل ما ُيستفاد من القرآن، فإّن من الواضح وجود 
ترابٍط بني الغنى والثروة وظلمة الروح، وحيلولة الثروة دون القدرة عى 

احتماالن 
في تفسير 

»المطوعين«.



539 اآليتان ٧9— 80

اإلحساس باملسؤولّية االجتامعّية، وحتّول الغنى يف حّد ذاته إىل عائق عن 
اإلنفاق يف سبيل اهلل. ويف املجتمع وبحسب التجربة االجتامعّية، ناحظ أّن 
األغنياء هم األقّل إنفاًقا وهم األقّل عطاًء. وبناًء عى هذا، نرى أّن االحتامل 

األّول أقرب إىل املعنى املقصود من اآلية.

المنافقون والنظرة الكّمّية إلى اإلنفاق

يمكن  التي  الطاقة  غاية  هو  اجلهد  ُجْهَدُهْم«:  إِالَّ  يَِجُدوَن  الَ  »َوالَِّذيَن 
لإلنسان أن يبذهلا. فعندما يبذل اإلنسان أقىص ما يستطيع فعله ألداء عمٍل 
أو إنفاق ماٍل أو غري ذلك، ُيقال بذل فاٌن جهده، أو أجهد نفسه يف العمل 

الفايّن.

حتّدثنا اآلية الرشيفة عن جمموعة من األشخاص يسعون يف خدمة النبّي 
 واملجتمع اإلسامّي، سواء كان بجهادهم بأنفسهم يف سبيل اهلل، أم 
يف تسخري إمكانّياهتم املالّية املتواضعة يف هذا السبيل، وما حيظى به هؤالء 
املايّل. وتبنّي  استقااًل منهم حلاصل هذا اجلهد  السخرية  املنافقني هو  من 
بام  املنافقني  ويقابل  األشخاص  هؤالء  عن  الدفاع  يتوىّل  اهلل  أّن  اآلية  لنا 

يستحّقون من سخرية.

ونقطة ارتكاز اآلية هي أّن من كانت هذه صفته فهو منافق. وهذه من 
الصفات السّيئة التي يمكن أن يّتصف هبا اإلنسان، فهو من جهة ال يعمل 
وال يؤّدي واجباته االجتامعّية؛ ولكنّه ال يكتفي بذلك، بل يسخر ويشّوه 

أداء اآلخرين الذي يشعرون باملسؤولّية ويتصّدون للخدمة االجتامعّية.

واملراد من الصدقة يف اآلية مطلق اإلنفاق يف سبيل اهلل، سواء كان ذلك 
من الزكاة أم غريها من اإلنفاق املستحّب والواجب، فكّل إنفاق يف سبيل 

اهلل هو صدقة بحسب املصطلح القرآيّن. 

ُجْهَدُهمْ« معطوفة عى »املطّوعني« وليست  إاِلَّ  يَِجُدوَن  الَ  مجلة: »َوالَِّذيَن 
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معطوفة عى »الذين يلمزون...«، ومن هذا ُيعلم أّن املنافقني يسخرون من 
يف  إمكاناهتم  يضعون  الذين  ومن  الصدقات  يدفعون  الذين  من  الطرفني، 
. واعرتاض املنافقني عى املنِفقني ليس مبنيًّا عى منطق أو  خدمة النبّي 

حّجة عقانّية، ولذلك يعّده اهلل  جمّرد سخرية: »فَيَْسَخُروَن ِمْنُهْم«.

والربهان  احلّجة  يملكون  ال  الذين  األشخاص  أّن  هي:  القاعدة  بى، 
واحلّجة  بالربهان  السخرية  استبدال  حياولون  اخلصم،  منطق  ملواجهة 
املنطقّية. وهذا األسلوب ال يشبه طريقة املؤمنني من عباد اهلل. وجيب عى 
من وضع تعاليم الرصاط املستقيم للدين نصب عينيه، أن يلتفت إىل أّنه ال 
جيوز له مواجهة املنطق الذي ال يقبله بالسخرية، فهذا من عمل املنافقني يف 
مواجهة املتطّوعني يف الصدقات، وال حيسن باملؤمن أن يكون هذا سلوكه.

شأن النزول

أورد املفّ�ون عدًدا من األحاديث يف بيان شأن نزول هذه اآلية. وبعض 
هذه األحاديث ورد يف مصادر اإلمامّية، وبعضها ُنقل يف كتب أهل السنّة. 
وبعض هذه األحاديث ال يمكن االطمئنان إىل صّحته؛ وذلك ألّن بعض 
من ُرويت عنه هذه األحاديث ليس بذلك املستوى من الوثاقة. ولكن من 
جمموع األحاديث الواردة ُيستفاد أّن هذه اآليات نزلت يف احلوادث املرتبطة 
أّن بعض األشخاص كانوا يضعون أمواهلم يف خدمة  بغزوة تبوك، وذلك 
النبّي  طوًعا ورغبًة بغّض النظر عن حجم هذه األموال وقيمتها، وكان 
هؤالء يتعّرضون لسخرية املنافقني باهّتامهم إّما بالرياء وإّما باختال التفكري؛ 
وذلك ألهّنم يقّدمون أمواهلم للنبّي  وجيشه لتنفق عى احلرب والقتال 

بدل أن حيتفظوا هبا ألنفسهم وعياهلم.

 وإىل جانب األغنياء ثّمة فقراء كانوا يضعون أمواهلم بني يدي الرسول 
املنافقني  فكان بعض  منهم،  يقبلها     ويقولون هذا جهدنا، وكان 
يقول: ما أعطى فاٌن إاّل رياًء وسمعة، وكان اهلل ورسوله غنيني عن هذا! 
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وبالتايل مل يسلم من سخرية املنافقني وتشكيكهم ال األغنياء وال الفقراء.

استهزاء الله بالمنافقين

اهلل  سكت  هل  واستهزائهم؟  املنافقني  سخرية  عى  اإلهلّي  الرّد  هو  ما 
وأوعد  املتطوعني  عن  الدفاع  توىّل  وإّنام  سبحانه،  يفعل  مل  كّا،  عنهم؟ 
ِمْنُهْم«.  اللُه  »َسِخَر  املؤمنني:  من  سخروا  كام  منهم  بالسخرية  املنافقني 
املنافقون،  بالسخرية هم  األحّق  أّن  تعاىل هلم  يبنّي  أّنه  اهلل  ومعنى سخرية 
ال أولئك الذين يضعون ما يملكون يف سبيل اهلل ورسوله. ولكن مّلا كنتم 
أهّيا املنافقون ال تدركون حقيقة األمر والسنن اإلهلّية فأنتم أوىل بالسخرية. 
فقد سّن اهلل مبدأ انتصار احلّق عى الباطل، ولكن أّنى للمنافقني أن يدركوا 
أحّق  أنتم  بى،  اإلهلّي االجتامعّي؟  القانون  إىل هذا  ويتعّرفوا  احلقيقة  هذه 
بالسخرية واالستهزاء؛ ألّنكم ال تعرفون أّن الدرهم الذي ينفقه املؤمن يف 

سبيل اهلل سوف يقابله اهلل بالثواب العظيم واجلزاء األوىف.

ذبح النبّي  يف أحد األّيام شاًة، وتصّدق هبا عى الفقراء ومل يبق له 
سوى كتفها، فسأل عائشة: ما بقي؟ فقالت: ما بقي منها إاّل كتفها. فقال 

النبّي : بقي كّلها غري كتفها.1

بقاء ما ينفق في سبيل الله

اهلل، ويعّوض  املرء يف سبيل  ينفقه  ما  منه سوى  يبقى  املال وال  يذهب 
اهلل صاحبه يوم القيامة أجًرا عظياًم. وهذه هي عقيدة املسلم يف ما ينفق من 
أمواله، فهو يؤمن أّن ما ينفقه يف سبيل اهلل ال يذهب هدًرا، وال يلتفت إىل 

هذا املبدأ العقدّي إاّل الواعون.

وهذا يشبه حال تاجر يدخل إىل سوق بلٍد فريى فيه بضاعة كاسدة ال 

1-  كنز العامل، ج 6، ص 381.
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أحد يرغب فيها؛ ولكنّه يعلم أّن هذه البضاعة مطلوبة ومرغوٌب فيها يف 
بلده، فيحمل منها ما استطاع محله ويشرتيه ليبيعه يف بلده، مثل هذا التاجر 
يكون يف معرض السخرية من زمائه التّجار، ويّتهم من قبلهم بأّنه بسيط 
ال خربة له يف التجارة؛ حيث إّنه يشرتي صنًفا كاسًدا ال راغب فيه. وأّما 
التاجر الذي يعرف مآل أمر جتارته ويعرف أّن هذا الصنف سوف ُيباع يف 

بلد آخر بأضعاف قيمته، يضحك يف باطنه ويسخر ممّن يسخرون منه. 

وأولئك الذين يعرفون ما ينتظرهم من ثواب اهلل يف مقابل صدقاهتم، 
الواقع  ويف  املغّفلني.  بعض  سخرية  موضع  يكونوا  أن  أبًدا  يزعجهم  ال 
ونظام  العامل  وضع  وكأّن  منهم.  يسخر  الذي  هو  األمور  بمآل  العامل  اهلل 
املنافقني وحتّذرهم من عاقبة  اخللق وقوانني االجتامع وحركته تسخر من 
أخرى:  وبعبارة  وأعامهلم.  املؤمنني  عاقبة  إىل  نظرهم  وتلفت  سخريتهم، 
عى  احلاكمة  والقوانني  اإلهلّي  النظام  أّن  ِمنُْهْم«  اهلل  »َسِخَر  عبارة  معنى 
االجتامع اإلنسايّن هي التي تسخر من املنافقني وحتكم عليهم بأهّنم مغّفلون 

وغافلون عن احلقائق.

»َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم«: العذاب األليم هو مآل املنافقني، وهو العاقبة التي 
تنتظرهم عاجًا أم آجًا. ومل يبنّي لنا اهلل  موقع هذا العذاب ووقته، وهل 
هو يف الدنيا أم يف اآلخرة. واألرجح يف نظرنا أّنه عذاب اآلخرة، ولكن ال 
مرّبر لنفي أن يكون هذا العذاب يف الدنيا، فرّبام أصاهبم العذاب يف الدنيا 

قبل اآلخرة.

عذاب الدنيا للمنافقين

وسوء  أمرهم  انكشاف  هو  الدنيا  يف  املنافقني  ينتظر  الذي  العذاب 
سمعتهم بني املؤمنني، أو شّدة النبّي  ورصامته يف التعامل معهم. وذلك 
أّن التاريخ ومصادر السرية يكشفان عن أّن النبّي  عند عودته من غزوة 
تبوك بدأ بمواجهة املنافقني قبل دخوله إىل املدينة، وذلك بأمره هبدم املسجد 
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الذي بنوه يف أطراف املدينة، وهو املسجد الذي عرف بأّنه مسجد رضار، 
 إىل  وكان ذلك إيذاًنا بتبّدل أسلوب التعاطي معهم. ووصل األمر به 
عدم الصاة عى جنازة أحدهم وعدم الوقوف عى قربه، وأّي فضيحة هلذا 

املنافق ومن حييط به!

العطف غير المبّرر على المنافقين

وترّصفاهتم،  واملنافقني  النفاق  أقسام  السابقة  اآليات  بّينت  أن  بعد 
أَْو الَ تَْستَْغِفْر«،  لَُهْم  تصّدت اآلية الاحقة التي تبدأ بقوله تعاىل: »اْستَْغِفْر 
لبيان أمٍر آخر وهو أّن بعض الناس تأخذه حالة بلبوس دينّي، ولكّن واقع 
هذه احلالة ليس دينيًّا وال صلة له بالدين. وهي حالة العطف والرأفة عى 

من ال يستحّقهام.

ويف اآلية إشارة خفّية إىل هذه احلالة التي يمكن ماحظتها عند كثري من 
املتدّينني؛ ولكنّها يف بعض احلاالت خترج عن حّد االعتدال. مثًا قد ُيتوىّف 
شخٌص سارٌق وغاصٌب آذى كثرًيا من املسلمني يف الدنيا، ومل يرتّتب عى 
وجوده سوى الرضر واألذى؛ ولكّن رّبام جتد أشخاًصا يقولون: وما أدرانا 

فلعّل اهلل يغفر هلذا الشخص ويرمحه!

؛ ولكنّها  وهذه احلالة من حسن الظّن ملّونة بلوٍن إنساينٍّ بل بلوٍن دينيٍّ
هذه  ومثل  له.  ومضاّدة  للدين  معاكسة  هي  بل  كذلك،  ليست  الواقع  يف 
العاطفة قد جتدها عند عدٍد من الناس جتاه كثرٍي من اجلناة واملفسدين الذين 
كانوا يتظاهرون باإلسام. انظروا إىل التاريخ جتدوا مثل هذه احلاالت، بل 
جتدوا َمن َدّوَن الكتب وأّلَف يف تنزيه شخصّية أو تلميع صورهتا وهي ال 

تستحّق ذلك!1

حيث  املسلمني.  من  عدٍد  عند  ومنترشة  موجودة  احلالة  هذه  مثل 

1-  انظر: تطهري اجلنان واللسان.

اآلية )80(.
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يتحّرج  ورّبام  املنافقني.  جتاه  بل  الكّفار؛  جتاه  العاطفة  هذه  بمثل  يشعرون 
الكّفار،  مع  عاقتهم  يف  العاطفة  هذه  من  االنطاق  من  املسلمني  بعض 
فقد يصعب عى  عليهم.  أسهل  املنافقني  مع  األسلوب  اعتامد هذا  ولكّن 
كان  لو  حّتى  باإلسام  يتظاهر  لشخٍص  اللعن  أو  الرباءة  إظهار  املسلم 
يضمر الكفر ويبطنه، بل قد يطلب من اهلل املغفرة والرمحة له، مع أّن املنافق 
أشّد كفًرا وأرّض من الكافر. وبلغت شّدة رضرهم أّن اهلل  حّذر رسوله 

منهم بقوله: ﴿فاحذرهم قاتلهم الله﴾.1

ويف سورة التوبة هنا، وضع اهلل املنافقني والكّفار يف خانٍة واحدة، وأمر 
بالتعامل معهم بطريقة واحدة: »جاهد الكّفار واملنافقني«، ويف هذه السورة 
قَْد  تَْعتَِذُرواْ  »الَ  باإلسام:  تدّينهم  وعدم  املنافقني  كفر  برصاحة   أعلن
كََفْرتُم بَْعَد إِيَمانُِكْم«.2 نجاسة باطن املنافق أشّد من نجاسة باطن الكافر، 

وهو أرّض باملجتمع اإلسامّي من الكافر، فهو يطعن بخنجره هذا املجتمع 
من اخللف؛ ولكن مّلا كان ال يملك شهامة الكافر وجرأته وال يعلن كفره، 
فإّن بعض املسلمني قد يرى أّن من حّقه االستغفار له وطلب الثواب من 
اهلل، وهذا يف الواقع فضوٌل وتدّخل يف عمل اهلل. وهذه اآلية نزلت لتبنّي 
هذه احلقيقة وتدعو املسلمني إىل جتنّب االّتصاف هبذه احلالة، وال رضورة 

لوجود واقعة حمّددة نزلت هذه اآلية فيها.

إىل  تنسب  التي  األخبار  بعض  السنّة  أهل  كتب  يف  ورد  ولكن  هذا 
هذه  بطان  وضوح  نرى  ونحن  املنافقني،  لبعض  االستغفار   ،النبّي
هذا  من  واقعة  عى  اآلية  نزول  توّقف  نرى  وال  صّحتها،  وعدم  األخبار 

. النوع خاّصة إذا نسبت إىل النبّي

بتوجيه اخلطاب إىل  بيان هذه احلقيقة للمسلمني ولو  واآلية هتدف إىل 
ملكّيني  ليكونوا  داعي  ال  أن  يفهموا  أن  املسلمني  من  وتريد   ، النبّي 

1-  سورة املنافقون: اآلية 4.
2-  سورة التوبة: اآلية 73.

المنافق أسوأ 
حااًل من الكافر.
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أكثر من امللك. فاهلل  يضع الكافر واملنافق يف كّفة واحدة، وقد أوعدهم 
بالعذاب يف الدنيا واآلخرة، فا داعي للدعاء هلم وطلب الرمحة واملغفرة من 
اهلل. وال ينبغي أن يكون يف قلب املؤمن رمحة للمنافق؛ ألّن مثل هذه احلالة 
يريد  تعاىل  واهلل  الطرفني.  بني  النفيّس  احلاجز  انعدام  إىل  أّدت  وجدت  إذا 

وضوح احلدود واملسافات الفاصلة بني اإليامن والكفر والنفاق.

والدعاء واالستغفار ينتهك هذه احلدود ويلغي املسافات بني املؤمنني 
ورد  فقد  مجيًعا  الكّفار  من  واحًدا  موقًفا  تأخذ  ال  اآلية  ولكّن  وغريهم. 
ِفي  يَُقاتِلُوكُْم  لَْم  الَِّذيَن  َعِن  اللَُّه  يَْنَهاكُُم  ﴿اَل  تعاىل:  قوله  الكريم  القرآن  يف 
يِن﴾.1 فليس املراد من الكفر الكفر االعتقادّي، بل الكفر العميّل؛ أّي  الدِّ

يعتقد  من  أّما  املقصود،  هو  به  واإلرضار  اإلسام  ملواجهة  يتصّدى  من 
بعقيدة خمالفة لإلسام ولكنّه ال حيمل عى اإلسام سيًفا وال يضع نفسه 
الكافر  بني  فرق  به فحكمه خمتلٌف. وال  يقصد اإلرضار  مواجهته وال  يف 
واملنافق من هذه اجلهة، فكام إّن الكافر العميّل ال يستحّق املحّبة والرمحة، 

فكذلك املنافق.

ومن هنا، وألجل أن ال يبقى يف قلوب املؤمنني ذّرة حمّبة للمنافقني تتوّجه 
يف  نفسك  تتعب  ال  النبّي،  أهّيا  له:  وتقوله  اهلل  رسول  إىل  باخلطاب  اآلية 

االستغفار للمنافقني، فسواء استغفرت هلم أم مل تستغفر، فلن يغفر اهلل هلم.

ومجلة: »اْسَتْغِفْر هَلُْم َأْو الَ َتْسَتْغِفر« ليست للتخيري، وليس معناها األمر 
لك إّما أن تستغفر وإّما أن ال تفعل، ومن الافت أّن مثل هذا التفسري ورد يف 
بعض األخبار املحّرفة؛ بل املقصود من اآلية التسوية، وتبيان أّن االستغفار 

هلم ليس له جدوى، ولو بلغ ما بلغ فقد حّق العذاب اإلهلّي عليهم.

السبب  اآلية  من  العبارة  هذه  تبنّي  َوَرُسولِِه«:  ِباللِّه  كََفُرواْ  ِبأَنَُّهْم  »َذلَِك 
الذي من أجله لن يغفر اهلل للمنافقني مهام بلغت كثرة االستغفار هلم، و هو 

1-  سورة املمتحنة: اآلية 8.
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كفرهم باهلل ورسوله وإنكارهم عقائد اإلسام، ومثل هؤالء لن هيدهيم اهلل 
إىل جنّته. وهذه العبارة أيًضا تقع يف سياق معاجلة اخلصلة العاطفّية اخلاطئة 
التي أرشنا إليها، وقد بّينها اهلل بأوضح صورة وأرصح عبارة، حيث وّجه 
العدد  ثّم ذكر  بأن دعاه إىل عدم االستغفار هلم،  إىل رسوله  أّوالً  اخلطاب 
سبعني -الذي يدلّ عى الكثرة يف اللغة العربّية- وأخربه بأّنه سواء أكثر من 

االستغفار هلم أم أقّل فلن يغفر هلم اهلل.

نقد الروايات الموضوعة

أورد املفّ�ون يف سياق تفسريهم هذه اآلية رواية بسنٍد فيه جهالة، تفيد 
 وطلب  النبّي  إىل  أتى  أبوه  ُتويّف  أيّب عندما  بن  اهلل  أّن عبد  الرواية  هذه 
وجاه  رشف  وأهل  القوم  وجهاء  إهّنم  وقال  جنازته،  تشييع  يشهد  أن  منه 
فإذا مل يشاركهم جنازهتم فسوف يكون ذلك هتًكا وانتقاًصا من مكانتهم 
االجتامعّية. وتقول الرواية أّن النبّي  استجاب لطلبه وحرض جنازة أبيه.1 
وختتلف األخبار الواردة يف تفاصيل هذه القصة بني رواية تتحّدث عن أّن 
النبّي  لّفه بردائه، وأخرى تقول إّنه أخرجه من قربه ووضعه يف حجره، 
ويف ثالثة أّنه استغفر له فاعرتض عليه عمر وذّكره بأّن اهلل هنى عن االستغفار 

للمنافقني، فضحك النبّي  وقال: استغفرت له إحدى وسبعني مّرًة.2

اهلل  بأّن  االستغفار  لنفسه  بّرر    النبّي  أّن  الروايات  هذه  بعض  ويف 
شخٍص  بصورة    النبّي  األخبار  هذه  وتظهر  تركه.3  وبني  بينه  خرّيه 
حيتاج -والعياذ باهلل- إىل من يذّكره بتعاليم الرشيعة وأحكام الدين! أضف 
إىل هذا، أّن اآلية ليس فيها أّي داللة عى التخيري كام قلنا، بل اآلية تكشف 

عن عدم جدوى االستغفار.

1-  تفسري القّمي، ج 1، ص 303.
2- ابن هشام، السرية النبوّية،  ج 4، ص 979.

3-  تفسري القّمي، ج 1، ص 302.
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وعى أّي حال، حاصل هذه الروايات أهّنا تبنّي أّن اآلية نزلت يف هني 
بصدد  أهّنا  هو  احلال  واقع  ولكّن  للمنافقني.  االستغفار  عن    النبّي 
اخرتاع فضيلة ألحد الصحابة، ولو عى حساب احلّط من قدر رسول اهلل 
ومكانته. وقد اخرُتعت مثل هذه الروايات يف زمن معاوية. ومع األسف 

الشديد فقد تّ�بت مثل هذه الروايات إىل الرتاث اإلمامّي أيًضا.

واعلموا أّن معاوية اعتمد هذا األسلوب، وكان ينفق األموال عى وضع 
الباد  يف  ونرشها  وعمر،  بكر  أبا  وخاّصة  الصحابة  فضائل  يف  األحاديث 
اإلسامّية. وقد نقلت كتب التاريخ الصحيح هذه املثلبة ملعاوية، مثل مروج 
الذهب، وتاريخ الطربّي وغريمها. وقد تعّرض هلذه القضية صاحب كتاب 
صلح احلسن.1 فام هو هدفه والغاية التي كان يريد حتقيقها؟ هل كان حمبًّا 
هلذين الصحابيني؟ اهلدف بكل بساطة الرتويج هلام للغّض من قيمة اإلمام 
عيّل  يف سياق مواجهته مع اإلمام احلسن الذي كان يمّثل اخلطر األهّم 
عليه عند سائر املسلمني، وغايته التي كان يبتغيها هي جعل هذين الصحابيني 
. وبعد مّدة أمر بوضع احلديث يف حّق عثامن. وممّا  يف منزلة اإلمام عيّل 
يؤسى له أّن املنصف عندما ينظر يف هذا التاريخ الذي مأله معاوية وأمثاله 
التي  املعطيات  من  الكثري  يف  ثقته  يفقد  املوضوعة،  واألخبار  باألحاديث 
عّباس  ابن  إىل  آنًفا  وأرشنا  الوضع،  كُثر  فقد  اإلسام.  تاريخ  عن  وصلتنا 
ومكانته احلقيقّية، ولكن ماذا صنع منه العباسّيون الذين حكموا األّمة ستمئة 
سنة، أال يمكن أن يضعوا سّتني حديًثا يف فضائله؟ أدعوكم إىل الدّقة والتأّمل، 
انظروا إىل ما نحن بصدده، بعض هذه األخبار هتدف إىل إعاء شأن عمر؛ 
النبّي؟! وهذا من عجائب األمور  ولكن هل يكون ذلك عى حساب 

حيث وصلتنا الكثري من هذه األمور الفارغة يف تارخينا اإلسامّي.

نعم، هذا كام فارغ من املعنى، ال ربط له باآلية وال بتفسريها. هتدف 
اآلية إىل إزالة النظرة اإلجيابّية للمسلمني إىل املنافقني، واستئصال العاطفة 

1-  انظر أيًضا:  رشح هنج الباغة، ج 11، ص 44.



تفسير سورة براءة548

املوجودة يف قلوهبم جتاههم. وتتوّجه باخلطاب إىل النبّي وتبنّي للمسلمني 
عدم جدوى االستغفار للمنافقني، كثر أو قّل؛ ألهّنم كفروا باهلل ورسوله، 

ومثل هؤالء ال يستحّقون رشف الدخول إىل جنّة اهلل.



فَِرَح الُْمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخالََف َرُسوِل اللِّه َوكَِرُهواْ 

أَن يَُجاِهُدواْ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللِّه َوقَالُواْ 

ا لَّْو كَانُوا  الَ تَنِفُرواْ ِفي الَْحرِّ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ

َجَزاء  كَِثيًرا  َولْيَبُْكواْ  قَلِيالً  فَلْيَْضَحُكواْ   ﴾81﴿ يَْفَقُهوَن 

َجَعَك اللُه إِلَى طَآئَِفٍة  ِبَما كَانُواْ يَْكِسبُوَن ﴿82﴾ فَِإن رَّ

َمِعَي  تَْخُرُجواْ  لَّن  فَُقل  لِلُْخُروِج  فَاْستَأَْذنُوَك  ْنُهْم  مِّ

ِبالُْقُعوِد  َرِضيتُم  إِنَُّكْم  ا  َعُدوًّ َمِعَي  تَُقاتِلُواْ  َولَن  أَبًَدا 

ٍة فَاقُْعُدواْ َمَع الَْخالِِفيَن ﴿83﴾ َوالَ تَُصلِّ َعلَى  َل َمرَّ أَوَّ

اَت أَبًَدا َوالَ تَُقْم َعلََى قَبِْرِه إِنَُّهْم كََفُرواْ  ْنُهم مَّ أََحٍد مِّ

ِباللِّه َوَرُسولِِه َوَماتُواْ َوُهْم فَاِسُقوَن ﴿84﴾

84      81





شأن النزول

 نزلت هذه اآليات يف جمموعة من األشخاص ختّلفوا عن ركب النبّي
اختلقوها  أعذار  إىل  باالستناد  ختّلفوا  وقد  تبوك،  معركة  إىل  توّجه  عندما 
اإلهلّي.  والتهديد  الشامتة  من  يشء  اآليات  هذه  ويف  هبا.  تذّرعوا  وذرائع 
وهؤالء الذين نزلت فيهم هم من املنافقني، وبالتايل بني هذه املجموعة من 

اآليات وسابقاهتا وحدة موضوعّية.

تناسب اآليات

بناًء عى ما تقّدم منّا يف هذه اجلامعة خال حديثنا عن اآليات السابقة، هذه 
املجموعة من اآليات، أو اآليتان األوليان تلفت نظر النبّي واملسلمني إىل 
احلالة الروحّية والنفسّية للمتخّلفني عن اجلهاد، وترشحها هلم. ويبّدل اهلل 
 فرح املنافقني بتخّلفهم عن اجلهاد إىل حزن وغّم، وذلك ببيان ما سوف 
يؤول أمرهم جلهة العقاب األخروّي، ويبنّي حقيقة اإلحساس باألمن الذي 
تشعر به هذه اجلامعة، وأّنه حّتى لو كان أمنًا ومكسًبا فهو مكسٌب وضيع ال 

ينبغي أن يفرحوا به.

التعامل  يف  وأسلوبه  منهجه  تغيري  إىل   النبّي تدعو  الاحقة  واآلية 
املداراة معهم  ترك  إىل  تبوك، وتدعوه  العودة من معركة  بعد  املنافقني  مع 
واعتامد الرصاحة واملبارشة يف طريقة التعامل معهم. وإّن اآليتني 83 و84 
يف الواقع مها إعان لقرار املواجهة العلنّية مع املنافقني، وكأّن اآلية تقول 
مع  السلوك  تغيري  من  بّد  ال  اإلسام  شوكة  قويت  وقد  اآلن   للنبّي
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املسلمني ووضع  إخراجهم من مجاعة  اآلن فصاعًدا جيب  املنافقني، ومن 
احلدود الفاصلة بينهم وبني املجتمع اإلسامّي.

وهم المتخّلفين عن الجهاد عبر التاريخ

»فَِرَح الُْمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخالََف َرُسوِل اللِّه«: املخّلفون هم الذين ختّلفوا 
املدينة  يف  ُتِركوا  الذين  أو  أوامره،  خاف  وترّصفوا    النبّي  ركب  عن 
عندما خرج إىل تبوك. وموقف هؤالء يشبه موقف من يدخل يف معاملة 
غري مرشوعة ويفرح بالربح الذي ناله من هذه املعاملة إثر االحتيال عى 
الطرف اآلخر فيها، فعندما ينظر إىل مقدار الربح الذي حصل عليه يفرح به 
ويشعر بالنشوة، أو يشبه موقف اللّص الذي يدخل خلسة إىل بيوت الناس 

ويفرح بام أصاب من أمواهلم.

»ُمَخلَّفون«: هم الذين ُتِركوا يف املدينة. وذلك أّن النبّي  عندما خرج 
إىل تبوك ترك جمموعة من األشخاص وراءه يف املدينة، حيث مل يرغبوا يف 
اخلروج مع النبّي  فخّلفهم يف املدينة، فهو املخلرِّف )اسم فاعل(، وهم 

املخلَّفون )اسم مفعول(؛ أّي الذين مل خيرجوا مع النبّي إىل اجلهاد.

أحدمها:  احتامالن؛  فيها  و»ِخاف«:  القعود.  بمعنى  مصدر  »َمْقَعد«: 
َخْلف  هو  الثاين:  واملعنى  الذهن؛  إىل  أقرب  املعنى  هذا  ولعّل  املخالفة، 
أّي وراء. وسياق اآلية ينسجم مع االحتاملني. وهؤالء هم مجاعة من أهل 
املدينة أجروا حساباهتم وقالوا ألنفسهم الفصل فصل صيف ووقت جني 
بني  الصحراء  حّر  معاناة  عليهم  يوّفر  املدينة  يف  البقاء  أّن  ووجدوا  الثمر، 
وُيضاف  احلرب.  يف  املوت  خطر  يأمنون  ثانية  جهة  ومن  والشام؛  املدينة 
من  بخاف  التمر  جني  موسم  هلم  يضمن  البقاء  أّن  املكسبني  هذين  إىل 
يبقون  رابعة  فإّنه سوف يعجز عن جني متره. ومن جهة  إىل اجلهاد  خيرج 
والبعد عن  الغربة  معاناة  ويرتاحون من  نخلهم  يف أحضان أرسهم ويفء 

األهل والديار.

اآلية )81(.
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وكان هؤالء م�ورين فرحني هبذه احلسابات والنتائج املرتّتبة عليها، 
وكانوا حيسبون أّن هذا هو ما يقتضيه الذكاء والعقل العميّل. ولعّلهم كانوا 
حّتى  يتقنوه  ومل  احلساب  أخطأوا  حيث  اإلسام  جماهدي  من  يسخرون 
هي  هذه  نعم  حساباهتم.  ودّقة  بذكائهم  إليه  هم  توّصلوا  ما  إىل  يتوّصلوا 

سرية املتخّلفني عن اجلهاد عى الدوام.

كانوا  لقد  اللِّه«:  َسِبيِل  ِفي  َوأَنُفِسِهْم  ِبأَْمَوالِِهْم  يَُجاِهُدواْ  أَن  »َوكَِرُهواْ 
يكرهون اجلهاد بأمواهلم وأنفسهم، وال حيّبون أن يضعوا ما آتاهم اهلل يف 
خدمة دينه تعاىل، وكانوا يرون أّن ذلك يقّلل من شأهنم ومقامهم. وكانوا 
حياولون بيان املعادلة التي استندوا إليها يف مجلة خمترصة، ففي هناية املطاف 
ال أحد يرىض لنفسه أن يظهر يف موقف من ال يملك احلّجة والدليل؛ وحّتى 
لو كان املنطق الذي يستند إليه غري صحيح فهو حياول تقديمه بصورة متقنة 

كي يقنع نفسه ويقنع اآلخر املختلف معه بمنطقه.

واحلّجة التي كان يستند إليها املنافقون لتربير ختّلفهم عن اجلهاد، وتربير 
رسورهم بالقعود يف املدينة هي أهّنم كانوا يقولون للمسلمني: ال خترجوا 
إىل اجلهاد يف احلّر: »الَ َتنِفُروْا يِف احْلَّر«، وكانوا حياولون إقناعهم هبذه احلّجة 
وبأّن اخلروج يف احلّر ليس يف مصلحتهم، وذلك أّن املقاتل ال يقوى عى 

القتال يف شّدة احلّر.
يتعّرض  ومّلا  اجلهاد،  عن  املتخّلفني  حال  بيان  يف  مجل  بضعة  هذه 
التعبري  فرصة  يعطيهم  وكأّنه  موقف  إلبداء  وال  للرّد  اآلن  إىل  القرآن 
بجواب  يفاجئهم  ولكنّه  يدور يف ضامئرهم؛  عاّم  والكشف  عن موقفهم 
أهّيا  ا«.  َحرًّ َأَشدُّ  َجَهنََّم  َناُر  »ُقْل  هلم:  تعاىل  يقول  حيث  ومتني؛  حمكم 
العربّية، وإن كانت هذه  املنافقون، إن كنتم تفّرون من حّر شبه اجلزيرة 
قتال  عن  واجلبن  اجلهاد،  من  للفرار  هبا  تتذّرعون  التي  الذريعة  هي 
ا وأكثر  أعداء اهلل، فيا أهّيا النبّي، قل هلم إّن النار التي تنتظركم أشّد حرًّ
إحراًقا! فليس لدهيم دليل أو حّجة أقوى من هذه احلّجة، واهلل يعلم ما 
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اعتذارهم من كذبه. يف نفوسهم ويعلم صدق 
الفانّية  املدينة  يف  ُيباع  أن  يمكن  نخلهم  حمصول  أّن  سمعوا  أهّنم  ولو 
بسعر أعى، أو أّن اخلروج إىل احلرب فيه مغانم كثرية وخطر قليٌل، لشّمروا 
الغنائم،  عى  احلصول  أو  حمصوهلم  لبيع  للخروج  وهّبوا  سواعدهم  عن 
املّدعى وال  املانع  تنتظرهم. فا يعرتف اهلل هبذا  التي  مهام كانت املشّقات 
يقبله عذًرا، العائق الوحيد الذي منعهم من اخلروج حّبهم للدنيا وتعّلقهم 

بمتاعها، وحّبهم للزوجة والولد. وهذه ليست أعذاًرا مقبولة عند اهلل.
كانوا  لو  أّي  يفقهون«؛  كانوا  »لو  بقوله  تقّدم  ما  عى    اهلل  يعّلق  ثم 
يدركون ألعادوا النظر ودّققوا احلساب من جديد، وعندها كانوا سيعلمون 
الفرار من حّر جهنّم،  تقتيض  الصيف  نار جهنم وحّر  بني حّر  املوازنة  أّن 
وحتّمل حّر اخلروج إىل اجلهاد، فإّن ذلك أسهل وأخّف مؤونًة من نار جهنم.

وبعد عرض وجهة النظر التي ينطلق منها املنافقون، يبدأ اهلل  بتأنيبهم 
التي يمنحكم  الفرصة  إّن  أّوالً:  فيقول هلم:  الداللة  بجمل قصرية قاطعة 
إّياها البقاء يف املدينة لن تطول وال تستحّق املخاطرة بالدخول إىل نار جهنّم. 
وثانًيا: إّن العقاب الذي ينتظركم جّراء التخّلف عن ركب املجاهدين حتت 
رمزّيٍة  بلغٍة  اهلل  يبّينهام  الفكرتان  وهاتان  وأليم.  كبرٌي    اهلل  رسول  راية 
خمترصة يف قوله: »فَلْيَْضَحُكواْ قَلِيالً َولْيَبُْكواْ كَِثيًرا«. ورّبام يظّن بعض الناس أّن 
الضحك والبكاء تكليٌف موّجٌه إىل املنافقني كتكليفهم بالصاة والصوم، 

وكأّنه يوجب عليهم الضحك القليل والبكاء الكثري!
وهذا الفهم غري صحيح، وهو من نتائج عدم الدّقة يف فهم سياق اآلية. 
صورة  اخلطاب  صورة  وإّنام  التكليفّي؛  احلكم  بيان  مقام  يف  ليست  فاآلية 
إىل  واالنتباه  االلتفات  إىل  الدعوة  هو  بيانه  املقصود  واملعنى  فقط،  أمرّية 
حقيقة سلوكه. مثًا عندما يرتكب شخٌص خطأ كبرًيا وأردت لفت نظره 
إىل حجم هذا اخلطأ فتقول له: عليك أن ختتيل بنفسك وتبكي طوال عمرك 
عى هذا اخلطأ الذي وقعت فيه! واآلية أيًضا تبنّي للمنافقني أّن العمل الذي 

اآلية )82(.
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ارتكبوه وختّلفهم عن ركب النبّي  رّبام يمكن أن يضحكوا له قليًا ففيه 
بعض الربح الدنيوّي؛ ولكن حريٌّ هبم أن يبكوا كثرًيا ألّن النتائج املرتتّبة 

عليه أعظم ممّا يتخّيلون.
يف عبارة: »فَلْيَْضَحُكواْ قَلِيالً َولْيَبُْكواْ كَِثيًرا« احتامالن عى األقّل؛ أحدمها: 
أّن عى املنافقني أن يقّل ضحكهم يف حياهتم، فالذنب الذي ارتبكوه عظيم 
التخفيف  أو  الضحك وال�ور،  ترك  وينبغي هلم  الكثري،  البكاء  يستحّق 

منه عى األقّل.

واالحتامل الثاين، هو: أّن اآلية تلفت نظرهم إىل أّن هلم أن يضحكوا يف 
الدنيا جّراء ما أصابوا نتيجة التخّلف، فرّبام أفىض ذلك إىل بعض املكاسب 
الشديد.  واحلزن  البكاء  هي  اآلخرة  يف  أمرهم  عاقبة  ولكّن  الدنيا،  يف 
يسعد  رّبام مخسني سنة  أو  أو عرش سنني  الدنيا سنة  يبقى يف  قد  فاإلنسان 
بخياراته الصائبة أو اخلاطئة؛ ولكنّه يف هناية املطاف سوف ينتقل إىل العامل 
اآلخر، وهناك سوف ينال جزاء خياراته يف الدنيا، ومّدة اإلقامة يف اآلخرة 

أطول من اإلقامة يف الدنيا مهام طالت هذه األخرية.

اآلية  فكأّن  هلم؛  وتعزية  للمؤمنني  اخلاطر  تسلية  من  نوع  فيه  وهذا 
تقول للمؤمنني: إذا كنتم حتّملتم صعاب الغربة وعناء السفر وختّليتم عن 
أرزاقكم وعانيتم يف سبيل اهلل ورسوله، وبقى أعداؤكم سعداء هانئني يف 
املدينة؛ ولكن املوقف يف اآلخرة سوف ينقلب ويؤول أمركم إىل الضحك 
األمد،  قصري  وأملكم  تعبكم  والبكاء.  احلزن  إىل  أعدائكم  وأمر  وال�ور 

وعناؤهم وأملهم سوف يطول أمده.

وعليه، ليس يف احلكم عليهم بطول البكاء أّي ظلٍم هلم؛ بل هو وصٌف 
الذي جنوه  الدنيا وجزاء عملهم  لواقع حاهلم، وهو الزم فعلهم يف هذه 
العبارة األخرية يف اآلية حيث يقول تعاىل:  إليه  تلفت  بأنفسهم، وهذا ما 

»َجَزاء ِبَما كَانُواْ يَْكِسبُوَن«.

الحزن الطويل 
هو الجزاء 
المناسب 
للمنافق.
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وجوب مصارحة المنافقين واإلعالن عن الموقف تجاههم

عن  هلم  وكشفت  املنافقني  وضع  للمسلمني  الرشيفة  اآليات  بّينت 
َجَعَك اللّه« تتحّدث عن االصطفاف  وجوههم احلقيقّية. واآلية الاحقة »فَِإن رَّ
يف مقابل املنافقني، وتقول لرسول اهلل  كفى هؤالء ما نالوه حّتى اآلن من 
عيٍش هانئ وحفٍظ لكرامتهم وماء وجههم. ومن اآلن فصاعًدا ال بّد من 
تغيري األسلوب معهم، وحّدد موقفك الواضح والرصيح منهم. وكان أفراد 
األّمة يعرفون أشخاص املنافقني وأعياهنم، مثًا كانوا يعلمون أّن عبد اهلل بن 
أيّب أحد رؤوس النفاق والتآمر ضّد دولة النبّي اإلهلّية يف األرض. وينطبق 
الذين كشفوا عن وجوههم بأشكال خمتلفة يف  املنافقني  هذا عى غريه من 
ولكن  أشخاصهم؛  إىل  الناس  وعّرفوا  حصلت،  التي  والوقائع  األحداث 
وكانوا  والرفق،  باملداراة  معهم  يتعاملون  املسلمون  كان  احلني  ذلك  حّتى 

يتعاطون معهم عى أهّنم جزٌء من املجتمع اإلسامّي.

بنزول هذه اآليات تبّدل املسار، وصار النبّي مطالًبا بموقٍف آخر، 
واملسلمون كذلك هم مطالبون بالتمّيز عن املنافقني. وهذه اآليات تدعو 
اإلذن  منه  يطلب  املنافقني  أحد  ويأتيه  املدينة  إىل  يرجع  عندما   النبّي
 النبّي وقائع جهادّية الحقة، صار  املسلمني يف  بصفوف  االلتحاق  يف 
مطالًبا بأن يصارحه ويقول له: عرفناك بالنفاق فلن خترج معنا من املدينة 
ُتَقاتُِلوْا  َأَبًدا َوَلن  ُرُجوْا َمِعَي  إىل قتال ولن تشاركنا يف مواجهة عدوٍّ »لَّن َتْ

ا«. َمِعَي َعُدوًّ

املسلمني  جلميع  درٌس  ولكنّه   النبّي إىل  موّجه  اآلية  يف  واخلطاب 
النفاق  عامات  شاهدنا  لو  أّنه  الدرس  هذا  يعّلمنا  ومكاٍن،  زماٍن  كّل  يف 
يف شخٍص أو مجاعٍة، فا ينبغي لنا أن نعّلق اآلمال عليهم، وال أن نراهن 
عليهم أو ندخلهم يف حسابات قّوتنا. حّتى لو مّدوا يد العون، ال ينبغي أن 

نمسك هبذه اليد وال نراهن عليها.

اآلية )83(.
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قبل  تبوك  واقعة  يف  نزلت  اآليات  هذه  أّن  عن  ينبئ  »َرَجَعَك«  وتعبري 
عودة النبّي  إىل املدينة، وقد تقّدم أّن بعض آيات هذه السورة نزلت قبل 
اخلروج من املدينة، وبعضها اآلخر نزل بعد اخلروج يف الطريق إىل الشام أو 
يف تبوك نفسها. ومن هذا القسم األخري هذه اآليات، وقد نزلت كاملاء البارد 

عى نفوس املسلمني الظمأى، وفيها الكثري من التطمني لقلوهبم املضطربة.
التي كان  العاصفة واملّواجة  تلك األجواء  اآليات يف  نزلت هذه  نعم، 
يمّر هبا النبّي  وأصحابه، أثناء سلوكهم إىل اهلل، بعيًدا عن الظّل واألهل 
والولد، وكانت هذه اآليات لتلك القلوب التي ما زالت حتمل الكثري من 
يبعث احلياة  بنشيد  الطائف، كانت هذه اآليات أشبه  الندوب من معركة 
واألمل يف النفوس، وخاّصة عندما يتلوها رسول اهلل  عى املسلمني، 
الثبات  روحّية  ونرش  القلقة  النفوس  تطمني  سوى  أثر  من  هلا  يتوّقع  فا 

واجلَلد فيها.

املنافقون  وأتاك  املدينة  إىل  اهلل  أرجعك  إذا  اهلل،  رسول  يا  اآلية  تقول 
بقوهلم  تعتِن  فا  اجلهاد،  إىل  للخروج معك  استعدادهم  يعرّبون لك عن 
وال تصّدق أكاذيبهم، وقل هلم: ضّيعتم عى أنفسكم الفرص، لن خترجوا 

معي بعد اآلن.

»لن« حرف تأبيد أو تأكيد للنفي يف اللغة العربّية. ويرى بعضهم أّن هذا 
احلرف يدّل مضاًفا إىل النفي عى التأبيد، وعى هذا يكون معنى قوله تعاىل: 
»فَُقل لَّن تَْخُرُجواْ َمِعَي أَبًَدا«، مل يعد ثّمة فرصة لكم للخروج معنا إىل قتال 
تزادد  يميض  يوم  وكّل  وبينكم،  بيننا  الفكرّي  االفرتاق  فهذه ساعة   ، عدوٍّ

املسافة الفاصلة بيننا وبينكم، فأنتم تبتعدون عن اهلل ونحن نقرتب إليه.

قوله  ويف  اخلروج،  لنفي  خَتُْرُجوْا«  »َلن  تعاىل  قوله  يف  »لن«  إّن  وحيث 
تعاىل: »َوَلن ُتَقاتُِلوْا« لنفي احلرب والقتال. يمكن أن يكون املراد من »لن« 
الثانية نفي املشاركة يف القتال لألعداء الداخلّيني، أو يكون املراد نفي القتال 
يف مواجهة العدّو اخلارجّي من داخل املدينة، كام حصل يف معركة اخلندق 
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حيث قاتل املسلمون داخل املدينة ومل خيرجوا منها ملواجهة العدّو.

املّرة  الفرصة يف  لكم  عندما سنحت  ٍة«:  َمرَّ َل  أَوَّ ِبالُْقُعوِد  َرِضيتُم  »إِنَُّكْم 
تلك  كانت  فقد  اجلهاد.  إىل  واخلروج  القيام  عى  القعود  آثرتم  املاضية 
الروم،  العدّو هو  املسلمني حيث كان  املعارك وطأًة عى  أشّد  املعركة من 
ورّبام كانت اإلمرباطورّية الرومانّية يف تلك الفرتة قّوة عظمى، وكان بينها 
القبائل  حيّرضون  الرومان  وكان  وبعيدة،  مشرتكة  حدود  املسلمني  وبني 

. العربّية يف باد الشام عى إثارة القاقل يف وجه النبّي

هبم  ليواجه  وفارس  راجل  بني  ألًفا  ثاثني  يف    النبّي  سار  عندما 
السائد هو هزيمة  املعتقد  يقرب من نصف مليون مقاتل رومايّن، كان  ما 
ينتهي  بأن  السائد  التوّقع  وكان  املتكافئة،  غري  املعركة  هذه  يف  اإلسام 
املجتمع اإلسامّي أو تدخل تلك التجربة يف مرحلة االحتضار. يف تلك 
املعركة، ولكن  املدينة وعدم االشرتاك يف  البقاء يف  املنافقون  آثر  الظروف 
عندما خرج النبّي  بعسكره، إىل املكان الذي كان متوّقًعا له أن يكون 
ساحة النزال، مل جيدوا من عسكر الروم عينًا وال أثًرا، ويبدو أهّنم فّضلوا 
الرتاجع واالنسحاب عندما وصلهم خرب خروج النبّي  إليهم يف ثاثني 
ألًفا من املقاتلني الذين يضعون أرواحهم عى أكّفهم. وكانوا جّربوا بأس 
املسلمني يف السنة السابقة يف معركة مؤتة التي استشهد فيها جعفر بن أيب 

طالب، وعبد اهلل بن رواحة، وزيد بن حارثة.

مع  ولكنّهم  قليًا؛  كان  عديدهم  ألّن  املسلمون  هزم  مؤتة  معركة  يف 
ذلك أظهروا الكثري من البأس واجللد، وعّرفوا الرومان إىل نسخة أخرى 
ا ال  غري التي يعرفوهنا من املقاتل الذي حيمل روًحا ملكوتّيًة وعزًما فوالذيًّ
 . يعرف الرتاجع وال االهنزام. يف أجساد هؤالء املقاتلني روح وتوّجه إهليٌّ
الذي  العديد  من  أكثر  بعديد  جيًشا  أّن  الرومان  أسامع  إىل  تناهى  فعندما 

واجهوه السنة املاضية يزحف ملواجهتهم آثروا الفرار عى البقاء والنزال.

وعندما وصل جيش اإلسام إىل حدود الشام، ناور املسلمون يف تلك 



559 اآليتات 81— 84

من  عدٍد  مع  التحالفات  وعقدوا  السيايّس،  نفوذهم  فيها  وبسطوا  املنطقة 
القبائل، ودخل بعض الناس يف اإلسام. وعاد املسلمون فاحتني إىل املدينة.
خيشون  كانوا  الذين  املنافقني  قلوب  قويت  املستجّدات  هذه  ظّل  ويف 
اخلروج مع النبّي  وأتوا إليه يعرضون عليه خدماهتم للمّرات القادمة. 
التجربة  كانت  العبارة:  برصيح  الكريم  القرآن  هلم  يعلن  اجلواب  ويف 
إليكم مل  الشّدة واحلاجة  فيه، ففي وقت  امتحاًنا لكم وقد فشلتم  السابقة 
خترجوا وآثرتم القعود عى القيام والنهوض، فاآلن اقعدوا مع القاعدين. 
والنساء  كاألطفال  اجلهاد  عن  والعاجزون  السّن  كبار  هم  والقاعدون 
ساحة  يف  خدمٍة  أّي  تقديم  يستطعن  ال  اللوايت  النساء  سائر  بل  العواجز، 
بأّن  للمنافقني  يعلن  القرآن  إًذا  اجلرحى.  بمداواة  ذلك  كان  ولو  القتال 
فلن  احلرب.  يف  خدمة  أّي  تقديم  عن  العاجزين  هؤالء  بني  هو  مكاهنم 

. تستطيعوا أهّيا املنافقون خداع النبّي

المنع من الصالة على جنائز المنافقين

تعاىل  يدعوه  رسوله،  هبا  اهلل  يطالب  التي  املبارشة  املواقف  هذه  وبعد 
إىل  أَبًَدا«.  اَت  مَّ ْنُهم  مِّ أََحٍد  َعلَى  تَُصلِّ  »َوالَ  الصاة عى جنائزهم:  إىل عدم 
ذلك اليوم كان النبّي  يصّى عى جنائز املنافقني؛ ألهّنم كانوا يف حكم 
املسلمني، وكان رسول اهلل  يشارك يف جنائزهم ومراسم دفنهم ويقوم 
عى قبورهم كام لو كانوا مسلمني. أّما بعد العودة من تبوك فقد ُدِعي النبّي 

 إىل املفاصلة النهائّية معهم، حّتى يف اجلنائز وطلب املغفرة.

»إِنَُّهْم كََفُرواْ ِباللِّه َوَرُسولِِه َوَماتُواْ َوُهْم فَاِسُقوَن«: هم قوٌم كافرون ألهّنم 
كانوا يعملون عى تغطية احلّق، و»فسقوا« يعني خرجوا من اإليامن ومن 

املجتمع اإلياميّن.

وينقل عيّل بن إبراهيم القّمّي قّصة الفتة عن عبد اهلل بن أيّب وابنه، تقع 
هذه الرواية يف اجلهة املقابلة لألخبار التي وردت يف كتب أهل السنّة والتي 

اآلية )84(.
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أرشنا إليها آنًفا: إهّنا نزلت مّلا رجع رسول اهلل  إىل املدينة ومرض عبد اهلل 
بن ُأيَبّ وكان ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل مؤمنًا فجاء إىل رسول اهلل  وأبوه جيود 
بنفسه، فقال: »يا رسول اهلل، بأيب أنت وأّمي، إّنك إن مل تأِت أيب كان ذلك 
عاًرا علينا«. فدخل إليه رسول اهلل  واملنافقون عنده، فقال ابنه عبد اهلل 
بن عبد اهلل: »يا رسول اهلل، استغفر له«. فاستغفر له. فاعرتض أحد املسلمني 
أو سأل عن مرّبر االستغفار مع النهي عن ذلك يف القرآن... فأجاب النبّي 

بأّنه قال: وهل تدري ما قلُت؟! إّنام قلُت: اللهم احُش قربه ناًرا...1

ويبدو لنا أّن هذه الرواية صحيحة، وقد ورد يف الفقه يف كيفّية الصاة 
عى جنازة املنافق أن ُيدعى عليه وُيلعن بدل االستغفار له. وال غرو فقد 
لعنهم اهلل وأبعدهم عن رمحته وال ينبغي أن نكون ملكّيني أكثر من امللك، 
الله على الظالمين«،2 ال ينبغي لنا  فعندما يلعن اهلل الظامل بقوله: »أال لعنة 

نحن عباد اهلل أن نّدعي الرأفة والرمحة ونطلب منه تعاىل الرمحة هلم.

1-  تفسري القّمّي، ج 1، ص 302.
2-  سورة األعراف: اآلية 44.



بَُهم  َوالَ تُْعِجبَْك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالَُدُهْم إِنََّما يُِريُد اللُه أَن يَُعذِّ

نْيَا َوتَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن ﴿85﴾ ِبَها ِفي الدُّ

85





مال المنافقين وأوالدهم عذاٌب لهم في الدنيا

اآلية 85 تكاد تكون تكراًرا لآلية 55، وكلامهتا تتكّرر فيها مع اختاٍف 
يسري.

نْيَا«:  بَُهم ِبَها ِفي الدُّ »َوالَ تُْعِجبَْك أَْمَوالُُهْم َوأَْوالَُدُهْم إِنََّما يُِريُد اللُه أَن يَُعذِّ
تدعو هذه اآلية النبّي  إىل عدم اإلعجاب بأموال املنافقني وأوالدهم؛ 
ألّنه لن يعود منها عليهم يشء. وذلك ألّن اهلل سوف جيعل من هذه النعم-
املال واألوالد- وسيلة عذاٍب هلم. والسبب الثاين أهّنم سوف يموتون عى 

حالة الكفر بسبب هذه النعم: »َوتَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن«.

نظر  لفت  هدفه  وأوالدهم  املنافقني  بأموال  اإلعجاب  عن  والنهي 
املسلمني إىل أّن هذه النعم ال ينبغي أن تغّرهم، ولكي ال يكون يف نفوس 
عى  النعم  هبذه  متّتعهم  سبب  عن  والتساؤل  العتب  من  يشٌء  املسلمني 
الرغم من نفاقهم وكفرهم، وأخرًيا كي حيذروا من التوّرط يف ما توّرط فيه 

املنافقون بسبب أمواهلم وأوالدهم.

تُْعِجبَْك«: واخلطاب يف هذه العبارة موّجه إىل النبّي  ولكنّه يف  »َوالَ 
واقع احلال هيدف إىل لفت نظر املسلمني، ويقول هلم: ال تغرّتوا هبذه النعم 
التي يرفل فيها املنافقون، وال تعتبوا عى رّبكم وتسائلوه كيف يعطي هذه 
النعم ملن ال يستحّق. فهذه النعم سوف تكون منشأ عذاٍب هلم يف الدنيا، 
كام ستكون سبب موهتم عى الكفر قبل خروجهم من هذه الدنيا، وبالتايل 

ستخرج أرواحهم وهي مطرودة من رمحة اهلل.  

أّما كيف يكون أوالد املنافقني وأمواهلم عذاًبا هلم يف الدنيا، فهذا حيتاج 

النصيحة اإلهلية 
جتاه أموال 

املنافقني.
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إىل قليٍل من الرشح. وذلك أّن املنافق يشقى أكثر من املؤمن يف مجع املال، 
أهدافه  إىل  الوصول  عى  تساعده  وسيلة  أّنه  عى  املال  إىل  ينظر  فاملؤمن 
األخاقّية السامية. وليس املال بالنسبة للمؤمن هدًفا أقىص أو غايًة. فإذا مل 
يصب مااًل يف يوم من األّيام ال يطول غّمه. أّما املنافق فإّن املال بالنسبة له 
هدٌف وغاية وليس جمّرد وسيلة. وعدم احلصول عى املال بالنسبة للمنافق 

عجز عن حتقيق اهلدف األقىص والغاية النهائّية للحياة.

خي�ه  فقد  عادًة  يبقى  ال  املال  فإّن  املال،  عى  اإلنسان  حيصل  وعندما 
اإلنسان بطريقة أو بأخرى، ينشب حريق فتلتهم النار بعض األموال، أو 
يستويل عليه سارٌق وهكذا... ويف هذه احلال غّم املنافق وأمله أكرب من غّم 

املؤمن عى فقد املال وخ�انه.

أّن املجتمع  الدنيا،  باملال أو حتّوله إىل عذاب يف  التعذيب  وأحد وجوه 
اإلسامّي فيه قوانني مالّية متعّددة تلزم املواطن فيها بالتنازل عن مقدار من 
ماله ملصلحة هذا املجتمع، كام يف حالة الزكاة وغريها من الواجبات املالّية. 
فعندما يرى املنافق أّنه مطالٌب باإلنفاق عى جمتمع ال يؤمن بتعاليمه، فإّن 
هذا من دواعي أمله وغّمه وحزنه. ويف املقابل، فإّن املؤمن يدفع الزكاة رغبًة 
وحبًّا، وعندما يفعل هذا يشعر بأّنه منسجٌم مع نفسه وما يؤمن به، فهو يضع 
عى  رصفها  يتوّقع  وهو  يؤّيدها،  التي  اإلسامّية  الدولة  خزينة  يف  أمواله 
الثواب عليها  يتوّقع  املطاف  يؤمن هبا، ويف هناية  التي  املصالح االجتامعّية 
. من اهلل. وقد أرشنا قبل صفحات إىل قّصة الشاة التي ذبحها رسول اهلل

واخلاصة هي أّن املؤمن يشعر وكأّنه يّدخر أمواله التي ينفقها يف سبيل اهلل، 
بينام املنافق يشعر بأّن ما ينفقه يذهب هدًرا ألّنه ال يتوّقع الثواب وال يؤمن به.

أمًلا  أشّد  فإّنه  باألوالد  العذاب  وأّما  باملال،  العذاب  إىل  بالنسبة  هذا 
ومن  اإلنسانّية،  الفطرة  بمقتىض  أوالده  حيّب  املنافق  ألّن  وذلك  وأقسى؛ 
الطبيعّي أن يميل املنافق إىل أن يتابع ابنه طريقته وأسلوبه يف احلياة. ولكن 
يف املقابل ال يطمئّن املنافق إىل أّن أوالده سيكملون مسريته من بعده، فهو 

عذاب املنافقني 
بأوالدهم.
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يواجه رسول اهلل  من أجل أهداف دنيوّية أو غريها، ولكنّه خيشى بعد 
مّدة أن يرى أوالده يف اجلبهة التي يسعى يف حماربتها. وقد حصل مثل هذا 
األمر مع عدٍد من املنافقني الذين أسلم أوالدهم كام هي حالة عبد اهلل بن أيّب 
الذي أسلم ابنه ومات هو عى النفاق. وقد حصل أّن بعض أبناء املنافقني 
طلب اإلذن من النبّي  يف تنفيذ حّد اهلل وعقوبته يف أبيه. وأّي يشٍء أشّد 

إياًما عى املرء من أن يرى فلذة كبده يتحّول إىل عدوٍّ فكريٍّ له؟!

ومن جهات العذاب باألوالد بالنسبة إىل املنافقني أّن بعضهم كان يرى 
أبناءه مقاتلني يف صفوف املسلمني، وجتّرع بعضهم كأس الشهادة يف تلك 
الساحات املقّدسة. وهنا يرى املنافق أّنه فقد ابنه، وفقد االبن مؤملٌ بالنسبة 
يعتقد  األخري ال  أّن هذا  واملنافق  املؤمن  بني  البرش، واالختاف  إىل مجيع 
بمفهوم الشهادة وال يؤمن باجلنّة واخللود فيها، فليس عنده ما يعّزيه ويسيّل 
املنافقني  بعذاب  اإلهلّي  الوعيد  تفسري  هو  هذا  الولد.  فقد  حالة  يف  فؤاده 

بأمواهلم وأوالدهم يف الدنيا. 

السنّة اإللهّية في أموال المنافق وأوالده

ِفي  ِبَها  بَُهم  يَُعذِّ أَن  اللُه  يُِريُد  »إِنََّما  تعاىل:  لقوله  وتفسري  آخر  فهم  ثّمة 
بأن  تقيض  وقوانني  سننًا  العامل  هذا  يف  وضع  اهلل  أّن  ذلك  وإمجال  نْيَا«  الدُّ

له، بحسب  تتحّول إىل منشأ عذاٍب  بأمواله وأوالده؛ بل  املنافق  يتمّتع  ال 
قوانني العامل والتاريخ وسننه.

املضامني  هذه  يسمع  عندما  الواعي  املؤمن  فإّن  أمٍر،  من  يكن  ومهام 
تستيقظ فيه مجيع العواطف واألحساسيس، وتعمل يف اجلهة التي يريد اهلل 
ينظر  بعد هذا الرشح والتوضيح  فيها. ولعّلك ال جتد مؤمنًا  أن تعمل  هلا 
به  يرفل  أو يغبطه عى ما  أو عدد أوالده،  بعني اإلعجاب إىل ثروة منافق 
من نعم، بل يرى أّن ذلك كّله سيتحّول إىل مصدر عذاٍب وشقاٍء له. وهذه 

قاعدة اجتامعّية عاّمة.
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ُيضاف إىل ما تقّدم أّن املؤمن لو أصاب شيًئا من املال أو الولد، سوف 
فإّن  وعليه،  سريته.  عن  سريته  واختاف  املنافق  عن  التمّيز  إىل  يسعى 
باحلزن  تعزية من جهة، ودرٌس وعربة من جهة أخرى. ومن يشعر  اآلية 
اآلية  هذه  بقراءة  أنصحه  والولد  املال  يف  اآلخرين  وبني  بينه  لاختاف 
ينبغي  بالفقر، وال  أّن اآلية ال تويص  أؤّكد  فيها. ولكن مع ذلك  والتأّمل 

أن ُتفهم هبذه الطريقة.

»َوتَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن«: العاقة بني املوت عى الكفر والتوافر 
التي يصيبها اإلنسان توجب عليه  النعم  أّن  عى نعمتي الولد واملال، هي 
الشكر، وترك الشكر ُيعرّب عنه يف األدبّيات اإلسامّية بالكفر أو الكفران. 
ُيتوّقع منه شكر اهلل  فمن ال يشكر نعمة اهلل يكون قد كفر هبا، واملنافق ال 
تعاىل عى ما أنعم عليه. فاملنافق جيب عليه أن يؤّدي شكر نعمة اهلل باللسان 
والفعل بأن ينفق هذا املال يف املوارد التي أمر اهلل باإلنفاق فيها، ال يف احلرام 
التآمر عى املسلمني وإفساد املجتمع اإلسامّي. واإلنفاق يف هذه  وال يف 

املوارد األخرية كفٌر لنعمة املال.

واألوالد نعمٌة تستحّق الشكر، وأحد وجوه شكر هذه النعمة أن يريّب 
مل  وإذا  واألخاقّي،  الروحّي  التكامل  عى  ويساعدهم  أبناءه  اإلنسان 
يستطع فعل ذلك فعى األقّل عليه أن يؤّمن هلم األرضّية املساعدة. وهذه 

مسؤولّيٌة عى عاتق كّل أٍب.

فليس  أحدهم  اهتدى  وإذا  احلّق،  طريق  إىل  أوالده  هيدي  ال  واملنافق 
ألبيه فضٌل يف هذا االهتداء؛ بل يكون ذلك نتيجة العيش يف بيئٍة اجتامعّيٍة 
سليمة ساعدته عى إصابة احلّق. وعليه، فإّن املنافق ال يؤّدي واجب الشكر 

عى نعمة األوالد فهو كافٌر هبا.
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َمَع  َوَجاِهُدواْ  ِباللِّه  آِمُنواْ  أَْن  ُسوَرٌة  أُنِزلَْت  َوإَِذآ 

َرُسولِِه اْستَأَْذنََك أُْولُواْ الطَّْوِل ِمْنُهْم َوقَالُواْ َذْرنَا نَُكن 

الَْخَوالِِف  َمَع  يَُكونُواْ  ِبأَن  *َرُضواْ   ﴾86﴿ الَْقاِعِديَن  َع  مَّ

ُسوُل  َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم الَ يَْفَقُهوَن ﴿87﴾ لَ�ِكِن الرَّ

َوأَنُفِسِهْم  ِبأَْمَوالِِهْم  َجاَهُدواْ  َمَعُه  آَمُنواْ  َوالَِّذيَن 

َوأُْولَ�ِئَك لَُهُم الَْخيَْراُت َوأُْولَ�ِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن ﴿88﴾ 

أََعدَّ اللُه لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها األَنَْهاُر َخالِِديَن 

ِفيَها َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴿89﴾





تناسب اآليات

املنافقني،  حياة  ألوان  من  جديًدا  لوًنا    اهلل  لنا  يبنّي  اآليات  هذه  يف 
البائسة. يف اآلية األوىل  لنا عن فصٍل جديد من فصول حياهتم  ويكشف 
من هذه اآليات يكشف لنا اهلل عن أّنه عندما تنزل سورة أو آية فيها دعوٌة 
إىل اجلهاد، يعمد ذوو السعة والقدرة املالّية إىل االستئذان من النبّي  يف 
البقاء مع القاعدين. وقد كشفت آياٌت سابقة عن هذه الروح التي حيملها 
املنافقني،  املنافقون، ولكن هذه اآلية بعد عرضها هذه الصورة من صور 
للتضحية،  واستعدادهم  املؤمنني  صورة  هي  أخرى  صورة  لنا  تعرض 

واآلثار املرتّتبة عى ذلك يف الدنيا واآلخرة.

موقف المنافقين األغنياء من الجهاد

لنا  تبنّي  بل  اجلهاد؛  من  املنافقني  مجيع  موقف  عن  اآلية  هذه  ختربنا  ال 
»أولو  والثروة  الغنى  أهل  ينربي  اجلهاد،  إىل  تدعو  سورة  تنزل  عندما  أّنه 
وال  القاعدين.  مع  البقاء  يف    النبّي  استئذان  إىل  املنافقني  من  الطول« 

تتحّدث عن موقف الفقراء منهم.

ولو كان موضوع احلديث هو النفاق يف حّد ذاته، لفقدت عبارة »أولو 
الطول« معناها، وملا كان ثّمة داٍع الستخدامها. وقد بّينا أكثر من مّرة أّن لغة 
القرآن الكريم دقيقة، ولكّل كلمة فيه داللتها اخلاصة ووراء استعامهلا دون 
غريها حكمة وهدٌف. وبالتايل حيسن بنا التوّقف وطرح السؤال عن سبب 

اإلشارة إىل األغنياء وأويل الطول دون غريهم.

اآلية )86(
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لنمط  السلبّية  األبعاد  من  آخر  ُبعٍد  اآلية تكشف عن  أّن هذه  لنا  يبدو 
احلياة اإلقطاعّي، وتكشف عن خصلة سّيئة من خصال املرتفني واألغنياء. 
وال شّك يف أّن األغنياء هم أقّل استعداًدا للتضحية من الفقراء، وأقّل رغبًة 
يف احلضور يف ميادين اجلهاد وساحاته. ولسنا نقصد التعميم وتوسعة هذا 
احلكم إىل مجيع األغنياء، عى نحو ما تذهب إليه بعض املدارس الفكرّية؛ 

ولكن يف مجيع األحوال هذه هي احلالة الغالبة.

فاآلية تبنّي لنا أّن بعض الطبقات االجتامعّية ال تكتفي بالتقصري يف أداء 
واجباهتا؛ بل هي تريد  ترشيع هذه املخالفة! مثاً قد جتد فقرًيا تضطّره ضغوط 
، وهو يشعر بعذاب الضمري  احلياة إىل اقرتاض مبلٍغ من املال بقرٍض ربويٍّ
وتأنيبه. بينام الغنّي الغارق يف الربا إقراًضا واقرتاًضا جتده يبحث عن حيلٍة 
رشعّية تسمح له بتربير فعله املخالف ملعتقده إذا كان يعتقد بحرمة الرباء. عى 
أّي حال، هذه صفة كثرٍي من أهل السعة والغنى، حيث حياولون التوفيق بني 

معتقدهم وسلوكهم، بطلب األعذار ألنفسهم أو طلب اإلذن يف املخالفة.

وهذه اآلية تكشف لنا عن هذه الصفة يف هذه الطبقة االجتامعّية التي 
املجتمع  غري  جمتمٍع  يف  يعيش  كان  لو  فاملنافق  والنفاق.  الغنى  بني  مجعت 
اإلسامّي، مل يكن جيلس يف بيته وال يذهب إىل اجلهاد فحسب، بل رّبام كان 
يسخر من املجاهدين ويضحك من ضعف عقوهلم بحسب اعتقاده. أّما يف 
املجتمع اإلسامّي فهو غري قادر عى الكشف عن مكنون نفسه؛ ولذلك 
يأيت إىل رسول اهلل  وحياول تربير جبنه وختاذله عن اجلهاد باالستئذان 

من النبّي يف البقاء مع القاعدين.

وهي  االستئذان.  إىل  الناس  من  الصنف  هذا  تدعو  التي  هي  الوقاحة 
واإلقطاعّيني  الوجهاء  طبقة  أّي  االجتامعّية؛  الطبقة  هذه  سامت  من  سمة 
)أولو الطول(، فهم ال يكتفون برتك الفريضة الواجبة، بل يذهبون إىل قائد 
املجتمع اإلسامّي ويطلبون منه بكّل وقاحة أن يأذن هلم يف التخّلف الذي 

عزموا عليه مسبًقا!

الفقراء أكثر 
استعداًدا 

للتضحية.

روحية التربير 
عند املنافقني 

األغنياء.
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واالقتصادّي  االجتامعّي  بموقعه  مستّلحٍ  غري  فقرًيا  املتخّلف  كان  ولو 
َلعمل عى إخفاء نفسه والتواري عن الناس؛ كي ال يعرف أحٌد منهم أّنه 
يفّر من أداء واجبه اجلهادّي؛ وكثرًيا ما وقع هذا يف التاريخ، وتوارى كثريون 
فراًرا من الواجب، وحاولوا أن ال يراهم أحٌد، ثّم بعد أن انكشف أمرهم 
ومل  مقبولة،  أو غري  مقبولة  بأعذار  تقاعسهم  تربير  التوبة وحاولوا  أعلنوا 
يأتوا قبل احلرب إىل النبّي  لطلب اإلذن يف التخّلف والتقاعس عن أداء 
واجب اجلهاد. أّما الغنّي املرتف فإّنه يملك ما يكفي من اجلرأة والصفاقة 

لطلب اإلذن يف التخّلف، ملاذا؟ ببساطة ألّنه متسّلٌح بالغنى والثروة.

السابق،  البيان  من  وأرصح  أوضح  هي  التي  اآلية  يف  الدقيقة  والنقطة 
أّن السورة عى الرغم من نزوهلا للدعوة إىل اإليامن باهلل واجلهاد -وهذان 
املفهومان يتكّرران يف القرآن الكريم- ولكن امليزة الافتة يف هذه اآلية أهّنا 
تتحّدث عن اإليامن كمقّدمة للجهاد. وبعبارٍة أخرى: اإليامن يتجّى بأظهر 
صوره يف اجلهاد. وكأّن ما جيّسد اإليامن احلقيقّي أو ما يكشف عن صدق 
اإليامن أو عدمه هو »اجلهاد يف سبيل اهلل«. وسائر الفرائض ليست عى حّد 
ا ملعرفة صدق اإليامن. ولعّل هذا األمر من الواضحات،  اجلهاد يف كوهنا حمكًّ
أّما  املؤنة.  خفيفة  وغريها  واحلّج  والصوم  كالصاة  الفرائض  سائر  فإّن 

اجلهاد، فإّنه أثقل عى النفس، وبالتايل حيتاج إىل حمّرك إياميّن أقوى.

ترتعد  وعدمه،  اإليامن  بني  الفاصل  احلّد  عى  يقف  الذي  فاإلنسان 
فرائصه عندما ُيدعى إىل اجلهاد. وألجل هذا نجد أّن اآلية تدعو إىل اإليامن 
أّواًل ثّم تذكر اجلهاد، وكأهّنا توحي للقارئ واملستمع بأّن اجلهاد هو املحّك 

الصادق وامليزان األمني ملعرفة صدق اإليامن من كذبه.

وثّمة تعابري يف اللغتني العربّية والفارسّية قريبة من هذا التعبري، كقولنا 
مثا: »كن رجًا، واعُف عن خطأ فان«، أو »كن رجًا! وهب هذا املال 
لفان، أو تنازل عن القرض الذي لك يف ذّمته«. فهل تتضّمن هذه العبارات 
أّي الرجولة وما بعدها؟ أم املطلوب فيها أمٌر واحد وهو املرتّتب  طلبني؛ 
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وعندما  القرض؟  من  الذّمة  إبراء  أو  اهلبة،  أو  العفو،  أّي  الرجولة؛  عى 
توّجه اخلطاب إىل شخص غاضب وناقٍم يريد أن يقتّص من شخص آخر، 
وتقول له: »كن رجًا أو صاحب مروءة، وتنازل عن حّقك يف االنتقام أو 
أو  الرجولة  بذكر  للطلب  التمهيد  احلاالت،  هذه  مثل  ففي  االقتصاص«، 
املروءة يقصد منه بيان أّن املروءة والرجولة تقتيض العفو وعدم االقتصاص. 
ا إليها بالذات، وإّنام  ويف احلقيقة، الرجولة واملروءة ليست مطلوبة أو مدعوًّ

ُتذكر من باب التمهيد للطلب احلقيقّي الوحيد وهو ما تقتضيه. 

مع  وجاهدوا  بالله  آمنوا  »أن  تعاىل:  قوله  مفاد  أّن  يّتضح  البيان  وهبذا 
رسوله« هو الدعوة إىل اجلهاد، أو بيان أّن اجلهاد هو من مقتضيات اإليامن، 

وال تطالب السورة الناس بأمرين مها: اإليامن واجلهاد؛ وذلك ألّن املخاطبني 
وهذه  جمدًدا.  اإليامن  إىل  لدعوهتم  داعي  ال  وبالتايل  املسلمون،  هم  باآلية 
السورة ختاطب املجتمع اإلسامّي كّله، وال تتوّجه باخلطاب إىل املنافقني 
حّتى تكون دعوهتم إىل اإليامن قبل اجلهاد مرّبرة. وبعبارة خمترصة: املطلوب 
األساس يف هذه السورة التي تتحّدث عنها اآلية هو الدعوة إىل اجلهاد، وإّنام 

ُذكر اإليامن فيها لبيان الرتابط بني اجلهاد والدافع نحوه وهو اإليامن.

 وممّا يؤّيد هذا التفسري، أّن جواب »إذا« الرشطّية مل يتضّمن أّي حديث 
عن اإليامن؛ بل ما ُذِكر يف اجلواب هو طلب اإلذن يف التخّلف عن اجلهاد، 
التي  السورة  فإّنه لو نزلت هذه  ومل يطلبوا اإلذن يف عدم اإليامن. وعليه، 
تشري إليها اآلية لفهم املخاطبون هبا مجيًعا -املؤمنون منهم واملنافقون- أّن 
الغرض األساس واهلدف من هذه السورة هو الدعوة إىل اجلهاد يف سبيل 

اهلل. ويبدو لنا أّن هذا املعنى واضٌح، وحسبنا ما قلناه يف تأييده وتظهريه.

واملراد من »القاعدين« يف اآلية النساء واملرىض وغريهم من العاجزين 
عن اخلروج للجهاد. وقد أرشنا آنًفا إىل أّن النساء لسَن معفّيات دائاًم من 

اجلهاد، بل من بعض أشكاله وبرشط عدم احلاجة أو العجز.
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رضا المنافقين بالتخّلف

يَْفَقُهوَن«:  الَ  فَُهْم  قُلُوِبِهْم  َعلَى  َوطُِبَع  الَْخَوالِِف  َمَع  يَُكونُواْ  ِبأَن  »َرُضواْ 
اجلهاد،  عن  ختّلٍف  من  ألنفسهم  املنافقون  رضيه  عاّم  اآلية  هذه  تكشف 
وعدم إدراكهم ملدى قبح ما يقدمون عليه نتيجة الطبع عى قلوهبم، وبالتايل 

عجزهم عن إدراك فداحة ختّلفهم.
تشتمل هذ اجلملة عى طعٍن كبري يف املنافقني من حيث رضاهم بالقعود 
والتخّلف. وهذا من أرصح أشكال اإلدانة هلم، حيث رضوا بأن يكونوا 
مع املتخّلفني والقاعدين، ويف هذا إهانة وحتقري. ويشبه هذا التعبري يف مؤّداه 
جواب األب حيث يقول البنه الذي يقرتح قائًا: »أيب العزيز! اسمح يل 
بأن ال أذهب إىل املدرسة«؛ فيقول األب مؤّنًبا وموّبًخا: »ريض ابني لنفسه 
ا«. ولو كان االبن يدرك  أن يبقى عاطًا من العمل ومّتخًذا من البيت مقرًّ
قبح البطالة والقعود يف البيت ألدرك أّن يف هذه العبارة أشّد أشكال اللوم 

واإلهانة له.
وهذه اجلملة يف اآلية خترب عن املنافقني بأهّنم رضوا ألنفسهم البقاء مع 
العاجزين املتخّلفني عن الركب، فام أسوأ حّظهم! وال جيد اإلنسان تعبرًيا 
أشّد رصاحًة ووضوًحا يف إدانة املنافقني من هذا التعبري. ويبدو يل أن هذه 

العبارة هي أفصح تعبري عن مدى قبح ما اختاره هؤالء ألنفسهم.
فكيف ريض املنافقون ألنفسهم هذا العار؟ اجلواب هو أّن طلب العافية 
عن  وأعجزاهم  الفهم،  أبواب  املنافقني  عى  ا  سدَّ اللذان  مها  والتقاعس 
إدراك احلقيقة، وفهم فضل اجلهاد وعلّو كعب املجاهدين وما ينتظرهم من 
ثواب يف الدنيا واآلخرة، وعن تشخيص السلبّيات املرتّتبة عى ما اختاروه 
من ترك اجلهاد والرغبة يف الفرار منه. ولو كانت هلم قدٌم راسخة يف العقل 
ملا أقدموا عى اختيار اخليار األسوأ. وبالعودة إىل مثال الطفل الذي يستأذن 
الطفل لو كان يدرك  املدرسة، هذا  الذهاب إىل  أبيه ويطلب منه عدم  من 

قبح ما يطلبه ملا طلبه.
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تقديم المؤمن ما عنده على طَبق اإلخالص

الصّف املقابل هو صّف اإليامن الذي يتأّلف من النبّي نفسه  وسائر 
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه  املؤمنني الذين جاهدوا بأنفسهم وأمواهلم: »لَ�ِكِن الرَّ
َجاَهُدواْ ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم َوأُْولَ�ِئَك لَُهُم الَْخيَْراُت«. وسرية هؤالء معاكسة متاًما 

لسرية املنافقني الذين يأبون أن خيطوا خطوة إىل اإلمام، بينام يقّدم املؤمنون 
كّل ما هو متاٌح هلم عى طبق اإلخاص ويضعونه بني يدي رسول اهلل ؛ 
غاية  يف  واملؤمنون  النبّي  يستحّقونه.  الذي  اجلزاء  هي  اخلريات  فإّن  وهلذا 

الشوق إىل اجلنّة وهم مستعّدون للتضحية بكّل ما يملكون من أجل نيلها.

مجلة »َوأُْولَ�ِئَك لَُهُم الَْخيَْراُت« تتضّمن معنى احلرص؛ أّي تفيد أّن اخلريات 
من  الكثري  يستوعب  شامٌل  مفهوم  واخلريات  الناس.  من  الفئة  هلذه  هي 
الصيت  وحسن  األعداء،  عى  الغلبة  ولّذة  والنرص،  الفتح  مثل:  األمور 
والسمعة والرشف يف الدنيا واآلخرة، وخرٌي من ذلك كّله اإلسهام يف تشييد 
أركان املجتمع اإلسامّي وحفظ حدوده، واملغفرة من اهلل فوق ذلك كّله. 

أّما املنافقون فإهّنم بتقاعسهم حرموا أنفسهم من ذلك كّله.

ينتقل  أن  وقبل  بدمه  يتشّحط  عندما  املجاهد  أّن  الرواية  يف  ورد  وقد 
اهلل  ألطاف  من  وهذا  املعنوّية،  النعم  من  ينتظره  ما  يدرك  اآلخر  العامل  إىل 
إاّل  لذنوبه  كّفارة  الشهيد  دم  من  قطرة  »أّول  أيًضا:  وورد  باملجاهدين.1 
الدين، فإّن كفارته قضاؤه«.2 بى، ما يناله املؤمنون املجاهدون هو خريات 
اآلخرة والدنيا، يف الدنيا ينالون رشف احلرية والعّزة والعيش سادًة. وعى 

الضّفة األخرى؛ أّي اآلخرة تنتظرهم اجلنّة ورضوان اهلل تعاىل.

والنجاح  والتوفيق،  النجاح  هو  الفاح  الُْمْفلُِحوَن«:  ُهُم  »َوأُْولَ�ِئَك 

1-  صحيفة اإلمام الرضا ، ص 92.
2-  من ال حيرضه الفقيه، ج 3، ص 183.
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الُْمْؤِمُنوَن«.1  أَفْلََح  »قَْد  تعاىل:  قوله  يف  كام  القرآن  يف  املؤمنني  صفات  من 
والفاح هو نيل املقصود والظفر باملطلوب. وتفّ� هذه الكلمة بالفارسّية 
الكلمة  الدقيق هلذه  فاملعنى  أو ترمجة غري دقيقة؛  ب�»رستگار« وهو تفسري 
يف  الكلمة  معنى  عن  خمتلٌف  املعنى  وهذا  واخلالص.  احلّر  هو:  الفارسّية 

اللغة العربّية.

َجنَّاٍت  لَُهْم  اللُه  واآلية الاحقة فيها قّرة عني املؤمنني املجاهدين: »أََعدَّ 
تَْجِري ِمن تَْحِتَها األَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم«، تبنّي هذه اآلية ما 

أعّده اهلل للمؤمنني يف جنّته من نعم، وختتم بوصف ذلك بأّنه الفوز العظيم.

1-  سورة املؤمنون: اآلية 1.
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َوقََعَد  لَُهْم  لِيُْؤَذَن  األَْع��َراِب  ِمَن  ُروَن  الُْمَعذِّ َوَجاء 

كََفُرواْ  الَِّذيَن  َسيُِصيُب  َوَرُسولَُه  اللَّه  كََذبُواْ  الَِّذيَن 

ِمْنُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ﴿90﴾
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التناسب

أداء  عن  ختّلفهم  جلهة  املنافقني،  عى  آخر  طعٌن  أيًضا  اآلية  هذه  يف 
الواجب واستجابة دعوة اهلل ورسوله إىل اجلهاد.

كلمة  من  املراد  يف  االختاف  إىل  يستند  لعّله  اختاٌف  اآلية  تفسري  ويف 
»معّذرون«. فاالحتامل األّول يف معنى هذه الكلمة هو املقرّص، من التقصري 
من باب التفعيل. واالحتامل الثاين هو »معتذر« من االعتذار من باب االفتعال. 
باخلطأ  اهّتامه  أو  طلبه  يدي  بني  عذره  يقّدم  الذي  الشخص  هو  واملعتذر 
والتقصري. وحتويل معتذر إىل معّذر له نظائر يف القرآن الكريم كام يف قوله تعاىل: 

َي إِالَّ أَن يُْهَدى«.1 ن الَّ يَِهدِّ »أَفََمن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَن يُتَّبََع أَمَّ

جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى

عى  اآلية  يف  الكلمة  هذه  داللة  من  مانع  ال  املفّ�ين  بعض  وقال 
املعنيني؛ أّي معتذر ومقرّص، ونحن نقبل وجهة النظر هذه. يف مقابل عدٍد 
من علامء األصول الذين ينكرون إمكان استعامل اللفظ الواحد يف أكثر من 
معنى؛ أّي يرون استحالة أن يستعمل اإلنسان كلمة ويقصد هبا الداللة عى 
أكثر من معنى يف استعامل واحد. ويّدعون أّن العقل حيكم باستحالة هذا 

االستعامل. وعى أّي حال ليست املسألة حمّل إمجاٍع بينهم.
وعندما نرجع إىل أنفسنا نرى عدم صّحة هذه الدعوى عى الرغم من 

1- سورة يونس: اآلية 35. والشاهد يف اآلية هو الفعل هيّدي وأصله هيتدي من باب 
االفتعال، وقد قلبت التاء التي هي من حروف الزيادة إىل الدال وأدغمت مع الدال 

األصلّية. وهذا معروف يف القواعد الرصفّية يف اللغة العربّية.
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إرصارهم عى االستحالة ودعوى أهّنا استحالة حيكم العقل هبا. وهذا أمٌر 
ينبغي أن نحيله إىل حمّله يف علم األصول. وحسبنا أن نشري إىل عدم وضوح 
ممتنًعا  األمر  يبدو  اآلية  هذه  خصوص  يف  نعم،  املّدعاة.  االستحالة  هذه 
جواز  فإّن  ويضاّده،  اآلخر  أحدمها  ينايف  املقرتحني  املعنيني  أّن  إىل  بالنظر 
استعامل اللفظ يف أكثر من معنى ال يتناىف مع استحالة ذلك يف مورد يتناىف 

فيه هذا املعنيان.
وبناًء عى استفادة التقصري من اآلية، يكون املعنى أّن عدًدا من األعراب 
بركب  اللحاق  عن  والتخّلف  القعود  يف  اإلذن  لطلب  أتوا  املقرّصين 

املجاهدين.
املراد  بل  العرب؛  غري  أّي  العجم  يقابل  ما  ليس  األعراب  من  واملراد 
منه أهل البادية الذين يعيشون خارج املدينة. وهذه الكلمة هي اسم جنس 
مجعّي1 يؤخذ املفرد منه بإضافة ياء النسبة إليه. وعليه، ال ُيراد يف هذه اآلية 
الذين يسكنون  العرب مجيًعا، بل عن فئة حمّددة منهم، وهم  احلديث عن 
بعض  جميء  عن  ختربنا  اآلية  هذه  فإّن  وعليه،  فيها.  ويعيشون  البادية 

األعراب إىل رسول اهلل  الستئذانه يف التخّلف عن اجلهاد. 
»كذبوا« بدون تشديد عى الذال؛ أّي مل يصدقوا يف ما قالوه لرسول اهلل 
. وبناًء عى هذا االحتامل، يكون املراد احلديث عن مجاعة من األعراب 
املقرّصين الذين حياولون الفرار من اجلهاد بالكذب عى الرسول، وتربير 

ختّلفهم بكاٍم غري صحيح.
بعض  أّن  وتفيد  خمتلًفا،  اآلية  معنى  فيكون  الثاين،  املعنى  عى  بناًء  أّما 

1- اسم اجلنس يف اللغة العربّية هو الكلمة التي تدلّ عى معنى كيّلّ له مصاديق متعّددة. 
مثل إنسان. واسم اجلنس ينقسم إىل قسمني: إفرادّي ومجعّي، واسم اجلنس اإلفرادّي 
هو الذي يشرتك مع فرده يف اللفظ مثل إنسان، فاإلنسان كلمة تصدق عى املفرد كام 
أّما اسم اجلنس اجلمعّي فهو الذي خيتلف مفرده عن  تصدق عى املعنى الكيّل العام. 
مجعه، ويمّيز بينهام بإضافة الياء للداللة عى الفرد كام يف ما نحن فيه؛ حيث يعرّبعن الفرد 
بإضافة ياء النسبة إىل اسم اجلنس أو تاء التأنيث. فيقال أعراٌب للجامعة وأعرايّب للفرد، 

كام ُيقال متٌر ومترة للمفرد.
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األعراب املعذورين واقًعا جاؤوا إىل النبّي  يضعون أعذارهم بني يديه 
ليأذن هلم يف ترك اجلهاد. ويف مقابل هؤالء املعذورين من أهل البادية، ثّمة 
هذا  عى  وبناًء  الواقعّي.  لاستئذان  يأتوا  مل  املدينة  وجهاء  من  أشخاص 
االحتامل، تكون اآلية بصدد احلديث عن فئتني من األشخاص املتخّلفني 
عن اجلهاد، إحدامها الفئة املعذورة الصادقة التي ال لوم عليها، والفئة التي 

تّدعي االعتذار وهي كاذبة، وهي امللومة.
ذهب كثرٌي من املف�ين إىل ترجيح االحتامل األول. ومال بعض أهل 
التحقيق من املفّ�ين إىل الرأي الثاين؛ أّي تفسري املعذرين بأصحاب العذر 
احلقيقّي. ويبدو لنا من التقارن بني كلمتي »جاء« و»قعد« أّن الصحيح هو 

القول الثاين.
املنافقني ختّلفتا عن اجلهاد،  فئتني من  إىل احلديث عن  اآلية  فا هتدف 
وإاّل ملا كان ثمة داٍع الستعامل كلمة أعراب. وذلك أّنه ال فرق يف التكليف 
الرشيعة  بتعاليم  مكّلٌف ومطالب  الفريقني  فكا  البدوّي واحلرضّي،  بني 
وأحكامها. فا فرق بني احلرضّي والبدوّي املقرّص بحيث يكون أحدمها 
يذكر  حّتى  معلوم  غري  حكمه  أو  مطالب  غري  واآلخر  بالتكليف  مطالًبا 

تكليفه ويبنّي.
واحلرضّي؛  للبدوّي  وشاملة  عاّمة  املقرّصين  تدين  التي  اآليات  مجيع 
صحيح.  غري  األّول  املعنى  يرّجح  الذي  الرأي  أّن  نرى  نحن  وعليه 
بيان  الثاين؛ ألّن اآلية هتدف إىل  املعنى  الذي يرّجح  الرأي  والصحيح هو 
عن  بعده  إىل  بالنظر  فاألّول  واحلرضّي،  البدوّي  بني  واالختاف  الفرق 
تعاليم  إدراك  ظروفه  له  تتح  ومل  النبّي،  مواعظ  سمعه  تقرع  مل   النبّي
الطبيعّي  األّيام، ومن  تلك  البادية يف  العيش يف  إىل شّدة  الرشيعة، مضاًفا 
نتيجة البعد أن ال تصلهم دعوة اجلهاد إاّل متأخرة، ويبدو أّن هذه الظروف 
وعرض  اهلل  رسول  يدي  بني  باحلضور  هلم  سمحت  جمتمعة  واألوضاع 

أعذارهم أمامه واالستئذان منه يف ترك اجلهاد.
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وقد ورد يف بعض األخبار أّن عذرهم هو اخلوف عى أهلهم وأعراضهم 
بقوافل  والتحقوا  مضارهبم  تركوا  هم  إن  الفانّية،  القبيلة  عدوان  من 
يف  هلم  وأذن  اعتذارهم  قبل    النبّي  أّن  األخبار  هذه  ويف  املجاهدين. 

القعود حلامية أعراضهم وأمواهلم.
الرغم من تعقيد أوضاعهم  أّن بعض األشخاص عى  وهكذا ناحظ 
يأتون لرشح عذرهم عند النبّي ، ورّبام كانوا يشعرون باألسى لعجزهم 
وكنفه،  النبّي  جوار  يف  يعيش  من  ثّمة  بينام  االعتذار،  إىل  واضطرارهم 
وعى  حلظة،  أّول  من  اجلهاد  نداء  سمعه  قرع  بعدما  اجلهاد  من  يتمّلص 
الرغم من فهمه ووعيه بتعاليم الرشيعة أكثر من األعرايّب البعيد، ومع ذلك 

بعض هؤالء يتهّرب من اجلهاد من دون أن يكون له عذٌر مقبوٌل.
قلنا يف تفسري قوله تعاىل: »َوإَِذآ أُنِزلَْت ُسوَرٌة«. إّن املقصودين يف هذه اآلية 
هم مجاعة من األغنياء ووجهاء املدينة الذين طلبوا اإلذن يف ترك اجلهاد. 
أّما هذه اآلية فموضوعها مجاعٌة أخرى من أهل املدينة ليسوا من األثرياء، 
لكنّم هتّربوا من دون أن يستأذنوا، وبالتايل هتدف هذه اآلية إىل املقارنة بني 
مجاعتني، إحدامها معذورة عرضت عذرها وطلبت اإلذن، ومجاعة أخرى 
مل تستأذن وهتّربت بصمت. وهذا يشبه قولنا: فان يدرس عى الرغم من 

صعوبة أوضاعه، والثاين يرتك الدرس كسًا.
أتى  اآلية:  معنى  يكون  »معّذرون«  لكلمة  الثاين  املعنى  إىل  وبالنظر 
القعود.  يف  اإلذن  وطلب  عذرهم  لعرض  واقًعا  املعذورين  من  األعراب 
وأّما اجلزء الثاين من اآلية وهو قوله تعاىل: »وقعد الذين كذبوا الله ورسوله« 
فكلمة »قعد« تفيد املعنى املقابل ل�ِ»جاء«، ومعنى هذه العبارة أّنه يف مقابل 
من جاء ليعتذر ثّمة من قعد ومل حياول االعتذار، وهذا الثاين كاذٌب، وسبب 
فصادق  اإليامن،  دعواه  يف  كاذب  أّنه  شيًئا  يقل  مل  أّنه  مع  بالكذب  وصفه 

اإليامن يؤّدي واجباته ويلتزم هبا.
وثّمة احتامل آخر يف تفسري اآلية هو أن يكون املراد من االعتذار طلب 
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اإلذن يف اجلهاد، فيكون سبب االعتذار هو طلب اإلذن يف اجلهاد وليس 
بادية  يف  يسكنون  الذين  األعراب  بعض  أّن  املراد  يكون  وبالتايل  القعود. 
أّن  من  الرغم  عى  اجلهاد  يف  هلم  ليأذن    اهلل  رسول  إىل  جاؤوا  املدينة 
الذين  أولئك  مقابل  يف  اجلهاد.  واجب  من  يعفيهم  ما  العذر  من  عندهم 
يعيشون مع النبّي يف املدينة وليس عندهم عذر لكنّهم تثاقلوا عن اجلهاد. 

وهذا التقابل يكشف عن البون الشاسع بني اجلامعتني.

مصير الكافرين والقاعدين

»َسيُِصيُب الَِّذيَن كََفُرواْ ِمْنُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم«: القاعدون صنفان من الناس: 
أحدمها صنف الكافرين من املنافقني من مجاعة عبد اهلل بن أيّب من الذين 
الثاين هو ممّن ختّلف عن  يّدعون اإليامن كذًبا عى اهلل ورسوله. والصنف 
اجلهاد من دون عذر؛ ولكّن أهل هذا الصنف ليسوا من الكافرين؛ ولكنّهم 
املطلوبة من صدق اإليامن وخلوصه، وكذب هؤالء يف  الدرجة  يبلغوا  مل 
دعواهم كامل اإليامن وخلوصه. وبناًء عليه، عدم الصدق يف دعوى كامل 
اإليامن ال يوجب صدق الكفر عى ناقص اإليامن. والعذاب األليم يف اآلية 

من نصيب الكافرين.

واالحتامل الثاين يف تفسري عبارة »َسيُِصيُب الَِّذيَن كََفُرواْ ِمْنُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم« 
الكفر من هذين الصنفني سوف يصيبهم  الذين يموتون عى  هو: أولئك 
يناله  ال  ورسوله  اهلل  طاعة  إىل  ويعود  يتوب  من  أّن  وذلك  أليم؛  عذاٌب 

الوعيد بالعذاب األليم.

األليم  بالعذاب  التهديد  لكان  اآلية  يف  »منهم«  واملجرور  اجلاّر  ولوال 
حّدد  فقد  امليعاد  خُيلف  ال  اهلل  وألّن  اجلهاد.  عن  املتخّلفني  جلميع  شامًا 
التهديد ووّجهه إىل الذين يموتون عى الكفر. وإذا قبلنا االحتامل األّول يف 
تفسري اآلية يكون املراد من العذاب األليم يف الدنيا واآلخرة. وعليه جيعل 

ا باآلخرة. االحتامل الثاين العذاب خاصًّ





َعَفاء َوالَ َعلَى الَْمْرَضى َوالَ َعلَى الَِّذيَن  لَّيَْس َعلَى الضُّ

لِلِّه َوَرُسولِِه  الَ يَِجُدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحواْ 

ِحيٌم ﴿91﴾ َما َعلَى الُْمْحِسِنيَن ِمن َسِبيٍل َواللُّه َغُفوٌر رَّ
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المعذورون المعفّوون من الجهاد

العفو  حكم  وهو  اإلسام،  يف  الرشعية  األحكام  أحد  اآلية  هذه  تبنّي 
ورفع الوجوب عن العاجزين عن اجلهاد.

الضعفاء.  عن  احلرج  اآلية  هذه  ترفع  َعَفاء...َحَرٌج«:  الضُّ َعلَى  »لَّيَْس 
الرضب  عى  هلم  قدرة  ال  الذين  أّي  بدنيًّا؛  العاجزون  هم  والضعفاء 
التكليف  يسقط  اآلية  هذه  بحسب  فهؤالء  وغريه،  كاملشلول  بالسيف، 

باجلهاد عن عواتقهم.

»َوالَ َعلَى الَْمْرَضى«: واملرىض حكمهم كحكم من سبقهم حيث يسقط 
األّول  أّن  واملقعد  املريض  بني  والفرق  أيًضا.  التكليف  عن عواتقهم هذا 
أّما املقعد فهو الشخص  السابقة،  يتوّقع أن يزول مرضه ويعود إىل حالته 
فإّن احلكم يف  عّلته. ومع هذا االختاف  وارتفاع  يرجى شفاؤه  الذي ال 

حالة املرض واحٌد.

من  الثالثة  الفئة  هم  هؤالء  يُنِفُقوَن«:  َما  يَِجُدوَن  الَ  الَِّذيَن  َعلَى  »َوالَ 
املعفّوين، وهم الفقراء الذين ال يملكون من املال ما يسّد حاجتهم لرشاء 
عّدة احلرب كالسيف والراحلة وما شابه من وسائل السفر إىل احلرب أو 

عّدة املشاركة فيها.

ومن هذه العبارة ُيعلم أّن املجاهدين كانوا يؤّمنون عّدة القتال ولوازم 
تنفق من بيت  الدولة اإلسامّية  إليه من أمواهلم اخلاّصة، ومل تكن  السفر 
يف  اإلسامّية  للدولة  مقدوًرا  ذلك  يكن  ومل  املجاهدين.  جتهيز  عى  املال 

ذلك العرص.
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اشتراط العفو بنّية الخير

»إَِذا نََصُحواْ لِلِّه َوَرُسولِِه«: تقّيد اآلية رفع احلرج عن الفئات واجلامعات 
التي ذكرت بإرادهتا ونّيتها اخلري هلل ورسوله. واملراد من اخلري هو النصح 
احلرج  ورفع  العفو  يعني  فا  اإلسامّي،  املجتمع  واحلرص عى مصلحة 

عّمن ال يقدر عى اخلروج إىل احلرب إسقاط املسؤولّية االجتامعّية عنه.

للمسلمني  والنصيحة  اخلري  إرادة  الظاهر  بحسب  النصح  من  واملراد 
واملجتمع اإلسامّي. والتعّمق يف معنى النصح وتتّبع بعض استعامالته يف 
اللغة العربّية يكشف عن معنى أعمق. ُيقال مثًا: »نصح اخلّياط الثوب«، 
واملعنى هو: أّن اخلّياط بذل وسعه وأقىص طاقته إلصاح الثوب وخياطته 
بالطريقة املثى. وبالنظر إىل هذا املعنى يكون املراد من نصيحة هذه الفئات 
أن تستثمر أقىص طاقاهتا وكّل إمكاناهتا يف سبيل اهلل ورسوله  والدين 
واملجتمع اإلسامّي. فاملريض الذي قبل اهلل عذره وأذن له يف البقاء وعدم 
اخلروج إىل احلرب، عليه أن يؤّدي واجباته التي بقيت عى عاتقه. ليحسب 
وكأّنه واحٌد من املجاهدين، فإذا استطاع أداء خدمٍة مدنّية يف املدينة عليه أن 

يؤّدهيا، كام لو استطاع خدمة ُأرس املجاهدين بأّي طريقٍة من الطرق.

مواجهة  يتوىّل  أن  اآلية-  عنها  تتحّدث  التي  احلالة  هذه  -يف  وعليه 
الشائعات  برتوجيهم  املنافقون  خيوضها  التي  والنفسّية  اإلعامّية  احلرب 
ضّد النبّي  هبدف تثبيط عزائم من بقي يف املدينة من أرس املجاهدين، 
ومهّمته بالتحديد هي إبطال آثار احلرب النفاقّية ضّد اإلسام واملسلمني.

واخلاصة أّن من بقي جيب عليه أن يعّد نفسه واحًدا من املجاهدين، 
لسان  يكون  أن  جيوز  وال  هبم،  االّتصال  دائم  نفسه  وحيسب  معهم  يفّكر 
حاله محد اهلل عى إعفائه من اجلهاد وعى بقائه سامًلا بعيًدا عن ساحاته؛ بل 

ينبغي أن يكون دائم الغّم واحلزن عى عجزه عن اللحاق باملجاهدين.
وعليه يكون معنى قوله تعاىل: »نََصُحواْ لِلِّه َوَرُسولِِه«: أن يكون املعذور 

جتيل إرادة اخلري 
عند املعذورين 

بدعم جبهة 
اإلسام.
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خالص النّية ومريًدا للخري هلل ورسوله. والنصح للرسول  هو االلتزام 
الكاملة  الطاعة  وإعان  عنه  تصدر  التي  املقّررات  مجيع  وتنفيذ  بقيادته 
العفو  يعّد  ال  أن  عليه  كام   . النبّي  عن  تصدر  التي  للتعاليم  والوفاء 
خدمة  يف  طاقاته  كّل  تسخري  عليه  بل  نعمًة؛  باجلهاد  التكليف  وسقوط 

الرسول وكأّنه واحٌد من املجاهدين ولكن عى جبهٍة أخرى.
»َما َعلَى الُْمْحِسِنيَن ِمن َسِبيٍل«: تعّد هذه العبارة بمنزلة التعليل إلسقاط 
هذه  وتبنّي  اآلية.  يف  ذكرها  ورد  التي  الفئات  عن  احلرج  ورفع  التكليف 
العبارة أّن هؤالء املذكورين إذا كانوا من املحسنني وخاليص النّية فا عيب 

وال ضري عليهم.
عى  سبيل  »ال  يقال:  وعندما  املفتوح،  العريض  الطريق  هو  والسبيل 
فان«، يقصد أّنه يف مأمٍن ال يمكن الوصول إليه، أو مؤاخذته أو تعريضه 

للوم والعقاب. وقد حتّول هذا التعبري إىل مصطلح مجيل يف لغة العرب.
هبذه  الفقهاء  ويستشهد  عّدة،  موارد  يف  ُتستخدم  مطلقة  اجلملة  وهذه 
العبارة من اآلية يف عدٍد من املباحث الفقهّية، كمبحث األمانة والوديعة، 
لو  كام  ا يف حفظها،  مقرّصً الودعّي  يكون  أن  دون  من  الوديعة  تلفت  فإذا 
رسقها سارٌق، فا حُيكم عليه بالضامن؛ ألّنه حمسٌن، وما عى املحسنني من 

سبيل. وينطبق هذا احلكم عى الوديعة غري املضمونة.
يملكون  ال  الذي  اجلهاد  عن  العاجزون  هم  اآلية  هذه  يف  واملحسنون 
من  يعاين  أو  بدينٌّ  نقٌص  أصابه  من  وتنّبه  الكافية.  البدنّية  القدرة  أو  املال 
ضائقٍة مالّية، وتدعوه إىل أن ال خيرج نفسه من دائرة املحسنني. مثل هذا 
الشخص يعّده اهلل حمسنًا؛ ألّن اهلل غفور رحيم، كام ختتم اآلية وتقّرر يف حّق 

مجيع املؤمنني الذين أخلصوا النّية وأرادوا اخلري هلل ورسوله.
ويثري استعامل كلمة غفور يف هذه اآلية التساؤل عن الداعي إىل استعامل 
هذه الكلمة، وهل ُيعّد ختّلف املعذورين عن اجلهاد معصية حّتى حتتاج إىل 

املغفرة؟
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يكشف لنا التعّمق يف معنى كلمة غفر عن مفهوم السرت والتغطية. ومن 
الوجه  تسرت  ألهّنا  »ِمغَفًرا«  هبا  نفسه  املقاتل  يسرت  التي  األداة  ُتسّمى  هنا 
والرأس. وعبارة »غافر الذنوب« تعني ساتر الذنوب واملعايص. ويف بعض 
األدعية نقرأ العبارتني »يا غّفار الذنوب« و»يا سّتار العيوب«، واملعنى إىل 

حدٍّ ما واحٌد أو متشابه.

إًذا، »غّفار« تعني سّتار. والسؤال هو ملاذا ُوِصف اهلل بأّنه غّفار الذنوب؟ 
وخاّصة أّن بعض الذنوب تكون يف الّ� وبالتايل تكون مستورًة، فا حتتاج 

إىل سرت.

تعاىل،  اهلل  رّشعها  التي  التكاليف  من  تكليف  كّل  أّن  ذلك،  توضيح 
بناء  يف  بلبنة  أشبه  وهي  اإلنسان،  مسرية  يف  تكامل  نقطة  أداؤها  يضيف 
اإلنسان الكامل. وبالتايل فإّن أداء كّل تكليف هو لبنة تضاف إىل مرشوع 
واملخالفة،  املعصية  باب  من  واجًبا  اإلنسان  ترك  فإذا  الكامل،  اإلنسان 
أّما  لإلنسان.  املعنوّي  البناء  هذا  يف  وخلٍل  نقٍص  إىل  ذلك  يؤّدي  فسوف 
هذا  يفيض  سوف  املطاف  هناية  يف  ولكن  معصية؛  يرتكب  مل  فهو  املعذور 
حتميله  عدم  من  الرغم  عى  تكامله،  ويعيق  البناء  هذا  يف  خلل  إىل  الرتك 

املسؤولية أو تعريضه للوم والعقاب.

الَِة«،1  َوالصَّ بِْر  ِبالصَّ »َواْستَِعيُنواْ  تعاىل:  اهلل  يقول  عندما  املثال:  باب  من 
التعايل والرقّي الروحّي لإلنسان.  فذلك ألّن الصاة والصوم يؤّديان إىل 
سامء  يف  التحليق  عى  أقدر  وجيعله  اإلنسان  عزيمة  من  يشّد  فالصوم 
ينال  أن  يمكن  فهل  الصوم،  عن  وعجز  اإلنسان  مرض  فإذا  املعنوّيات. 
الصائم من جوع  ما عاناه  يعاِن  مل  ينال ألّنه  لن  بالتأكيد  الصائم؟  يناله  ما 

وعطش، خاّصة عندما يكون النهار 16 ساعة يف الصيف.

هذا املريض الذي ترك الصوم بسبب مرضه ليس عاصًيا، ولكنّه مل حيَظ 

1-  سورة البقرة: اآلية 45.

معنى كلمة 
غفور.

املراد من وصف 
اهلل بأنه: غفار 

الذنوب.
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باآلثار والنتائج التي حيصل عليها الصائم. وهنا يتوىّل اهلل أمر هذا املريض 
ويسّد هذا النقص الذي أصاب مسرية تكامله، وهذا هو سبب احلاجة إىل 
املغفرة. فالشخص الذي ال يّ�ه سقوط الصوم؛ بل يغتّم وحيزن خل�انه 
ويتمنّى لو أّنه استطاع الصوم، مثل هذا الشخص جيرب اهلل له ما أصابه من 

نقص يف مسرية تكامله ويغّطي له النقص الذي أصابه بمغفرته ورمحته.

واملعفّوون من اجلهاد، ال يعانون ما يعانيه املجاهدون يف سوح القتال، 
لعدم  احلزن  حالة  ولكن  املجاهدين؛  ثواب  من  حمرومون  والقاعدون 
أمّلت  التي  اخلسائر  جترب  وهي  ونتائجها،  آثارها  هلا  اجلهاد،  إىل  اخلروج 
بالعاجز، وهذا اجلرب من آثار رمحة اهلل تعاىل. ولعّل استعامل كلمة »رحيم« 
يف اآلية يفيد أّن هذا التدبري اخلاّص وهو املغفرة من جتّليات الرحيمّية التي 

هي صفة خاّصة باملؤمنني.

ترّصح هذه اآلية بالعفو وسقوط التكليف باجلهاد عن الضعفاء واملرىض 
والفقراء. وقد ُيطرح هنا سؤال: ملاذا مل جيمع اهلل هؤالء حتت عنوان واحد 
مثل »العاجزون« عن اجلهاد؟ ومل يقل تعاىل: ال حرج عى العاجزين أو غري 

القادرين عى اجلهاد؟

استعامل  إّن  يقول  أن  يمكنه  السؤال  هذا  عن  جييب  أن  أحٌد  أراد  وإذا 
عنوان عامٍّ واحٍد يشمل الفئات الثاث قد يفتح باب االجتهاد يف تفسري 
أن  األشخاص  لبعض  اإلنسانّية  النفس  تسّول  ورّبام  العاجزين،  مصاديق 
يزداد  اآلية، وعندها  املذكور يف  العفو  العجز هبدف االستفادة من  يّدعوا 
وال  الكذب  اإلنسان  يريد  ال  قد  احلاالت  بعض  ويف  العاجزين!  عدد 
نفسه عاجًزا  فيحسب  اشتباه حاله  إىل  يؤّدي  يقع يف وهٍم  يقصده، ولكنّه 
وهو قادٌر. خاّصة يف املوارد التي ال يوجد فيها معياٌر واضٌح وحمّدد يمّيز 

القادر من العاجز.

قدرات  أّن  مع  وقدراهتم.  إمكاناهتم  تقويم  عى  الناس  يقدر  ال  غالًبا 
الناس عادًة أكرب ممّا يتوّقعون وأكرب من املوانع التي تواجههم. ويصدق هذا 

تربير التفصيل 
وذكر مجيع فئات 

املعذورين.
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األمر حّتى يف القدرة البدنّية، ويّتضح هذا يف حاالت اخلوف من املوت أو 
غريه، ففي هذه احلاالت تصدر عن اإلنسان ردود فعل يظّن أنه عاجٌز عن 
مثلها يف احلاالت االعتيادّية، فقد يقفز أو يرصخ أو حيمل شيًئا أو غري ذلك 
من األعامل التي ال يقدر عى مثلها يف حاالت األمن. وهذا يكشف لنا عن 

أّن قدرة اإلنسان أكثر ممّا يتصّور ويظّن.

فقد أعطي اإلنسان قدرًة تسمح له بالتحّكم يف الطبيعة والسيطرة عليها. 
شخص  مقابل  ويف  مسّدًسا  يده  يف  حيمل  الذي  الضعيف  الشخص  مثًا: 
ام األقوى؟ من الطبيعّي أّن الشخص املسّلح  عظيم اجلّثة قوّي العضات، أهيُّ
له اليد العليا. ال تقولوا اإلنسان أصغر من الفيل! وال أقّل وزًنا من األسد! 
فهذا اإلنسان األصغر حجاًم واألقّل وزًنا استطاع بام أويت من قدرات فكرّية 
وروحّية تسخري الطبيعة بطرائق شّتى سمحت له باستغال الذّرة وحتويلها 
إىل ساح مدّمر، واستطاع بام أويت من قدرة صيد احليوانات البحرّية الضخمة 
القادرة عى إغراق سفينة. هذه هي القدرة. إًذا اإلنسان هو أقوى املخلوقات 

يف عامل املمكنات، وال نبالغ إذا قلنا إّن قدرة اإلنسان ال هناية هلا.

إليه  الوصول  عن  عجز  وما  جهد،  من  استطاع  ما  اإلنسان  بذل  لقد 
حّتى اآلن ناتج عن تقصريه، لو أراد لوصل، فالقاعدة هي: القدرة بحسب 

اإلرادة.

ومن األدّلة عى صّحة ما نقول أّن بعض الترشيعات اإلسامّية قد تبدو 
للوهلة األوىل أهّنا أحكام ثقيلة عى املكّلفني. فعندما يقرر اهلل تعاىل أّنه ال 
حيّق لإلنسان أن حيّب زوجته وأبناءه أكثر من حّبه هلل. فهذا من التكاليف 
الثقيلة عى النفس اإلنسانّية. وممّا يثري العجب أن يقدر اإلنسان بعد هذه 
الدعوة اإلهلّية عى التضحية بأوالده يف سبيل اهلل. ومن العجيب أيًضا أّن 
من  كثري  نحو  األساسّية  الدوافع  أحد  الذات  حّب  يمّثل  الذي  اإلنسان 

أعامله، عندما ُيقال له: اقتل نفسك. جتده يقدم عى ذلك مشتاًقا.

يف إحدى معارك املسلمني مع اليهود استعصت قلعة من قاع اليهود 
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عى الفتح. وخّطط املسلمون لفتح تلك القلعة، ولكّن اخلّطة كانت صعبة 
أحد  القلعة.  يف  به  وُيرمى  األشخاص  بأحد  يمّثل  بأن  وقضت  وقاسية، 
بأّي  القلعة  إىل  والدخول  أذنه  أنفه وقطع  استعداده جلدع  أعلن  املسلمني 
طريقة وإقناع اليهود بأّنه كان حمبًّا هلم ومؤّيًدا ولذلك جدع املسلمون أنفه 
وقطعوا أذنه، وبالتايل فإّنه سوف يكون موضع ثقتهم وترحيبهم، وعندما 
وحصل  املسلمون.  ويدخلها  القلعة  باب  ويفتح  يتسّلل  الليل  عليه  جيّن 
املسلمني  أرسار  هلم  ينقل  سوف  بأّنه  أهلها  وأوهم  القلعة  ودخل  ذلك 

وأخبارهم، ثّم أقدم عى فتح أبواب القلعة أمام املسلمني.

نعم، من األمور الافتة أّن اإلنسان الذي حيّب نفسه إىل هذا احلّد، يصري 
ا للتضحية بذاته يف سبيل اهلل. لو أعطيَت مليون تومان لتفقأ إحدى  مستعدًّ
الناس  هؤالء  ولكن  هذا؟  أفعل  وملاذا  تقول:  سوف  تفعل؟  هل  عينيك 
الذين حيّبون أنفسهم إىل هذا احلّد، عندما دعاهم اإلسام إىل سوح القتال 

وما فيها من تبعات جسدّية ومادّية، فعلوا ذلك بافتخاٍر وأنس.

»الَ  يقول:  التي رّشعها  الصعبة  التكاليف  كّل  الرغم من  اإلسام عى 
ُوْسَعَها«.1 إًذا كّل هذه التكاليف هي يف حدود الوسع  إِالَّ  نَْفًسا  اللُه  يَُكلُِّف 

والقدرة عى الرغم من ثقلها والعبء الذي ترّتبه عى اإلنسان. نعم قدرة 
عظيمة  العقلّية  وقدراته  فكره  ولكّن  صغري؛  جسمه  هلا،  هناية  ال  اإلنسان 
وطاقته كبرية. يمكن لإلنسان أن يبقى أربعني يوًما من دون طعاٍم. ولكّن 
العلوم  كشفته  وما  نفسه.  عى  التسهيل  إىل  يميل  اإلنسان  أّن  هي  القضية 

حّتى اآلن هو أسهل األمور.

بتكليف  ُيطالب  عندما  يفشل  اإلنسان  أّن  اإلنسانّية  الطبيعية  خاّصية 
تكليفه،  أداء  اإلنسان عن  يتخّلف  احلاالت  فيه مشّقة. ويف بعض  صعٍب 
وال يرى لنفسه عذًرا، وال يعتقد بأّنه معذوٌر، ويقوهلا برصاحة ال أريد أداء 

هذا العمل.

1-  سورة البقرة: اآلية 286.
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ويف بعض احلاالت يكون ملتزًما بعقيدٍة ّما، ولكن يدعوه الضعف إىل 
التعّلل بعذر مقبول يف عقيدته ودينه ليرّبر لنفسه التخاذل والتقاعس عن 
أداء الواجب. وهلذا رّبام يظّن كثرٌي من الناس أهّنم معذورون غري قادرين 
عى  وتساعده  األعذار  اختاق  عى  قادرة  اإلنسان  ونفس  اجلهاد،  عى 
العازم  اإلنسان  فإّن  رمضان  أّول شهر  الحظوا  احلال.  واقع  وهذا  ذلك. 
من أّول الشهر عى الصيام؛ عى الرغم من كرب سنّه وضعف بنيته اجلسدّية، 
جتد أّن هذه األعذار قليلة األثر وهو يسعى للصيام وأداء هذا الواجب مهام 
املوانع  أقّل  يرى  فإّنه  الصيام  عى  العازم  غري  اإلنسان  أّما  النتائج.  كانت 

عذًرا يسقط عنه وجوب الصوم.

ا يصدق عى  ومهام يكن من أمٍر، رّبام مل يستعمل اهلل تعاىل مفهوًما عامًّ
الفئات الثاث؛ كي ال يفتح باب االجتهاد ويساعد ضعاف النفوس عى 
عّد أنفسهم عاجزين عن اجلهاد معذورين. وبالتايل يبقى هذا احلمل الثقيل 

وهو واجب اجلهاد ملًقى عى األرض ال أحد يتصّدى حلمله.

البحث الروائّي

ينقل صاحب نور الثقلني عن الكايف حديًثا يبنّي فيه اإلمام  أّن قدرة 
الناس أكرب وأعظم من التكاليف التي طالبهم اهلل هبا:

إذا نظرت يف مجيع األشياء مل تد أحًدا  : »وكذلك  عن أيب عبد اهلل 
بدون  إالجّ  أمروا  ة... وقال: وما  إالجّ وهلل عليه احلججّ أحًدا  يف ضيق. ومل تد 
سعتهم، وكلجّ يشء أمر الناس فهم يسعون له، وكلجّ يشء ال يسعون له فهو 
َعَفاء َوالَ  موضوع عنهم؛ ولكنجّ الناس ال خري فيهم، ثمجّ تال: ﴿لَّيَْس َعلَى الضُّ

َعلَى الَْمْرَضى َوالَ َعلَى الَِّذيَن الَ يَِجُدوَن َما يُنِفُقوَن﴾«.1

1-  تفسري نور الثقلني، ج 2، ص 252.
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ووفق هذا احلديث، التكليف باجلهاد عى الرغم من صعوبته ومشّقته، 
عى  يقدر  ما  إاّل  اإلنسان  اهلل  يكّلف  ومل  ووسعه.  اإلنسان  قدرة  من  أقّل 
مّدة  بالصوم  طالبه  بل  سنة؛  إىل  الصوم  اإلنسان  اهلل  يكّلف  مل  مثًا  أدائه. 

شهر واحد يف السنة.





َوالَ َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك لِتَْحِملَُهْم قُلَْت الَ أَِجُد َما 

ْمعِ َحَزنًا  أَْعيُُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ أَْحِملُُكْم َعلَيِْه تََولَّواْ وَّ

ِبيُل َعلَى الَِّذيَن  َما يُنِفُقوَن ﴿92﴾ إِنََّما السَّ أاَلَّ  يَِجُدواْ 

يَْستَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَاء َرُضواْ ِبأَن يَُكونُواْ َمَع الَْخَوالِِف 

َوطَبََع اللُه َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم الَ يَْعلَُموَن ﴿93﴾
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شأن النزول

قّصة  يف  والافت  األنصار.  من  رجال  سبعة  يف  اآليتان  هاتان  نزلت 
هؤالء الرجال أهّنم قصدوا رسول اهلل يطلبون منه الراحلة ومؤنة السفر، 
إّياه. وورد يف تفسري عيّل بن إبراهيم   مل يكن عنده ما يعطيهم  والنبّي 
فلو  لإلعجاب،  مثري  وهذا  ألرجلهم.1  حذاًء  منه  يطلبون  إليه  أتوا  أهّنم 
أهّنم كانوا يملكون احلذاء خلرجوا إىل اجلهاد راجلني. عى هذا الصنف من 

الرجال صلوات اهلل.

ا، ويف هذه احلالة من الطبيعّي أن  يف بعض احلاالت يكون اجلهاد إجباريًّ
يذهب بعض الناس؛ ولكّن املهم والافت أن تبكي ويسيل دمعك لتذهب 
الروم.  مواجهة  إىل  الذهاب  يتمنّون  كانوا  املجاهدون  فهؤالء  اجلهاد.  إىل 
الروم هزيمة خ�و برويز قبل سنة، مع عظمة  وقد استطاع هرقل ملك 
الدولة اإليرانّية يف ذلك الزمان؛ ولكّن جيشه عجز عن مواجهة ثاثني ألًفا 
من املجاهدين املسلمني، ففّضل الفرار من املواجهة وعدم خوض التجربة.

آية »َوالَ َعلَى الَِّذيَن إَِذا َما أَتَْوَك لِتَْحِملَُهْم قُلَْت الَ أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعلَيِْه تََولَّواْ 
ْمعِ َحَزنًا أاَلَّ  يَِجُدواْ َما يُنِفُقوَن«، تتحّدث عن هذه العّدة  أَْعيُُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ وَّ

اجلهاد  فيهم وهم أشخاٌص معفّوون من  اجلهاد ونزلت  إىل  املشتاقني  من 
بحكم اآلية السابقة، وال حرج عليهم؛ ألهّنم ال يملكون من املال ما يسمح 
هلم بتأمني الزاد والراحلة، ومع ذلك أتى هؤالء إىل النبّي  وطلبوا منه 
وبنّي  الرسول،  منهم  فاعتذر  ومقّدماته،  السفر  وسائل  تأمني  يف  املساعدة 

1-  تفسري القّمّي، ج 1، ص 293.
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هلم أّنه ال جيد بني يديه ما حيملهم عليه، فانقلبوا ونفوسهم حزينة وعيوهنم 
مغرورقة بالدمع أن ال جيدوا ما ينفقونه عى مقّدمات السفر إىل اجلهاد.

ِبيُل َعلَى الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَاء«: الفقراء الذين ال جيدون  »إِنََّما السَّ
ال بأس عليهم، وإّنام أصحاب املشكلة هم األغنياء الذين يطلبون اإلعفاء 

من اجلهاد وهم أغنياء قادرون عى تأمني خمارج السفر وعّدة اجلهاد.

الَْخَوالِِف«: وقد ريض هؤالء األغنياء أن يبقوا يف  َمَع  يَُكونُواْ  ِبأَن  »َرُضواْ 
املدينة مع املتخّلفني عن ساحة اجلهاد ألّي سبب من األسباب. وقد تقّدم 

هذا التعبري يف اآلية 87.

»َوطَبََع اللُه َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم الَ يَْعلَُموَن«: طبع أّي ختم اهلل عى قلوهبم 
وأقفلها؛ وألجل هذا فهم ال يعلمون.

متمّرًدا  ا  شابًّ تصّور  »طبع«،  لكلمة  الدقيق  املعنى  تعرف  أن  أردت  إذا 
فاسًدا يعود آخر كل ليلة سكراَن إىل البيت، أو ُيبتى باإلدمان عى اهلروئني، 
أن  حياوالن  شفيٌق  أٌخ  أو  أمٌّ  الشاب  وهلذا  اآلفة،  هذه  عى  أمواله  وينفق 
يرشحا له أرضار هذا االنحراف السلوكّي؛ ولكنّه ال يفقه شيًئا ممّا يقوالن.

أنا وأنت قد نتعّجب من سوء حال مثل هذا الشخص الذي مهام قيل له 
يف بيان سوء حاله ال يلتفت وال يعي. وهو نتيجة هذه األعامل التي يقدم 
عليها تسوء سمعته يف املجتمع؛ ولكنّه مع ذلك ال يلتفت وال هيتّم. »طبع 
اّتباع  انغامسهم يف  أّي يعجز هؤالء عن إدراك سوء حاهلم بسبب  اهلل..«. 
األهواء والشهوات، ما يؤّدي إىل عدم إدراكهم فداحة التخّلف عن اجلهاد. 
أّما اإلنسان املؤمن فإّنه يدرك بوضوح أّن مقامه يف الدنيا لن يبقى إىل األبد، 
رّبام يعّمر مخسني سنة أخرى؛ ولكنّها سوف تنقيض يف هناية املطاف وهي 
مشحونة بالشدائد. أّما إذا خرج إىل اجلهاد، فقد يتحّمل بعض الصعوبات 
يوم  اهلل  حيرشه  عندما  يعّوض  واملشاّق  املصاعب  حتمل  ولكّن  واملشاّق؛ 

القيامة مع النبّي األكرم  والصاحلني.
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وحسابات الربح واخلسارة يف مثل هذه املواقع تقتيض اخلروج إىل اجلهاد؛ 
ولكّن املنافقني ال يدركون وال يتقنون هذه املحاسبة، وال يفهمون أّن هذه 

. اللّذة العابرة التي حيصلون عليها بالقعود سوف يعقبها خ�اٌن أبديٌّ





تَْعتَِذُرواْ  الَّ  قُل  إِلَيِْهْم  َرَجْعتُْم  إَِذا  إِلَيُْكْم  يَْعتَِذُروَن 

َوَسيََرى  أَْخبَاِركُْم  ِمْن  اللُه  نَبَّأَنَا  قَْد  لَُكْم  نُّْؤِمَن  لَن 

الَْغيِْب  َعالِِم  إِلَى  تَُردُّوَن  ثُمَّ  َوَرُسولُُه  َعَملَُكْم  اللُه 

َهاَدِة فَيَُنبِّئُُكم ِبَما كُنتُْم تَْعَملُوَن ﴿94﴾ َسيَْحلُِفوَن  َوالشَّ

ِباللِّه لَُكْم إَِذا انَقلَبْتُْم إِلَيِْهْم لِتُْعِرُضواْ َعْنُهْم فَأَْعِرُضواْ 

كَانُواْ  ِبَما  َجَزاء  َجَهنَُّم  َوَمأَْواُهْم  ِرْجٌس  إِنَُّهْم  َعْنُهْم 

يَْكِسبُوَن ﴿95﴾ يَْحلُِفوَن لَُكْم لِتَْرَضْواْ َعْنُهْم فَِإن تَْرَضْواْ 

َعْنُهْم فَِإنَّ اللَّه الَ يَْرَضى َعِن الَْقْوِم الَْفاِسِقيَن ﴿96﴾
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تناسب اآليات

وخيتلقون  يتعّللون  الذين  املنافقني  عن  الثاث  اآليات  هذه  تتحّدث 
آيات  تقّدم من  ما  بعد  تأيت  اجلهاد. وهي  للتخّلف عن  األعذار  ألنفسهم 

تبنّي حالة آخرين يفعلون عكس ذلك متاًما.

ويف هذه اآليات نرى أّن املنافق الذي ال يعتقد باجلهاد وال يرى وجوب 
اإلعداد للمشاركة يف هذا األمر اخلطري، ال يملك الشجاعة الكافية للترصيح 
والكشف عن حقيقة اعتقاده، وتربير غيابه وعدم حضوره وسط املجاهدين 

بعدم االعتقاد.

تعّلل المنافقين للتخّلف عن الجهاد

حتتوي هذه اآليات الثاث عى بيان ثاثة ترّصفات للمنافقني موجودة 
يف مجيع املنافقني عى الدوام، وتويص املؤمنني بثاث ردود فعٍل يف مقابل 

ترّصفات املنافقني.

ف األول هو التعّلل واختاق األعذار ونحتها. الترصجّ

بالقسم  هلم  املؤمنني  تعّرض  من  املنافقني  احتامء  هو  الثاين  ف  الترصجّ
واأليامن؛ وذلك ألّنه عندما ينكشف حال املنافق، فإّن األلسنة سوف تبدأ 

احلديث عنه واإلشارة إىل سوء فعاله.

واستاملة  املؤمنني،  رضا  كسب  املنافقني  حماولة  هو  الثالث  ف  الترصجّ
اجلهاد  عن  والتخّلف  النفاق  تركه  الذي  الكدر  وإزالة  وتأليفها،  قلوهبم 
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بينهم وبني املؤمنني. وبالتايل رفع موجبات قلق املؤمنني وشّكهم فيهم.

اآلية  تويص  املنافقني  عن  تصدر  التي  الثاثة  الترّصفات  مقابل  ويف 
املؤمنني بردود فعٍل حمددة. فقد أوحى اهلل إىل نبّيه وأعلمه أّنه عندما يعود 
إىل املدينة سوف يأيت إليه املنافقون يعتذرون بني يديه، كام أخربه أن لو عدُتم 
مهزومني فلن يعتذروا إليكم؛ بل كانوا سيطلقون العنان أللسنتهم بالنيل 
من املسلمني. وأوىص اهلل نبّيه بأن ال يقبل هلم عذًرا، بل أوصاه بأن جيعلهم 
يائسني من قبول أعذارهم الواهية: »يَْعتَِذُروَن إِلَيُْكْم إَِذا َرَجْعتُْم إِلَيِْهْم قُل الَّ 

تَْعتَِذُرواْ لَن نُّْؤِمَن لَُكْم«. وهذا من املطالب الرئيسة التي تتضّمنها اآلية.

فقد بنّي اهلل تعاىل يف اآلية 61 من سورة التوبة أّن النبّي  يؤمن باهلل 
ويؤمن للمؤمنني، ويف هذه اآلية أعلن برصاحة أّن نبيه وسائر املسلمني ال 

يؤمنون للمنافقني؛ وهلذا هنوا عن االعتذار.

ال  الفاسق  كام  أّن  اإلسام  يف  هبا  املسّلم  االجتامعّية  األصول  فمن 
الدين والتدّين،  يؤخذ به، والفاسق هو الشخص الذي خرج من حظرية 
ومثل هذا الشخص ال حيثّية وال شخصّية اجتامعّية تامّة له. وقد قلنا آنًفا يف 
مناسبة أخرى إّن املجتمع الذي يريد أن يعيش حياًة هانئة، ويريد أن تسود 
األخّوة واملوّدة بني أعضائه، عليه أن ال يقيم لكام الفاسق وزًنا وال قيمة، 
سواء كان كامه إخباًرا أم تنظرًيا أم غري ذلك. وهذا ما تقّرره اآلية املعروفة 

بآية النبأ.1 وهذا املبدأ نجده شاخًصا يف هذه اآلية أيًضا. 

احلالة التي كانت سائدة بني املسلمني واملنافقني إىل حني نزول هذه اآليات 
ا  هي حالة املسايرة واملداراة. وقد كانت عودة النبّي  من معركة تبوك حدًّ
املنافقني. وتقّرر منذ ذلك احلني  فاصًا وبداية فصل جديد يف العاقة مع 
انتهاء أمد املداراة. وطولب النبّي  بأن يصارح املنافقني ويعلن هلم بأّن 
كامهم من اآلن فصاعًدا ال قيمة له، وحّتى اعتذارهم لن يقبل. ومنذ تلك 

1-  سورة احلجرات: اآلية 6.

اآلية )94(.

انفضاح الفاسق 
يف املجتمع 
االسامي.
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اللحظة فقد املنافق كّل اعتبار وحيثّية معنوّية يف املجتمع اإلسامّي.

وهذا درس لنا نحن املسلمني املعارصين أيًضا يفهمنا أّن كام املنافق 
الذي ال يبايل بالدين وال هيتّم ألمره، ليس حّجة وال ينبغي التعويل عليه. 
وإّن عملنا هبذا املبدأ والتزامنا به سوف جيعلنا نخطو خطوة كبرية إىل األمام.

اّطالع الله ورسوله  على خطط المنافقين

ملاذا ظهرت حالة انعدام الثقة عند املسلمني جتاه املنافقني؟ جييب اهلل يف 
هذه اآلية عن هذا السؤال املفرتض، بأّن اهلل أخرب رسوله عن تآمر املنافقني 
اآلية  »ِمْن« يف  اجلر  أَْخبَاِركُْم«. ولعّل حرف  ِمْن  اللُه  نَبَّأَنَا  »قَْد  اليهود:  مع 
للتبعيض؛ أّي إّن اهلل أخرب النبّي  واملسلمني بشطر من أخبار املنافقني، 

أو كام يرى بعض املف�ين أنبأهم بأخبارهم املهّمة واألساسّية.

يشٌء  فيه  العبارة  هذه  يف  اخلطاب  حلن  َوَرُسولُُه«:  َعَملَُكْم  اللُه  »َوَسيََرى 
يقول  أن  منه  وتطلب    النبّي  ختاطب  فاآلية  للمنافقني.  التهديد  من 
نثق بكم، وقد علمنا ما  للمنافقني: من اآلن فصاعًدا لن نؤمن لكم ولن 
ما ستفعلونه  اهلل ورسوله عى  أخباركم ومؤامراتكم، وسيّطلع  من  مىض 
فيه،  تفصيل  كّل  النبّي  يقرأ  مفتوًحا  كتاًبا  سريتكم  تكون  وسوف  الحًقا، 
ومل يعد بإمكانكم التخّفي واالختباء وراء األيامن وإظهار اإليامن. وهذا ما 

حصل فعًا يف قضّية مسجد رضار الذي أمر النبّي  هبدمه.

اإليامن  وفقدان  الثقة  عدم  َهاَدِة«:  َوالشَّ الَْغيِْب  َعالِِم  إِلَى  تُ��َردُّوَن  »ثُمَّ 
الدنيا.  املنافقني يف  أعامل  والطبيعّي جتاه  املناسب  الفعل  رّد  للمنافقني هو 
وبعد أّيام الدنيا املعدودة التي سوف تقضوهنا بيننا سوف تنتقلون إىل عامل 

اآلخرة وتقفون بني يدي اهلل الذي ال خيفى عليه يشء مهام بطن.

»الشهادة« هي الظهور والوضوح. فاهلل تعاىل يعلم ظاهر أعاملكم كام 
يعلم ما تضمرون يف رّسكم، أو ما تأتونه يف اخلفاء من أعامل.
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»فَيَُنبِّئُُكم ِبَما كُنتُْم تَْعَملُوَن«: وسوف يعرض اهلل لكم، عندما تقفون بني 
يديه، صحيفة أعاملكم، وينّبئكم بام اقرتفت أيديكم يف احلياة الدنيا. ومن 
الواضح أّن هذا اإلخبار ليس من باب إخبار العامل للجاهل؛ بل من إخبار 

العامِل للعامِل. 
يف بعض احلاالت قد ُينقل لإلنسان خرٌب ال علم له به، ويف حاالت أخرى 
يعرض عليه ما يعرفه ويوضع بني يديه. وهذا إخباٌر أيًضا ولكنّه ليس خرًبا 
يرفع جهله، وحيدث له علاًم جديًدا؛ ألّنه كان عامًلا به من قبل. وترتّتب عى 
هذا اإلخبار مصالح مّجة من حيث إّنه يرتك أثره يف النفس وخيضعها للحّق، 
كام لو صارح السّيد عبده وقال له: أنت فعلَت كذا. فاهلدف من اإلخبار 
واالعرتاف.  اإلذعان  حالة  حتصيل  بل  اإلعام؛  هو  ليس  احلالة  هذه  يف 

وبحسب هذه اآلية فإّن اهلل تعاىل يعتمد مثل هذا األسلوب مع املنافقني.
وثّمة احتامٌل آخر يف تفسري قوله تعاىل: »فَيَُنبِّئُُكم ِبَما كُنتُْم تَْعَملُوَن«، وهو 
أّن اهلل تعاىل سوف خيربكم بام غاب عنكم. فهم يف الدنيا متّلصوا من اخلروج 
البقاء عى قيد احلياة لتطول أعامرهم وينعموا هبا، ولكن  إىل اجلهاد هبدف 
خفي عنهم أّن هذا التهّرب سوف تكون عاقبته سوء احلّظ والبؤس يف احلياة 
الدنيا. واملنافق كان يبخل ويمسك يده عن اإلنفاق خوًفا من الفقر والفاقة؛ 
ولكنّه يف احلقيقة غافٌل عن أّنه أخطأ االختيار حيث رّجح الدنيا عى اآلخرة.
وبناًء عى هذا االحتامل، وعى الرغم من أّن اإلنسان الواعي يعلم عادًة 
بام يعمل؛ فإّنه يف كثري من احلاالت يغفل عاّم سوف تؤول إليه خياراته. ويف 
 عى واقع احلال ويكشف له ما غاب عن  هذه احلالة سوف يطلعه اهلل 
ذهنه، سوف يقول له إّنك عندما أمسكت مل تتقن احلساب ومل تكن دقيًقا، 
فقد بعت اآلخرة بالدنيا وتلك صفقٌة خارسة، وعندما فررت من اجلهاد 
أّياًما معدودة، فإّنك خ�ت يف هذه  وهتّربت منه هبدف أن يطول عمرك 

املعاملة أيًضا وفّضلت الدنيا العابرة عى احلياة األبدّية اخلالدة.
»َسيَْحلُِفوَن ِباللِّه لَُكْم«: خترب اآلية عن الترّصف الثاين الذي سوف يقدم  اآلية )95(.
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عليه املنافقون وهو احللف باهلل تعاىل، حلامية أنفسهم من تعّرض املؤمنني. 
اسرتاتيجّية  يعتمدون  سوف  املنافقني  أّن  عن  للمسلمني  اآلية  فتكشف 
احللف واأليامن الكاذبة عندما تعودون إىل املدينة أو عندما تلتقون هبم يف 

أّي مكاٍن آخر.
الطّيب  اإلعراض  َعْنُهْم«  »لِتُْعِرُضواْ  عبارة:  يف  اإلعراض  من  واملراد 
واحلسن. وذلك أّن هدف املنافقني من احللف هو أن ينالوا صفح املسلمني 
وغّض نظرهم عنهم، وعدم لومهم أو تأنيبهم. وتدعو اآلية املسلمني إىل أن 
َعْنُهْم«، وكأّن اآلية تدعو املؤمنني إىل تلبية رغبة  يعرضوا عنهم: »فَأَْعِرُضواْ 
والباغة  الفصاحة  ألوان  من  لوٌن  وهذا  آخر.  بأسلوب  ولكن  املنافقني، 
وتكّفوا  لتصّدقوهم  باهلل  املنافقون  يقسم  سوف  أخرى:  وبعبارٍة  القرآنّية. 
عنهم، واملطلوب منكم أهّيا املسلمون فعل ذلك، فأعرضوا عنهم وأديروا هلم 
ظهوركم. وهذا إعراٌض ولكنّه إعراض خمتلٌف عن اإلعراض املطلوب من 
قبل املنافقني، والقرينة الداّلة عى استفادة املعنى السلبّي من هذا اإلعراض 

هي تتّمة العبارة التي تشبه التعليل وهي قوله تعاىل: »إِنَُّهْم ِرْجٌس«.
البرش،  مّرتني لوصف  القرآن  اسُتعملت كلمتا رجس ونجس يف  وقد 
اآلية.  هذه  يف  املنافقني  وصف  يف  الثانية  واملّرة  املرشكني  وصف  يف  مّرًة 
وهذا شكٌل من أشكال االصطفاف الذي يدعو إليه القرآن يف الدنيا، بأن 
ال يكون املؤمنون واملنافقون يف صفٍّ واحٍد، ويف اآلخرة أيًضا من الطبيعّي 

أن تفرتق جبهة اإليامن وصّفه عن جبهة النفاق وصّفه.
اآلخرة  يف  املنافقني  مستقّر  يَْكِسبُوَن«:  كَانُواْ  ِبَما  َجَزاء  َجَهنَُّم  »َوَمأَْواُهْم 
ومأواهم األخري هو جهنّم، وهو اجلزاء املتناسب مع سريهتم وسلوكهم يف 

الدنيا.

عدم رضا الله عن المنافقين

َعْنُهْم«: ال يكتفي املنافقون باإلعراض عنهم؛ بل  اآلية )96(.»يَْحلُِفوَن لَُكْم لِتَْرَضْواْ 
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حيلفون لنيل هدٍف آخر هو الرضا. ويبدو أّن الطمع جزٌء من طبع املنافق، 
احللف  يتابعون  هم  وها  بالتدريج.  األهداف  أقىص  لتحقيق  يسعى  فهو 

والقسم لتصفية قلوبكم ونيل رضاكم.

ومل حيّذر اهلل املؤمنني من الرضا عن املنافقني بطريقة مبارشة؛ بل اختار 
وأوضح  أبلغ  األسلوب  وهذا  الرسالة،  هذه  إليصال  مبارٍش  غري  أسلوًبا 
داللًة عى التحذير من الرضا، وذلك بأن قال تعاىل: »فَِإن تَْرَضْواْ َعْنُهْم فَِإنَّ 
وقرارك  حرٌّ  أنّك  العبارة  هذه  وتعني  الَْفاِسِقيَن«.  الَْقْوِم  َعِن  يَْرَضى  الَ  اللَّه 

بيدك، ولكن جيب عليك أهّيا املسلم أن تّتبع يف رضاك وسخطك رضا اهلل 
وسخطه، فاحذر أن يكون رضاك عن شخٍص لن يرىض اهلل عنه.

ويف هذه اآلية أيًضا ُوصف املنافقون بأهّنم فاسقون خارجون عن الدين. 
وقد استفاد املفّ�ون من هذه اآلية النكتة التي أرشنا إليها وهي التحذير 
الشخص  أّن  ومراميها  اآلية  هذه  دالالت  ومن  املنافقني.  عن  الرضا  من 
الذي ال هيتّم لرضا اهلل وال يسعى لكسبه، فلن يأذن اهلل لعباده بأن يرضوا 

عنه. وهذه قاعدة عاّمة يندبنا اهلل إليها ويلفت نظرنا إىل فحواها.

وإذا تأّملنا يف هذه القاعدة لوجدنا صداها يف املجتمع. فكثرٌي من األشخاص 
ال يلتفتون إىل رضا اهلل، وجيعلون أكرب مّههم حتصيل رضا الناس. وقد ينال 
اإلنسان رضا بعض األشخاص وإيامهنم به؛ ولكّن هذا الرضا لن يدوم إىل 
األبد؛ وذلك ألّن الناس يف هناية املطاف يكتشفون ويفهمون ويتحّولون من 
الرضا إىل عدم الرضا. ونحن نتحّدث عن املجتمعات اإلسامّية، ال تذهبوا 

إىل حملٍّ آخر.

عن النبّي : »من التمس رضا اهلل بسخط الناس ريض اهلل عنه وأرىض 
عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل سخط اهلل عليه وأسخط 

عليه الناس«.1

1-  جممع البيان، ج 5، ص 107.



األَْعَراُب أََشدُّ كُْفًرا َونَِفاقًا َوأَْجَدُر أاَلَّ يَْعلَُمواْ ُحُدوَد َما 

َوِمَن   ﴾97﴿ َحِكيٌم  َعلِيٌم  َواللُّه  َرُسولِِه  َعلَى  اللُه  أَنَزَل 

ِبُكُم  َويَتََربَُّص  َمْغَرًما  يُنِفُق  َما  يَتَِّخُذ  َمن  األَْع��َراِب 

 ﴾98﴿ َعلِيٌم  َسِميٌع  َواللُّه  ْوِء  السَّ َدآئَِرُة  َعلَيِْهْم  َوائَِر  الدَّ

َوِمَن األَْعَراِب َمن يُْؤِمُن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َويَتَِّخُذ َما 

ُسوِل أاَل إِنََّها قُْربٌَة  يُنِفُق قُُربَاٍت ِعنَد اللِّه َوَصلََواِت الرَّ

ِحيٌم ﴿99﴾ لَُّهْم َسيُْدِخلُُهُم اللُه ِفي َرْحَمِتِه إِنَّ اللَّه َغُفوٌر رَّ
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تناسب اآليات

تتحّدث هذه املجموعة من اآليات عن فئة من املنافقني واملختّلفني عن 
اجلهاد، وهم املنافقون الذين يسكنون البادية، وُيطلق عليهم اسم األعراب 
خصال  من  عرض ملجموعة  الثاث  اآليات  هذه  ويف  الكريم.  القرآن  يف 

هذه اجلامعة البرشّية وخصائصها.

فضاء نزول اآليات

قبل الدخول يف املباحث الاحقة املرتبطة بتفسري هذه اآليات، ال بّد من 
التساؤل عن احلكمة التي ألجلها فتح اهلل حساًبا جديًدا هلذه اجلامعة من 

الناس، وملاذا ذكرهم باسمهم ومّيزهم عن سائر املنافقني.

يد  عى  حتّققت  للهجرة،  الثامنة  السنة  حوايل  اآليات  هذه  نزول  زمان 
العربّية،  فتوحات عظيمة تركت صًدى واسًعا يف شبه اجلزيرة    النبّي 
حصل  وبعدمها  والطائف.  مّكة  فتح  هي:  الكربى  االنتصارات  وهذه 
منترصين.  احلرب  هذه  من  وعودهتم  الرشقّية  الروم  إىل  املسلمني  التفات 
وبالتايل فإّن الدولة اإلسامّية يف تلك اللحظة كانت خمتلفًة عاّم كانت عليه 

قبل ثاث سنوات.

املدن  وكانت  نفوذ،  صاحب  اإلسام  كان  اآليات  هذه  نزول  وقت 
 الكربى يف اجلزيرة العربّية مثل مّكة واملدينة والطائف حتت سلطة النبّي
إىل حدٍّ كبرٍي. وقد أّدى ذلك إىل أن يشعر العرب الذين كانوا يسكنون يف 
تلك األكناف -مهام كان الدين الذي يعتنقونه- بأّن عليهم مهادنة اإلسام 
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ومسايرته، وحّتى لو مل يقصدهم داعية ليدعوهم إىل اإلسام، كان بعضهم 
أّن  بأّن عليه اعتناق اإلسام. ومن هنا تنقل كتب السرية والتاريخ  يشعر 
يديه،  بني  إسامها  لتعلن    النبّي  إىل  وفودًا  تأيت  كانت  العربّية  القبائل 
وذلك يف السنتني الثامنة والتاسعة للهجرة. وبغّض النظر عن صدق إيامن 
يعني  كان    اهلل  رسول  عى  الوفود  هذا  ولكّن  صدقه،  عدم  أو  هؤالء 

اإلذعان لسلطة اإلسام والدخول حتت رايته.

وبناًء عليه، نزلت هذه اآليات يف جوٍّ كانت القبائل العربّية تأيت إىل النبّي 
البادية   من خارج مّكة واملدينة والطائف، وكثرٌي من هؤالء من أهل 
وسّكان الصحراء، ورّبام ال نبالغ إذا قلنا إّن عدد حديثي اإلسام هؤالء 
كان أكرب من عدد املسلمني الذين أسلموا قبل تلك الفرتة. وبالتايل كانوا 

ا ثقًا مهامًّ يف املجتمع اإلسامّي. يشّكلون عدديًّ

الكريم  القرآن  الغالبة عى األعراب بحسب  السمة  ومن جهة، كانت 
هي سمة عدم عمق اإليامن: ﴿قَالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمُنوا َولَِكن قُولُوا 
أَْسلَْمَنا﴾.1 فهذه اآلية تكشف عن عدم جتّذر اإليامن يف قلوب األعراب وما 

صدر عنهم هو اإلسام فقط، وكلمة إسام هنا تعني التسليم واإلذعان. 
الفكرّي  بالتسليم  يطالب  بل  اجلسدّي؛  التسليم  يقبل  ال  واإلس��ام 
والروحّي، األمر الذي مل يكن متوافًرا عند األعراب يف ذلك الزمان. وعليه 
كان املجال احليوّي الذي ي�ح فيه اإلسام يف تلك الفرتة التارخيّية م�ًحا 
فيه عدٌد كبرٌي من األشخاص من غري ذوي اإليامن العميق، وهم األعراب 

مع ما حيملون من قسوة وشّدة.

 مجاعة أسلمت  ومن جهة أخرى، كانت تقطن املدينة حول النبّي 
مبّكًرا وهلا يف اإلسام قدٌم راسخٌة، وهم صادقو اإلسام عميقو اإليامن، 
ويتوّقع منهم محل عبء الرسالة عى عواتقهم يف تلك الفرتة وما بعدها، 

وقد تلّقى هؤالء تعاليم اإلسام من النبّي  وترّسخت يف نفوسهم.

1-  سورة احلجرات: اآلية 14.
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وهذه حالة عاّمة تنطبق عى مجيع املجتمعات البرشّية التي تتأّسس عى 
املجتمع  أعباء  حتمل  التي  املخلصة  النواة  متّثل  منها  فئة  والعقيدة،  الفكر 
ال  أن  عى  وحترص  وفكرها،  عقلها  يف  رسالته  هّم  وحتمل  أكتافها،  عى 
أّن  الطبيعي  ومن  للتحريف.  الرسالة  تعاليم  تتعّرض  أو  املسرية  تنحرف 
هذا املستوى من اإلحساس باملسؤولّية ليس موجوًدا عند مجيع الناس، بل 

هو عند النخبة املؤمنة وحدها.

أّن اجلميع مسؤول وال حيّق ألحد أن خييل عاتقه من  الرغم من  وعى 
ال  األرسة  داخل  ففي  هذا.  مثل  تقتيض  األمور  طبيعة  ولكّن  املسؤولّية، 
الذي  يتساوى مجيع أعضاء األرسة يف حتّملهم مسؤولّية احلضن األرسّي 

حيتوهيم، فالشاّب مثًا ال يتساوى مع الطفل يف إحساسه باملسؤولّية.

ومهام يكن من أمٍر، فإّن مدينة الرسول كانت بيئة جلامعتني من الناس، 
حديثي  مجاعة  هي  األخرى  واجلامعة  املؤمنني،  قدامى  مجاعة  إحدامها 
اإلسام، ومن الطبيعّي أّن من يتوّقع منها حفظ الرسالة ومحايتها، وحتّمل 

أعبائها هي الفئة األقدم إساًما.

وهذه اآليات وما قبلها وما بعدها، هتدف إىل توعية املؤمنني األصلّيني 
الذي  املجتمع  وبأهل  فيها  يعيشون  التي  بالبيئة  احلقيقّي،  اإليامن  وأهل 
ويعرفوا  ومكاهنم  زماهنم  فيعرفوا  املسؤولّية  قدر  عى  ليكونوا  حيتضنهم؛ 
املنافقني  عن  السابقة  اآليات  حتّدثت  هنا،  ومن  ومواطنيهم.  معارصهيم 
هذه  مع  يتعاملون  كيف  الدين  يف  الراسخون  ليعرف  اإليامن؛  ضعاف  أو 
هي  أخرى  مجاعة  عن  باحلديث  املشهد  يكتمل  اآليات  هذه  ويف  اجلامعة. 

مجاعة األعراب.

واهلدف األساس من هذه اآليات التعريف بخصائص األعراب الذين 
ومن  املدينة،  حول  البادية  يف  تسكن  العدد  كبرية  مجاعًة  قلنا-  -كام  كانوا 
الطبيعّي أن تعرف النخبة اإليامنّية خصائص هذه اجلامعة وصفاهتا كي تتقن 

التعامل معها. 
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اآليات درًسا يف علم االجتامع، وعلم  الكريم يف هذه  القرآن  ويعطينا 
النفس، واإلناسة )األنثروبولوجيا(. مع االلتفات إىل أّن القرآن ليس كتاًبا 
يف علم االجتامع وال يف غريه من العلوم، فهو كتاُب هداية فحسب. وإذا 
كانت فيه التفاتات اجتامعّية أو نفسّية أو غريها، فهي وسائل لتحقيق هدف 
اهلداية. وما يكشف عنه القرآن يف علوم أو معارف هيدف أّواًل وبالذات إىل 

اهلداية وحتقيق احلياة الطّيبة لإلنسان.

ذكر أوصاف أهل البادية

ثّمة آيات متدح األعراب وأخرى تذّمهم، واهلدف من هذه اآليات هو 
الوصف والبيان ليعرف النبّي  واملسلمون كيف يتعاملون مع هذه الفئة 

اإلنسانّية، وليس القرآن بصدد الذّم أو تشويه سمعة هؤالء الناس.

عندما تريد إطاع شخٍص عى أوضاع مجاعة برشّية، جيب عليك أن تبنّي 
له خصائصها السلبّية واإلجيابّية. وهذه اآليات يف هذا السياق متاًما، فليس 
اهلدف منها تشويه صورة األعراب وال حتسينها، وإّنام هتدف إىل توصيف 
من  نفوسهم  ختليص  من  مرّبيهم  ليتمّكن  والروحّية،  النفسّية  أوضاعهم 

الشوائب بالرتبية اإلسامّية.

لتدعوهم  احلقيقّيني  املسلمني  خطاب  بصدد  كأهّنا  األوىل  اآلّية  إًذا 
إىل  وتعّرفهم  البادية.  سّكان  خصائص  إىل  انتباههم  وتثري  االلتفات  إىل 
أمراضهم الروحّية ليتمّكنوا من تربيتهم ومعاجلة آفاهتم. وهبذا البيان تظهر 
الصلة بني هذه اآليات وما قبلها، عى الرغم من أّن املفّ�ين مل يتوّقفوا عند 

هذه النقطة ومل يلفتوا إليها.

قهم يف الكفر والنفاق الخاّصية األولى ألهل البادية: تفوجّ

أهّنم  األعراب  خصائص  من  اآلية  عنها  تكشف  التي  األوىل  اخلاصّية 
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أشّد وأرسخ قدًما من أهل املدن يف النفاق إن كانوا منافقني ويف الكفر إن 
كانوا كافرين: »األَْعَراُب أََشدُّ كُْفًرا َونَِفاقًا«.

التطّرف  نمّو  يساعدان عى  أفقها،  القروّية وضيق  املجتمعات  انغاق 
ويساعدان عى إثارة العصبّيات والتنازع، والتحاسد بني الناس. ومن عادة 
أهل القرى التمّسك بالتقاليد أكثر من أهل املدن. ويظهر هذا األمر حّتى يف 
اللهجة، فإذا أردت أن تعرف أصول هلجة معّينة عليك أن تذهب إىل القرى 
لتتعّرف عى هذه اللهجة يف صفائها وأصوهلا األّولية. وذلك أّن أهل املدن 
ونتيجة االختاط بعدد كبري من الناس تتغرّي هلجتهم. وكذلك أيًضا نجد 

أّن عبادة األصنام يف القرى بقيت مّدة أطول من بقائها يف املدن.

والقرينة املساعدة عى فهم هذا املطلب من اآلية اجلملة الاحقة حيث 
وتفيد  َرُسولِِه«،  َعَى  اهلل  َأنَزَل  َما  ُحُدوَد  َيْعَلُموْا  َأالَّ  »َوَأْجَدُر  تعاىل:  يقول 
هذه اجلملة أّن الظروف الطبيعّية التي كان يعيشها األعراب يف تلك الفرتة 
أمٌر  وهذا  املدينة.  أهل  تلّقاها  كام  اإلسامّية  التعاليم  تلّقيهم  دون  حالت 
طبيعيٌّ فاملوجات الثقافّية ترضب يف املدن أّوالً وتصل ترّدداهتا إىل األماكن 

البعيدة أضعف.

فاملسلم الذي يعيش يف املدينة يف جوار النبّي  ويمكنه يف أّي ساعة 
شاء أن يسأل عاّم أشكل عليه ويتعّرف إىل مفهوم أو تعليم من تعاليم الدين، 
من الطبيعّي، أن يكون هذا املسلم أوسع أفًقا وأرسخ قدًما يف تعاليم الدين 
من الشخص الذي يسكن يف البادية بعيًدا عن وهج النبّوة وألقها، أو وصله 

ذلك بواسطة الدعاة الذين كانوا يذهبون لتعليم الناس خارج املدينة.
بعض اآلداب توجد إثر احلضور يف االجتامعات الكربى، وهذه اآلداب 
واالعتبارّيات احلسنة قد ال توجد يف القرى. فإذا قرع سمع البعيدين عن 
املدينة أمٌر مل يقبلوا اإلذعان له بسهولة. واآلية ال تتحّدث عن أصل وجود 
كفر  وشّدة  نفاقهم  شّدة  عن  تتحّدث  بل  األعراب،  بني  والكّفار  النفاق 
الكافرين منهم. واألمر ينطبق عى اإليامن أيًضا، فاملؤمن البدوّي أشّد ثباًتا 
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يف اإليامن من املؤمن املديّن. وليس بالرضورة أن يكون هذا أمًرا حسنًا، فقد 
يكون يف بعض احلاالت مجوًدا وحتّجًرا حيول بني اإلنسان وقبول األفكار 
اجلديدة أو القدرة عى االستامع والتفاعل معها. فإذا سمعوا فكرة جديدة 
مل يستسيغوها بسهولة، وإذا قبلوها عّضوا عليها بالنواجذ. ورّبام كان أحد 

أسباب هذا األمر هو الظلم الذي يتعّرضون له.
الفرتة  تلك  يف  البدوّي  املجتمع  عى  احلاكمة  الروح  تبنّي  اآلية  وهذه 
الزمانّية، وتثري الوعي يف املسلمني هبذه اخلصائص ليعرفوا كيف يتعاملون 
مع أصحاهبا. وحيث إّن هؤالء تعّرضوا للظلم الثقايّف والعلمّي ومل حيظوا 
بام حظي به أهل املدن، كان فكر هؤالء قابًا للتطوير والرتبية؛ ولكنّهم مل 
ينالوا قسطهم من ذلك وبقوا كام هم، فكان جديًرا هبم ومن الطبيعّي هلم 

 . أن ال يعلموا ما أنزل اهلل عى رسوله
وهو  األعراب،  بأحوال  وعليم  حكيم  تعاىل  اهلل  َحِكيٌم«:  َعلِيٌم  »َواللُّه 
يزّودك من معني حكمته وعلمه بمسائل وهيديك إىل حلول ناجعة، ويبنّي 
لكم أهّيا املسلمون ما حتتاجون إليه، ويرّشع احلكم املناسب للموضوعات 

والقضايا التي تواجهكم.
مقارنة  كانت  التي  األوضاع  تلك  إىل  إشارة  فيها  أيًضا  اجلملة  وهذه 
األعراب  فئة  إحدامها  فئتني:  األعراب  كان  فقد  تبوك،  معركة  ألحداث 
األغنياء الذين كانوا يشعرون أّن ما ينفقونه عى احلرب هو غرٌم وخسارة 
يتكّبدوهنا، والفئة الثانية هي أولئك الذين يرون أّن ما ينفقونه يف سبيل اهلل 
هو ربٌح ومغنٌم ومنشأ بركة. والعلم واحلكمة فيهام إشارة إىل هذه النقطة 

وسيأيت مزيد توضيح هلا.

الخاّصية الثانية لألعراب: اعتقادهم بأنجّ الصدقة خسارة

خصائص  من  أخرى  وروحّية  نفسّية  خاّصية  إىل  الثانية  اآلية  تشري 
الفكر  عن  واالغرتاب  البعد  منشأها  الروحّية  اخلصلة  وهذه  األعراب. 
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اإلسامّي وأمواجه الثقافّية. كان يعتقد بعض األعراب بأّن ما ينفقونه من 
صدقة هو »مغرٌم« أّي خسارة. وبالتايل كانوا يتمنّون السوء للمسلمني؛ كي 
ال يأيت بني الفينة والفينة من يطلب منهم الصدقة وإيتاء الزكاة. وسيغمرهم 
الفرح وال�ور لو أّن املسلمني عادوا مهزومني من احلرب، أو أّن آفًة ّما 

ترضب املدينة فريتاحون منها ومن أهلها.

»َوِمَن األَْعَراِب َمن يَتَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرًما«: تكشف لنا هذه اآلية عن فئة 
يتحّملوهنا  وغرامة  خسارة  اهلل  سبيل  يف  اإلنفاق  أّن  تعتقد  األعراب  من 
عندما  الزكاة  عى  للعاملني  دفعها  عى  جمربون  أهّنم  ويرون  للمسلمني، 
بعض  وإنفاق  الزكاة  إيتاء  منهم  فيطلبون  خيامهم  مضارب  إىل  يأتون 

أمواهلم يف سبيل اهلل.

األجر  اهلل  من  يتوّقع  يكن  مل  إذا  الزكاة  فدافع  مصيبني،  كانوا  ولعّلهم 
والثواب، ومل يكن مقتنًعا بوجوب دفع الزكاة، مثل هذا الشخص لن تكون 
الزكاة بالنسبة إليه إاّل غرامًة. ويف املقابل من يرى أّن الزكاة واجب رشعّي 
احتياجات  رفع  وسائل  من  ووسيلة  اإلنسايّن،  االجتامع  يف  ثغرة  به  ُتسّد 
إليه  بالنسبة  الزكاة  تكون  سوف  الشخص  هذا  مثل  اإلسامّي،  املجتمع 

غنمية ومكسًبا يف الدنيا واآلخرة.

توّقع األعراب نزول الباليا على المسلمين

َوائَِر«: الدوائر مجع دائرة وهي رصوف الزمان التي تأيت  »َويَتََربَُّص ِبُكُم الدَّ
فتنقلب  باإلنسان  تنزل  التي  البايا  فلنقل هي  أو  بالرّش.  باخلري ومّرة  مّرة 
املسلمني  أّن  واالنتظار  الرتّبص  هذا  وسبب  حال.  إىل  حال  من  أحواله 
بالنسبة إىل هذه الفئة من األعراب نذير خسارة ملقدار من أمواهلم بني فرتة 
التكاليف  من  ويرتاحون  تنقلب  أحواهلم  أّن  لو  يتمنّون  فكانوا  وأخرى، 
املالّية التي يضعوهنا عليهم. ويف املقابل جيب عى املسلمني أن يبّينوا فلسفة 
العّلة  بيان  اإلنفاق واهلدف منه؛ وال يشء يرفع مشكلة اجلهل أفضل من 
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عت بعض األحكام من أجله. والسبب الذي رُشرِّ

ْوِء«: يف هذه العبارة احتامالن، أحدمها أن تكون مجلة  »َعلَيِْهْم َدآئَِرُة السَّ
خربّية، بأن يكون املراد اإلخبار عن مآل أمور األعراب وما سوف يصيبهم 
ولو بعد حني. واالحتامل الثاين أن تكون مجلة إنشائّية دعائّية يدعو اهلل فيها 

عى األعراب بأن يؤول أمرهم إىل السوء.

والنتيجة املرتّتبة عى كا االحتاملني واحدٌة. فاملخرب-بناًء عى اإلخبار-  
الدعاء- هو اهلل تعاىل. وما خيرب اهلل به سيقع  هو اهلل، والداعي -بناًء عى 
التكوينّية  فاألحكام  قطًعا.  حيصل  سوف  بحصوله  اهلل  يدعو  وما  حتاًم، 
اآلية ستكون عاقبة  العبارة من  وبالتايل، بحسب هذه  تتخّلف.  اإلهلّية ال 

األعراب عاقبة سوء.

وبناًء عى هذا، عى األعراب املنافقني الذين ينتظرون أو يتمنّون الباء 
وسوء األحوال للمسلمني، أن يعلموا أّن العاقبة السّيئة سوف تكون من 
نصيبهم؛ وذلك ألّن اإلسام عى حّق، واحلّق دائاًم يسري إىل األمام، وجبهة 

الباطل مهام طال هبا الزمن مآهلا إىل االنحدار والضعف.

السلطة  قّوة شوكة اإلسام ستؤّدي إىل مزيد من  فإّن  مضاًفا إىل هذا، 
مع  سواء  العسكرّية  املواجهة  إىل  جّرهم  أو  بالزكاة،  واملطالبة  اإلسامّية 

املسلمني أم يف مواجهتهم، وسوف يكون ذلك كّله مصيبة حتّل هبم.

أضف إىل ذلك كّله أّن هؤالء األعراب يعيشون يف بيئة مشحونة بالنفاق 
البيئة يأيت ألهلها باملصائب واآلالم من كّل  وقيمه، والعيش يف مثل هذه 

حدٍب وصوٍب. وعليه لن تدور دائرة السوء إاّل عليهم.

»َواللُّه َسِميٌع َعلِيٌم«: خيرب اهلل يف هذه العبارة عن سمعه وعلمه بام يدور 
يف أندية األعراب وما تلوكه ألسنتهم ضّد املسلمني، وكذلك ما يضمرونه 
يف نفوسهم. تأّملوا إىل أّي درجة يرتك علم اهلل هبذه األمور راحًة يف نفوس 

املصائب 
والنكبات يف 

انتظار األعراب 
الكافرين 

واملنافقني.
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املسلمني. نعم، إّن معرفة املسلمني بأّن األعراب الذين يتظاهرون باإليامن 
يضمرون السوء هلم، وأهّنم ينتظرون العدّو املهاجم حّتى يتعاونوا معه ضّد 
املسلمني، أشبه بامء احلياة بالنسبة للمسلمني يف ذلك الزمان الذي كان املاء 

حاجة رضورّية للحياة وما زال.

الخاّصية الثالثة لألعراب: وجود الصاحلني بينهم

ليست  عنها  احلديث  تقّدم  التي  الفئة  أّن  الثالثة  اآلية  يف  لنا  اهلل  يبنّي 
صادقني  أشخاًصا  األعراب  بني  إّن  بل  األعراب.  بني  الوحيدة  الفئة  هي 
صحيحي النّية خملصني هلل ورسوله، ويعتقدون أّن ما ُينفق يف سبيل اهلل هو 
ربٌح وغنيمة، وهو وسيلة تقّرهبم إىل اهلل  وجتعلهم ينالون صاة الرسول 
يُنِفُق  َما  َويَتَِّخُذ  اآلِخِر  َوالْيَْوِم  ِباللِّه  يُْؤِمُن  َمن  األَْعَراِب  »َوِمَن  هلم:  ودعاءه 

قُُربَاٍت ِعنَد اللِّه«.

بّينت للمسلمني خصائص مهّمة من  الثاث  أّن هذه اآليات  الحظوا 
خصائص األعراب وخصاهلم، ولو أّن املسلمني غفلوا عن هذه اخلصائص 
اخلصائص  هبذه  علمهم  ولكّن  وخ�اهنم.  رضرهم  إىل  األمر  النتهى 
كتاب  القرآن  نعم،  املناسبة.  املواقف  واخّتاذ  الوضع  تقدير  عى  ساعدهم 
هداية وإرشاد للناس، ينري الدروب لإلنسان الذي يستيضء بنوره يف الدنيا 

واآلخرة.

اإلنفاق باٌب من أبواب التقرّب إلى الله

الزمان  إّما أن يكون يف  القرب. وهو  ُقربة. والقربة من  »قُُربَاٍت«: مجع 
أو املكان أو الرتبة. وعى مجيع هذه االحتامالت تفيد اآلية معنًى صحيًحا 
ومفهوًما. واألنسب يف تفسريها بالنظر إىل ما بعدها )عند اهلل(، أن يكون 
معناها التقّرب إىل اهلل بمعنى حتّقق الطاعة هبذا اإلنفاق، ما يؤّدي إىل علّو 
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املرتبة واملقام عنده تعاىل.

عى  معطوفة  ُسوِل«  الرَّ »َصَلَواِت  عبارة  أّن  املفّ�ين  من  عدٌد  يرى 
اإلنفاق  أّن  يعتقدون  األعراب  بعض  أّن  املعنى  يكون  وبالتايل  القربات، 
سبب للقرب وسبب لنيل صلوات الرسول. وسوف يأيت يف تفسري اآلية 
103 أّن النبّي  كان يدعو ويصيل ويسّلم عى الذين يؤّدون زكاة أمواهلم 
أو ينفقون بعًضا منها يف سبيل اهلل. ودعاء الرسول  مستجاٌب من دون 
شّك. ويف املقابل يرى مفّ�ون آخرون أّن كلمة صلوات معطوفة عى »َما 
ُينِفُق«، وفّ�وا اآلية بأّن األعراب كانوا يعتقدون أّن ما ينفقونه يقّرهبم من 

اهلل، وصلوات الرسول كذلك تقّرهبم.

العبارة يف اآلية عى معتقد األعراب  لَُّهْم«: تصادق هذه  قُْربٌَة  إِنََّها  »أاَل 
وتؤّكد أّن اإلنفاق باٌب من أبواب القرب إىل اهلل.

»َسيُْدِخلُُهُم اللُه ِفي َرْحَمِتِه«: هذه العبارة وعٌد هلؤالء األعراب بالرمحة 
اإلهلّية. واملراد من الرمحة هنا الرمحة اخلاّصة؛ وذلك ألّن الرمحة العاّمة تنال 
الرمحة  وهذه  وجلّ.  عّز  خملوقاته  من  أحٌد  منها  ُيستثنى  وال  اخللق  مجيع 
األمن  من  حالة  يف  أفضل  جمتمع  يف  وعيش  الدنيا،  يف  هداية  هي  اخلاّصة 
التي  والنعم  ورضوانه  اهلل  جنّة  هي  اآلخرة  ويف  الطّيبة.  واحلياة  والسام 

قّررها اهلل سبحانه للمؤمنني.

ِحيٌم«: ختتتم اآلية هبذه العبارة املبرّشة، بأّن اهلل يغيض عن  »إِنَّ اللَّه َغُفوٌر رَّ
األخطاء والزاّلت التي قد يقع فيها اإلنسان، وإذا ابُتيل اإلنسان يف مسريته 
بخلل أو أصاب عمله خأٌل فإّن اهلل يغّطي ذلك اخللل ويسّد ذلك اخلأل برمحته.



لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن  اِبُقوَن األَوَّ َوالسَّ

ِضَي اللُه َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه َوأََعدَّ  اتَّبَُعوُهم ِبِإْحَساٍن رَّ

أَبًَدا  ِفيَها  َخالِِديَن  األَنَْهاُر  تَْحتََها  تَْجِري  َجنَّاٍت  لَُهْم 

َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴿100﴾

100





تناسب اآليات

بعد بيان اآليات السابقة حاَل األعراب، تأيت هذه اآلية وما يليها لتلقَي 
الضوء عى جمتمع املسلمني هبدف تعريفهم بأوضاعهم االجتامعّية والفئات 

التي ينقسمون إليها. وتقّسم هذه اآلية املسلمني إىل أربع فئات:

الفئة التي سبقت غريها يف اإليامن  الفئة األوىل: هي فئة السابقني؛ أّي 
وآمنوا  العذاب  من  الكثري  حتّملوا  الفئة  هذه  وأفراد   ،اهلل برسول 
بالنبّي يف وقت الغربة وقّلة النارص، وأنزل هبم أعداء اإلسام صنوف 

العذاب.

الفئة الثانية: هي فئة املنافقني الذين حتّول النفاق إىل جزٍء من طبيعتهم.

الفئة الثالثة: وأعضاء هذه اجلامعة ليسوا من أهل النفاق، ومل يقِسموا عى 
العداء لإلسام وحماولة رضبه؛ ولكنّهم يراوحون بني العمل الصالح والعمل 

السّيئ. فبعض صفحات حياهتم مرشقة وبعضها اآلخر مظلمٌة وخمجلة.

الفئة الرابعة: هم املرتوكون ألمر اهلل تعاىل.

اختالف القراءة

بطريقتني: يف  َواألَنَصاِر«  الُْمَهاِجِريَن  ِمَن  لُوَن  األَوَّ اِبُقوَن  »َوالسَّ عبارة  ُتقرأ 
القراءة  هذه  عى  وبناًء  املهاجرين؛  عى  »األنصار«  كلمة  ُتعطف  أوالمها 
يشمل وصف »السابقون« املهاجرين واألنصار. وتنسجم هذه القراءة مع 
قواعد اللغة العربّية، وتفيد اآلية عى هذه القراءة أّن املهاجرين واألنصار 

هم فئٌة واحدٌة تشرتك يف رشف السبق إىل اإليامن.

انقسام املسلمني 
يف صدر اإلسام 

إىل فئات أربع.
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كلمة  وُتعطف  واألنصار،  املهاجرين  بني  ُيفصل  الثانية  القراءة  ويف 
وبمقتىض  املهاجرين.  عى  وليس  األّولون«  »السابقون  عى  »األنصار« 
هذه القراءة يكون املهاجرون هم الفئة السابقة إىل اإليامن، ويأيت األنصار 

بعدهم. وهذه القراءة شاّذة، والقراءة األوىل أرجح منها.

الفئة األولى: السابقون

أّي  املسلمني  ملجتمع  األوىل  النواة  عن  تتحّدث  التي  اآلية  هذه  يف 
عندها  التوّقف  تستحق  عّدة  مطالب  واألنصار،  املهاجرين  من  السابقني 
ما  والثاين:  األّولون؟  السابقون  األول: من هم  املطلب  إليها.  وااللتفات 
هو ماك السبق إىل اإليامن ومعياره؟ وأّما الثالث: وهو مطلب مهّم لفهم 
اآلية، وهو هل اآلية عاّمة يمّجد اهلل فيها مجيع السابقني إىل اإلسام بغّض 
بظروف  مرتبٌط  اآلية  التمجيد يف  أّن  أم  النظر عن ظروفهم وأوضاعهم؟ 

السابقني وأوضاعهم وال تشمل السابقني مجيًعا؟

المقصود من السابقين

يطرح املفّ�ون احتامالت عّدة يف املقصود من السابقني يف اآلية. يرى 
بعضهم أّن السابقني هم الذين صّلوا إىل القبلتني؛ حيث أسلموا وصّلوا إىل 
جهة بيت املقدس قبل حتويل القبلة الحًقا إىل الكعبة الرشيفة. ومن املعلوم 
تارخييًّا أّن هذه اخلصوصية ال تنطبق عى مجيع املسلمني، فبعض املسلمني 
مل يدركوا القبلة األوىل. وبالتايل من أدرك القبلة األوىل يكون من السابقني 

إىل اإلسام.

ويرى بعٌض آخر أّن السابقني هم الذين شهدوا معركة بدٍر. وبناًء عى 
هذا االحتامل ال ينطبق وصف السابقني عى الذين أسلموا بعد معركة بدٍر 

الكربى.
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وهم  الرضوان«،  »بيعة  أدركوا  الذين  هم  السابقني  أّن  آخرون  ويرى 
 النبّي خرج  عندما  وذلك  للهجرة،  السادسة  السنة  يف  أسلموا  الذين 
ومل  املرشكني  مع  الصلح  ووّقع  احلديبية،  إىل  ووصل  مّكة  إىل  املدينة  من 
املسلمني حتت شجرٍة وأخذ  النبّي مع عدٍد من  مّكة، واجتمع  يدخل 
َرِضَي  تعاىل: ﴿لََقْد  قوله  احلادثة وهو  قرآٌن يف هذه  نزل  منهم. وقد  البيعة 
َجَرِة﴾،1 وبالنظر إىل هذه اآلية ُأطِلق  اللَُّه َعِن الُْمْؤِمِنيَن إِْذ يُبَاِيُعونََك تَْحَت الشَّ

عى هذه البيعة اسامن، مها: »بيعة الرضوان« و»بيعة الشجرة«. ووفق هذا 
التفسري يكون كّل من آمن بعد هذه البيعة من التابعني والاحقني وليس 

من السابقني.

الرغم  وعى  كّلها.  الستعراضها  داعي  ال  أخرى  احتامالٌت  وثّمة 
السابقني  من  املقصود  تبنّي   املعصومني أحد  عن  رواية  ورود  عدم  من 
املعنى  اآلية  من  املراد  أّن  يفيد  اآلية  سياق  ولكن  وأشخاصهم؛  بأعياهنم 
التابع، واألّول يف  اللغوّي للسبق يف مقابل اللحوق، أو السابق يف مقابل 

مقابل اآلخر.

وإذا أخذنا هذا املعنى باالعتبار يكون السبق واللحوق نسبيًّا، فكّل من 
تقّدم يف اإلسام عى غريه يكون من السابقني، ومن أسلم بعده يكون من 
القيامة، فأهل كّل عرص سابقون ألهل العرص  املتأّخرين، وهكذا إىل يوم 

الاحق هلم. وعليه، نكون نحن من السابقني بالقياس إىل من يأيت بعدنا.

ولكّن اآلية ال تتحّدث عن كّل سابق والحق؛ ألهّنا تتحّدث عن السبق 
اجلهد  وبذل  التوّقف  حيسن  هنا  ومن  واألنصار.  املهاجرين  بني  والتأّخر 
املهاجرين  بني  من  السابقني  من  املقصود  لتحديد  والتفسريّي،  العلمّي 

واألنصار.

املهاجرون هم الذين أسلموا يف مّكة وهاجروا مع النبّي أو قبله أو 

1-  سورة الفتح: اآلية 18.
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بعده إىل املدينة. واألنصار هم أهل املدينة )يثرب( الذين أسلموا ونرصوا 
النبّي واستقبلوا املهاجرين يف دورهم وأرضهم. والسابقون هم الذين 
بّكروا يف اإلسام وآمنوا بتعاليمه وفكره يف حياة رسول اهلل وتقّدموا 
عى غريهم. وينبغي البحث لتحديد أّي الصحابة هم الذين ينطبق عليهم 

هذا الوصف.

إىل  الدعوة  يف  الرشيف  عمره  من  سنًة  وعرشين  ثاًثا   النبّي قىض 
هذه  أّن  الطبيعّي  ومن  مّكة،  يف  قضاها  منها  سنة  عرشة  ثاث  اإلسام، 
وبالتايل،  وأنصار.  مهاجرين  إىل  بعد  منقسمني  املسلمون  يكن  مل  الفرتة 
تكون اآلية بصدد احلديث عن الفرتة التي حصل فيها هذا االنقسام، وهي 
با شّك مرحلة وجود النبّي يف املدينة حماطًا باملهاجرين واألنصار؛ لذا 
والوصف  التمجيد  هبذا  املقصودين  ملعرفة  املرحلة  هذه  يف  البحث  ينبغي 

بالسبق إىل اإلسام بني هاتني الفئتني للمجتمع اإلسامّي.

مالك السبق ومعياره

»األّولون« و»السابقون« من املهاجرين هم الذين هاجروا يف فرتة ضعف 
اإلسام؛ حيث كان املرشكون من أهل مّكة جيربون الضعفاء من املسلمني 
عى مغادرة مّكة والرحيل عنها. أّما بعد استقرار اإلسام يف املدينة واعتناق 
عدٍد غفرٍي من الناس من ضعفاء القوم اإلسام يف أطراف املدينة أو غريها 
للدولة  املركزّية  النواة  هي  كانت  التي  باملدينة  والتحاقهم  املناطق،  من 
ا؛ بل رّبام  الناشئة، يف مثل هذه الفرتة مل تعد اهلجرة عمًا شاقًّ اإلسامّية  
كان يف اهلجرة نيٌل لبعض املصالح واغتنام لبعض املكاسب. وعى الرغم 
من أّن اإلسام كان يتقّوى بكّل من أسلم، فإّن التحاق هؤالء املتأّخرين 
املصالح والقوى معاداًل إلسام من أسلم  باإلسام مل يكن يف حسابات 

يف فرتة مبّكرة.

وبناًء عليه، تعّد اهلجرة عمًا مهامًّ عندما تكون إجبارّية، أو عندما تكون 
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جرًما يف نظر األعداء. أّما بعد استقرار اإلسام يف املدينة وحتّول املدينة إىل 
ويف  خطرًيا.  عمًا  اهلجرة  تعد  فلم   النبّي يقودها  فتّية  ودولة  حارضٍة 
ظّل هذه األوضاع املستجّدة بدأنا ناحظ التحاق قبائل القطيف وغّسان 

باإلسام وانضواءهم حتت لوائه يف املدينة.

وعليه، فإّن اآلية تتحّدث عن أولئك الذي قّدموا خدمة جّى لإلسام، 
وأقدموا عى خماطرة كبرية، وارتكبوا جرًما خطرًيا يف نظر املرشكني، عندما 
فرتة  يف  واألجداد،  اآلباء  دين  وتركوا  اجلديدة  الديانة  واعتنقوا  أسلموا 
ضعف اإلسام، حني كان املسلمون قّلة حييط هبا املرشكون من كّل جانب، 
الفرتة كانت اهلجرة تعني مغادرة جبهة الرشك واالنشقاق عنها،  يف تلك 
حواىل  إىل  احلال  هذه  عى  األمر  استمّر  وقد  اإلسام.  بجبهة  وااللتحاق 

السنة الثالثة والرابعة للهجرة.

اليهود وإخضاعهم  املسلمني عى  بدٍر وأحد، وبعد غلبة  وبعد معركة 
حلكم الدولة اإلسامّية وإحلاقهم هبا، مل تعد اهلجرة عمًا خطرًيا؛ وبالتايل 
فإّن من هاجر يف السنة الرابعة وما بعدها مل يكن قد أقدم عى عمٍل صعٍب 
هؤالء  بعض  وهجرة  عليه.  اخلاّص  والثناء  التمجيد  ليستحّق  وخطرٍي 
الدولة إىل  املدينة، واهلجرة من أطراف  رّبام تشبه هجرة أهل األرياف إىل 
مركزها. وعى هذا، يبدو لنا أّن اآلية تتحّدث عن أولئك الذين هاجروا إىل 
املدينة يف السنوات األوىل من هجرة النبّي أّي إىل حواىل السنة الرابعة.

عموم اآلية لجميع األزمنة

املفّ�ين؛  من  عدٌد  عنه  وينقلها  تفسريه،  يف  العّيايش  ينقلها  رواية  ثّمة 
ولكّن بعضهم اعتمد مفادها يف تفسريه لآلية، وهذا يعّد أمرًا الفتًا. وإذا 
ا وشامًا؛ حيث يصبح  أخذنا هذه الرواية يف االعتبار يكون معنى اآلية عامًّ
مفاد اآلية هو الدعوة إىل املسارعة والسبق بني املسلمني، عى حّد ما ورد يف 
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بُوَن﴾.1  اِبُقوَن * أُْولَِئَك الُْمَقرَّ اِبُقوَن السَّ قوله تعاىل يف سورة الواقعة: ﴿َوالسَّ
وكأّن هذه اآلية تدعو املؤمنني إىل السبق يف اخلري مهام كان ليكون السابقون 
عبد  أيب  عن  الزبريّي  عمرو  أيب  عن  هي:  والرواية  اهلل.  رمحة  إىل  أقرب 
سبق بني املؤمنني كام سبق بني اخليل يوم الرهان،   قال: إّن اهلل« ،اهلل
قلت: أخربين عاّم ندب اهلل املؤمن من االستباق إىل اإليامن؛ قال: قول اهلل: 
أُعّدت  واألرض  السماء  ربّكم وجّنة عرضها كعرض  إلى مغفرٍة من  ﴿سابقوا 
للذين آمنوا بالله ورسله﴾، وقال: ﴿السابقون السابقون أولئك المقربون﴾ 

لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُهم ِبِإْحَساٍن  اِبُقوَن األَوَّ وقال: ﴿السَّ
َعْنُه﴾، فبدأ باملهاجرين األّولني عى درجة سبقهم  َعْنُهْم َوَرُضواْ  اللُه  ِضَي  رَّ

ثّم ثنّى باألنصار ثّم ثّلث بالتابعني هلم بإحسان، فوضع كّل قوم عى قدر 
درجاهتم ومنازهلم عنده«.2

اآلية،  معنى  عّممنا  إذا  إاّل  إليها  والدعوة  املسابقة  مفهوم  يتحّقق  وال 
التعميم فا يمكن ملن أسلم يف السنوات األخرية من حياة  وإاّل مع عدم 
فيها قبل سنوات  بدأ غريه  التي  املسابقة  النبّي أن يشرتك يف مثل هذه 

عّدة. وهذا ينطبق عى املهاجرين واألنصار.

املهاجرين  »من  عبارة  يف  »من«  اجلّر  حرف  أّن  عى  املفّ�ون  ويّتفق 
يكون  التبعيض  عى  وبناًء  والتبعيض،  البيان  بني  أمره  يدور  واألنصار«، 
املراد من السابقني هو بعض املهاجرين أو بعض األنصار. وبالنظر إىل زمان 
النزول، تكون اآلية يف مقام احلكاية واإلخبار عن أمٍر وقع وانقىض؛ حيث 
هاجر عدٌد من املسلمني إىل املدينة والتحقوا بالنبّي ونرصه فيها عدٌد من 
األشخاص سّموا باألنصار وسبقوا غريهم إىل هذا الرشف. وعى هذا املعنى 

ال يمكن استفادة الدعوة إىل املسابقة من اآلية.

يدعو  اآليات-  من  وغريها  اآلية  هذه  -يف  اهلل  أّن  الرواية  تفيد  بينام 

1-  سورة الواقعة: اآليتان 11-10.
2-   تفسري العّيايش، ج 2، ص 105.
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املسلمني إىل السبق يف اإليامن. ومن لوازم هذا املعنى األخري أن ال يكون 
ا  عامًّ اآلية  معنى  يكون  بل  وأعياهنم؛  بأشخاصهم  أفراًدا  اآلية  من  املراد 
ليكونوا سّباقني  الدعوة مفتوحًة جلميع اخللق  لكّل زماٍن، وتكون  شامًا 
إىل اخلري، ويكون معنى هذه اآلية قريًبا من معنى قوله تعاىل: ﴿َساِبُقوا إِلَى 

َماء َواأْلَْرِض﴾.1 بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها كََعْرِض السَّ ن رَّ َمْغِفَرٍة مِّ

وإذا أردنا أن نوّجه معنى اآلية يف هذا االجّتاه، ينبغي أن يكون االسم 
املعنى  بينام  واألنصار.  املهاجرين  عى  معطوًفا  اآلية  يف  »الذين«  املوصول 
مبنيٌّ عى عطف »الذين« عى »السابقون  املفّ�ون حّتى اآلن  يتبنّاه  الذي 
األّولون..«.، وعليه، خترب اآلية عن عدٍد من السابقني بني املهاجرين واألنصار 

والتابعني. وبناًء عى وجهة نظر تفسريّيٍة أخرى، يكون املراد من السابقني 
عرشة أشخاص من املهاجرين، وشخصني من األنصار، وثاثة أشخاص 

من التابعني.

ويرى آخرون أّن اآلية تتضّمن احلديث عن طبقتني، الطبقة األوىل هي 
طبقة املهاجرين واألنصار، والطبقة الثانية هي طبقة التابعني. ونحن ال نرى 
أّن اآلية بصدد تصنيف املجتمع اإلسامّي إىل طبقات. ونتيجة هذا الفهم 
العصور واملراحل  السبق يف مجيع  لتشمل احلديث عن  اآلية  تعميم معنى 
التارخيّية، فكّل من سبق غريه إىل اإليامن ونرصة الرسول ونرصة دينه 

هو من السابقني، وممّن ينال رىض اهلل تعاىل.

ِبِإْحَساٍن«: حتكي هذه العبارة من اآلية عن مجاعة من  »َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُهم 
الناس ساروا بسرية من سبقهم من املهاجرين واألنصار ومل يبّدلوا املسار، 
بل اختاروا اقتفاء أثر من سبقهم إىل اإليامن ونرصة النبّي . وتثني هذه 
العبارة عى حسن اّتباع هذه الفئة من املسلمني أثر من سبقهم إىل اإلسام.

ِضَي اللُه َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه«: رىض اهلل  هو رمحته يف الدنيا واآلخرة.  »رَّ

1-   سورة احلديد: اآلية 21.
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وجيدر االلتفات إىل أّن رضانا يتضّمن معنى االنفعال والتأّثر، األمر الذي 
ال معنى له يف حّق اهلل سبحانه وتعاىل. ورىض املسلمني عن اهلل معناه قبوهلم 
بقوانينه وأحكامه، وقبوهلم بام يفعله اهلل  هبم، فهم يف حالة تسليم له عّز 
وجلّ. فام يقّرره اهلل يف حّقهم ال يعرتضون عليه، فإذا رّشع اهلل حكم اجلهاد، 
استجابوا لدعوته، وإذا أوجب عليهم الزكاة أّدوا زكاة ماهلم راغبني غري 
كارهني، وإذا عنّي اهلل هلم إماًما وقائًدا رضوا به كذلك. فهم راضون نفًسا 

وملتزمون عمًا.

رواية  إىل  بالنظر  خاّصة  غريه،  من  أرجح  لآلية  التفسري  هذا  ولعّل 
العّيايش، وما تفيده من تعميم ملفاد اآلية وشموهلا جلميع العصور واملراحل 
التارخيّية. وعليه، يكون الوعد بالرضا اإلهلّي، واإلخبار عن رىض املؤمنني 
أم  اإليامن  أصل  كان  سواء  اخلري  فعل  إىل  السابقني  جلميع  ا  وعامًّ شامًا 

تفاصيله ومقتضياته يف مقام العمل.

اختالق كرامات لبعض الصحابة

صاحب  رضا«  »رشيد  -ومنهم  السنّة  أهل  مفّ�ي  من  عدٌد  يتوّقف 
مجلة  عند  التعّصب-  من  يشٌء  فيها  التي  بمواقفه  املعروف  »املنار«  تفسري 
الصحابة  جلميع  كرامة  منها  يستنبطوا  أن  وحياولون  عنهم«،  اهلل  »ريض 
الذي  العبارة  من  الثاين  القسم  أغفلوا  املفّ�ين  هؤالء  ولكّن  األوائل. 
إهليًّا عن الرىض  يتحّدث عن رضا املسلمني عن اهلل. وعّدوا اآلية إخباًرا 
املسلمني  من  الطبقة  هلذه  فضيلًة  ذلك  وعّدوا  األوائل،  الصحابة  عن 
ودليًا عى فضل اخللفاء مجيًعا. وعليه، تكون اآلية وعًدا جلميع الصحابة 
األوائل باجلنّة. ومحل بعض هؤالء عى الشيعة ملوقفهم اخلاّص من بعض 

الصحابة.1

1-   تفسري املنار، ج 11، ص 16.
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لنا من  بّد  الفكرة، فا  السنّة قد طرحوا هذه  أّن بعض علامء أهل  وبام 
التعّرض هلا؛ لبيان املعنى الصحيح الذي ينبغي استفادته من اآلية، وعدم 
تعميم الرضا جلميع الصحابة، خاّصة أّن اآلية نفسها حتّدد املعنى وتضّيق 

دائرة الرضا اإلهلّية يف حدود من ريض عن اهلل وقبل أوامره وأفعاله.

فعندما نرى أّن بعض الصحابة أخطأوا، ال يبقى لنا جمال حلملهم عى 
الصواب واإلحسان؛ ألّن بعض ما صدر عن الصحابة يقع يف جهة عدم 
املناقشات  يف  الدخول  نريد  وال  العمل.  مقام  يف  اإلهلّي  بالترشيع  الرىض 
السنّية الشيعّية؛ وليس هدفنا سوى فهم اآلية بطريقٍة صحيحة، وال ندخل 
يف هذا اجلدال من باب التعّصب، بل نرغب يف تصحيح فهم اآلية والتعّمق 
يف تفسري كتاب اهلل تعاىل، وليس بيننا وبني أحد عداوة شخصّية سواء كان 

رشيد رضا أم غريه.

ولاّطاع عى خيانة بعض الصحابة، ينبغي التأّمل يف اآلية والتدقيق يف 
. فاآلية ال ختربنا عن أّن من كان من املهاجرين  مفادها، وهذا بحٌث فكريٌّ
الفهم غري  بقية عمره. هذا  ارتكب  فعل ومهام  أماٍن مهام  واألنصار هو يف 
صحيح، فقد كشف لنا التاريخ عن توّرط أيب لبابة يف خيانة النبّي . فهل 
يصّح جتاهل اخليانة واألخطاء؟ وهل بقي الصحابة الذين هاجروا أو نرصوا 
إىل آخر العمر عى حالتهم األوىل التي كانوا عليها عندما دخلوا يف اإلسام؟

ويف تقديرنا أّن أهل السنّة أخطأوا يف فهم هذه اآلية كام أخطأوا يف فهم 
احلديث املروّي عن النبّي والذي يقول فيه: »أصحايب كالنجوم بأهّيم 
اقتديتم اهتديتم«. وربط بعضهم بني احلديث واآلية ليكون أحدمها قرينة 
عى تفسري اآلخر. واستفادوا من النّصني إعطاء ضامنة للصحابة األوائل 

بالرضا اإلهلّي عنهم وبرضاهم عن اهلل.

وبتعميم اآلية جلميع الصحابة وتأبيدها يف حّقهم يكون احلديث مؤّيًدا 
املوافقة عليه،  أّن احلديث ال يمكن  ارتضوه لآلية؛ واحلال  الذي  للتفسري 
وال قبول معناه؛ لعدم انسجامه مع العقل. وذلك أّن طريق اهلداية إّما أن 
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يكون واحًدا وإّما متعدًدا، وال يمكن تعّدد سبيل اهلل والطريق إليه.

وإذا كان طريق اهلداية إىل اهلل واحًدا، فمن املمكن أن خيتلف أصحاب 
النبّي وقد اختلفوا فعًا. أحد أصحاب النبّي هو عيّل  اختلف مع 
عدٍد من الصحابة ومنهم اخللفاء، ورفع صوته باالعرتاض عليهم وترّددت 
اعرتضوا  الصحابة  من  وآخرون  إلينا.  وصلت  حّتى  اعرتاضه  أصداء 
اختافاٌت  ثّمة  وبالتايل  يعظ.  أو  املسجد  كان خيطب يف  آخر  عى صحايّب 

ونزاعات نشبت بني الصحابة.

فكيف تصّح واحلال هذه الدعوة إىل االقتداء بأيٍّ منهم؟ وتعليل ذلك 
بأّن االقتداء بأيٍّ منهم يفيض إىل االهتداء؟! نحن نعتقد أّن هذا الكام ال 
واحًدا  احلّق  كان  وإذا   ،النبّي وفاة  بعد  اختلفوا  الصحابة  ألّن  يصّح؛ 
وطريق اهلداية واحًدا، فا ينبغي االعتقاد بأهّنم مجيًعا عى حقّ، وأّن االقتداء 

هبم يفيض إىل اهلداية.

أن  يمكن  فا   ،النبّي عن  الكام  هذا  صدور  إنكار  ينبغي  وعليه، 
يصدر كاٌم غري مطابق للواقع عن لسان النبّي . أمل يطرد النبّي واحًدا 
فهل  الصحابة.  من  سفيان  أيب  بن  ومعاوية  املدينة؟  من  الصحابة  من 
تواجه  التي  املتعّددة  اإلشكاالت  هذه  ومع  االهتداء؟  يوجب  به  االقتداء 
هذا احلديث يعجب املرء كيف يرويه فضاء أهل السنّة يف كتبهم من دون 
أن يقّطب أحدهم حاجبيه مفّكًرا يف دالالته. إّن هذا احلديث ال ينسجم مع 
لتفسري اآلية  العجب أن جُيعل هذا احلديث مؤّيًدا  يثري  العقل! وممّا  حكم 
اآلية اإلعان  ليكون معنى  مفاده؛  بطريقة ومحلها عى معنى منسجٍم مع 

عن الرضا الدائم واألبدّي واملتبادل بني اهلل  و الصحابة مجيًعا.

يؤّيدها،  وال  اآلية  تؤّيده  ال  الرشيف  غري  احلديث  هذا  أّن  ولتوضيح 
السابقني من  اهلل عن  لقد ريض  تقول:  فاآلية  اآلية.  معنى  توضيح  ينبغي 
الرضا  معنى  تعاىل.  عنه  رضوا  جهتهم  من  وهم  واألنصار،  املهاجرين 

اإلهلّي واضٌح ومفهوٌم. ولكن ما معنى رضاهم عن اهلل؟
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الترشيع  مقامي  يف  اهلل  عن  ويصدر  صدر  ما  أّن  معناه  َعنُْه«  »َرُضوْا 
والتكوين من موجبات رسورهم. وبعبارٍة أخرى ال اعرتاض هلم عى أّي 
حكٍم يصدر عن اهلل  ال يف مقام الترشيع وال يف مقام التكوين، وال يظنّون 
يف أّي حكٍم من األحكام أّنه عبٌث أو ال مرّبر له. هذا يف مقام النظر، وأّما يف 
مقام العمل فهم يؤّدون ما يطلبه اهلل منهم بشوٍق ورسور وال يؤّدون عمًا 

من األعامل ونفوسهم كارهٌة له.

وبناًء عى ما تقّدم، ال نرى صّحة تفسري اآلية بأّن رضا السابقني األّولني 
عن اهلل بدخوهلم اجلنّة ورضاهم هبا، وكذلك ال نرى صّحة تفسري العبارة 
بأهّنم سعداء وراضون عن النعم التي أنعمها اهلل عليهم؛ وذلك ألّنه ليس 
يف هذا الرضا فضيلة وال منقبة، فمن ال يرىض عن اهلل إذا أنعم عليه باجلنّة 

أو غريها من النعم. هذه رّدة فعل طبيعّية تصدر عن مجيع البرش.

إّن معنى الرضا يف اآلية هو التسليم الكامل هلل تعاىل. التسليم يف مقابل 
ي النبّي إبراهيم  دين اهلل وأحكامه، وهذه فضيلة وصفة جّيدة؛ ومن هنا ُسمرِّ
 ووصف باملسلم، وهو رئيس املوّحدين إىل ما قبل بعثة النبّي . وهذا 
تعاىل: ﴿َوَمْن  قوله  العمل يف  أحسن  بأّنه  الذي وصف  األمر  التسليم هو 
الُْمْسلِِميَن﴾.1  ِمَن  إِنَِّني  َوقَاَل  َصالًِحا  َوَعِمَل  الله  إِلَى  َدَعا  ن  مَّ مِّ قَْواًل  أَْحَسُن 

عندما يستسلم اإلنسان هلل ويسّلم له قواًل وعمًا وقلًبا وقالًبا، يرىض اهلل 
عنه، والرضا اإلهلّي يظهر يف فعل اهلل بالعبد، مغفرًة وأجًرا وثواًبا.

عن  السؤال  طرح  نجّدد  املعنى.  هبذا  الرضا  تفسري  وبعد  واآلن، 
سرية  بتفّحص  تقتيض  رضورة  وال  عنهم؟  اهلل  ريض  الذين  األشخاص 
أو ال.  اهلل عنهم  الذين ريض  لنعرف هل هو من  الصحابة واحًدا واحًدا 
وحمّل االختاف بيننا وبني إخواننا من أهل السنّة هو يف عدٍد من الصحابة 
الذين نعتقد أّن اآلية ال تنطبق عليهم. وانظروا يف التاريخ لتعرفوا ما فعل 

بعض الصحابة ليتبنّي لكم أّن بعض أفعاهلم ال جيعلهم ينالون رضا اهلل!

1-  سورة فّصلت: اآلية 33.
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مخالفة أهل السنّة لألصول اإلسالمّية المسّلمة
وهو  لآلية،  السنّة  أهل  تفسري  صّحة  عدم  يثبت  الذي  اآلخر  والدليل 
الفهم  هذا  خمالفة  هو  كالنجوم..«  »أصحايب  حديث  صّحة  عدم  يثبت 
للمسلمني  حتّدد  التي  هي  القواعد  وهذه  املسّلمة«،  اإلسامّية  »للقواعد 

تكاليفهم وتبّينها هلم.
فإن عّدنا اآلية دليًا عى طهارة وبراءة مجيع الصحابة بغّض النظر عن 
سلوكهم وترّصفهم، يؤّدي إىل جتاهلنا مبدأ من املبادئ املسّلمة يف اإلسام، 
وهو أّن رضا اهلل واجلنّة مرهونان باإليامن والعمل الصالح، وهو من املبادئ 

التي ال نقاش فيها بني أحٍد من املسلمني.
وكذلك تفيد آيات كثرية يف القرآن الكريم أّن اإليامن احلقيقّي هو اإليامن 
املستوى من  يبلغوا هذا  مل  الصحابة  اهلل وتعاليمه، وبعض  بجميع أحكام 
اإليامن. وال يصّح أن ُيعطى الرجل شهادة اإليامن والصاح فقط ألّنه آمن 

باهلل وتعاليمه يف فرتة من حياته، مهام فعل يف ما بقي من عمره.
وأهل السنّة يريدون أن يقولوا بام أّن اهلل أعلن عن رضاه عن الصحابة 
فهم يف أماٍن، وليفعلوا ما حيلو هلم ولو كان خمالًفا لإلسام. وهلم أن يقولوا 
هؤالء  بقي  ما  يبقى  الرضا  وهذا  عنّا  راٍض  وهو  اهلل  عن  راضون  نحن 

األشخاص فإّنه مغفور هلم ما يفعلون!
وهذا الكام يتناىف مع املبدأ املشار إليه وال ينسجم معه. عثامن ومعاوية 
 وأبو ذّر وعاّمر وسلامن من الصحابة  وأبو سفيان من الصحابة، وعيّل 
أيًضا؛ ولكن بني الطرفني اختاٌف عميٌق؛ بحيث يشّكل كّل طرف منهم 
تّياًرا خمتلًفا عن اآلخر. وعليه فإّن قوهلم: »الصحابة حمسنهم ومسيئهم يف 

اجلنّة« كذٌب واضٌح!.
اْلَفْوُز  َذلَِك  َأَبًدا  فِيَها  َخالِِديَن  األهَْنَاُر  َتَها  حَتْ ِري  جَتْ َجنَّاٍت  هَلُْم  »َوَأَعدَّ 
للذين ريض عنهم ورضوا  تعاىل  أعّده اهلل  العبارة عاّم  اْلَعظِيُم«: خترب هذه 
عنه من جنّات جتري من حتتها األهنار وهم خالدون فيها. وهذا هو الفوز 

العظيم والفاح.



أَْهِل  َوِمْن  ُمَناِفُقوَن  األَْع��َراِب  َن  مِّ َحْولَُكم  ْن  َوِممَّ

الَْمِديَنِة َمَرُدواْ َعلَى النَِّفاِق الَ تَْعلَُمُهْم نَْحُن نَْعلَُمُهْم 

تَيِْن ثُمَّ يَُردُّوَن إِلَى َعَذاٍب َعِظيٍم ﴿101﴾ رَّ بُُهم مَّ َسُنَعذِّ
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تناسب اآليات

أشارت اآلية السابقة إىل الفئات الطّيبة املحيطة برسول اهلل يف جمتمع 
املدينة. وهذه اآلية تتصّدى للتعريف بالفئات االجتامعّية التي تقع يف اجلهة 
املقابلة من سّكان املدن وأهل البادية املحيطني باملدينة املنّورة. ومن صفات 
ثانوية هلم، وهم  النفاق حّتى صار طبيعة  أهّنا تدّربت عى  هذه اجلامعات 
قادرون عى إخفاء ما يف ضامئرهم إىل حّد أّن النبّي ال يعلمهم من دون 
مساعدة الوحي. ويبدو أّن هؤالء هم صنٌف آخر من املنافقني خيتلفون عن 

املنافقني الذين حتّدثت عنهم آيات سابقة.

الفئة الثانية: المنافقون المجهولون

َن األَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل الَْمِديَنِة«: حتّدد هذه العبارة  ْن َحْولَُكم مِّ »َوِممَّ
من اآلية مكان هؤالء املنافقني الذين سوف تشري إليهم، فهم ينقسمون إىل 
قسمني: مجاعٌة منهم جتاور النبّي يف املدينة، ومجاعٌة أخرى منترشٌة بني 

األعراب يف البادية.

سبق  عّمن  خيتلف  املنافقني  من  آخر  صنٍف  عن  تتحّدث  اآلية  وهذه 
يف  توجدان  ال  بسمتني  هؤالء  ويتمّيز  السابقة،  اآليات  يف  عنهم  احلديث 
أّي  و»مردوا«  النفاق،  عى  مردوا  أهّنم  األوىل  السمة  السابقة.  األصناف 
فيه. فهم أصحاب  النفاق وصاروا أهل خربة خاّصة  متّرنوا وتدّربوا عى 
آنًفا.  أرشنا  كام  هلم  ثانوّيًة  طبيعًة  النفاق  صار  حّتى  نفاق،  وحمرتفو  دربة 
والسمة الثانية من سامهتم أهّنم جمهولون حّتى للنبّي ، »الَ تَْعلَُمُهْم«، بينام 

خربة املنافقني 
يف الكيد لرسول 

اهلل  والتآمر 
عليه.
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املنافقون كانوا مكشوفني للنبّي؛ بل حّتى إّن بعض الصحابة الكبار كانوا 
يكشف  أن  ويمكن  تعاىل،  اهلل  هو  يعلمهم  ومن  بأشخاصهم،  يعرفوهنم 

. أمرهم لرسوله

»نَْحُن نَْعلَُمُهْم«: خطاب هذه العبارة خطاب هتديد للمنافقني؛ وذلك أّن 
اهلل ال خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء. ومن هنا، قد يبدو احلديث 
عن علم اهلل هبم مستأنًفا وبياًنا ألمر بنّي؛ ولكّن اآلية ال هتدف إىل اإلخبار 
املنافقني إىل علم اهلل هبم. وكأّن اهلل  عن علم اهلل، بل هتدف إىل لفت نظر 
يريد أن َيسَمَع هؤالء املنافقون ويلتفتوا إىل أّن حماوالهتم إخفاء أنفسهم ال 

تنجح مع اهلل تعاىل، وال ينفعهم التخّفي واحرتاف النفاق.

تَيِْن ثُمَّ يَُردُّوَن إِلَى َعَذاٍب َعِظيٍم«: تكشف هذه العبارة عن  رَّ بُُهم مَّ »َسُنَعذِّ
عذاٍب سوف حييق هبؤالء املنافقني مّرتني، ثّم بعد ذلك ينزل هبم العذاب 
القيامة. ومن هنا، يبدو أّن  العظيم. وهذا العذاب األخري هو عذاب يوم 

العذاب مّرتني هو عذاب ما قبل القيامة؛ أّي يف الدنيا.

ويمكن -وقد ُطرح هذا كاحتامل يف تفسري اآلية- أّن اهلل سوف يعّذهبم 
منهم  فيأخذون  هلم،  حاهلم  وانكشاف  عليهم  املسلمني  بغلبة  الدنيا  يف 
األرسى أو يقتلوهنم، واملّرة الثانية هي العذاب عند املوت أو يوم القيامة؛ 
لكّن القوانني اإلسامّية ليس فيها القتل بجرم النفاق، وبالتايل ال يمكننا 
املوافقة عى هذا االحتامل، وقد تقّدم توضيح هذا املطلب يف تفسري قوله 

تعاىل: »جاهد الكّفار والمنافقين..«..1

الدنيا،  يف  الذّل  عذاب  هو  العذابني  أحد  أّن  املفّ�ين  بعض  واحتمل 
وذلك أّن املنافق عندما ُيعلم نفاقه، سوف ُينظر إليه يف املجتمع اإلسامّي 
نظرة احتقار. فمعيار االحرتام وميزانه بني املسلمني هو اإليامن، وإذا وضع 
املنافق عى هذا امليزان فلن يستحّق شيًئا من االحرتام. وهذا االحتامل أيًضا ال 

1-  سورة التوبة: اآلية 73.

انتشار املنافقني 
املذكورين يف 

اآلية.
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ينسجم مع عبارة »الَ َتْعَلُمُهْم«، فإذا كان نفاق هؤالء جمهوالً وغري مكشوف 
للنبّي فضًا عن املسلمني فكيف خي� هؤالء احرتامهم بني املسلمني؟

عذاب  أّنه  العذاب  تفسري  يف  طرحت  التي  املقبولة  االحتامالت  وأحد 
أداء الزكاة أو عذاب املشاركة يف اجلهاد. فاملنافق الذي ال يؤمن باهلل، وال 
يعتقد أّن الزكاة ذخريٌة آلخرته، وال يعتقد باحلساب وال بيوم القيامة، من 
الزكاة  العاملون عى  يأيت  فعندما  له.  الزكاة عذاًبا  أداء  يكون  أن  الطبيعّي 
يشعر  ال  الذي  اإلسامّي  املجتمع  شؤون  يف  ويرصفوها  منه  ليأخذوها 

باالنتامء إليه، سوف يكون ذلك للنفاق عذاًبا وأّي عذاب!

والعذاب الثاين بحسب هذا االحتامل هو دعوة املنافق إىل اجلهاد، فإذا 
ختّلف عن اجلهاد انكشف نفاقه، وبالتايل هو مضطرٌّ للخروج مكرًها، وأّي 
عذاب يف الدنيا أصعب من أن يعّرض اإلنسان نفسه خلطر املوت يف معركة 

ال يؤمن بأهدافها؟ بل يرغب يف حتّقق عكس ما هتدف إليه!

أبنائهم  بإيامن  املنافقون  هؤالء  ُيعّذب  أن  أيًضا  االحتامالت  ومن 
إليهم،  وترّدداهتا  أصدائها  وصول  بعد  اإلسامّية  بالدعوة  تأّثرهم  نتيجة 
ومغادرهتم نفاق آبائهم وختّليهم عنهم وعن أفكارهم. ورّبام يشارك األبناء 
يف اجلهاد يف جبهة املسلمني وصفوفهم فيستشهدون. فريى املنافق أّنه رّبى 
ابنه لغايٍة أخرى فيجده ضّحى بنفسه من أجل قضّية ال يؤمن األب املنافق 
هبا. فأّي عذاب تعّرض له عبد اهلل بن ُأيّب املنافق إذا تناهى إىل علمه أّن ابنه 

استجاز النبّي يف قتله؟

والعذاب الثاين قبل يوم القيامة هو عذاب القرب والربزخ، وبعده هتّدد 
اآلية املنافقني بعذاب اآلخرة، وهو العذاب املوصوف بأّنه عذاٌب عظيٌم.





َوآَخُروَن اْعتََرفُواْ ِبُذنُوِبِهْم َخلَطُواْ َعَمالً َصالًِحا َوآَخَر َسيِّئًا 

ِحيٌم ﴿102﴾ َعَسى اللُه أَن يَتُوَب َعلَيِْهْم إِنَّ اللَّه َغُفوٌر رَّ
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شأن النزول

اختلف املفّ�ون يف سبب نزول اآلية. يرى بعضهم أهّنا نزلت يف قضّية 
األشخاص الثاثة الذين ختّلفوا عن معركة تبوك، وقد ورد بيان قّصتهم يف 
تفسري اآلية 118 من سورة التوبة. وحاصل أمرهم أهّنم بعد ختّلفهم عن 
اجلهاد، وعندما ُتليت عليهم اآليات التي تبنّي حال املتخّلفني عن اجلهاد 
وفداحة ما ارتكبوه، عمدوا إىل ربط أنفسهم بعمود املسجد. ويرى آخرون 

أّن اآلية نزلت يف قضّية أيب لبابة.1

وال هيّمنا حسم املوقف من سبب النزول؛ ألّننا ذكرنا أكثر من مّرة أّن 
أو  بالواقعة  مفادها  أو  حكمها  حيرص  وال  اآلية  خيّصص  ال  النزول  سبب 
الشخص الذين نزلت فيه. فلو ربط القرآن بالوقائع واألشخاص الذين نزل 
فيهم، لكان سينتهي ويموت بموهتم. بل إّن اآلية عندما ُتربط بشخٍص ربًطا 

ا تفقد قيمتها حّتى يف حياة أيب لبابة وهؤالء الثاثة املشار إليهم أعاه. تامًّ

اآلية  وهذه  ومناسبة.  ذريعة  جمّرد  هو  النزول  سبب  العموم،  وعى 
اآلية  عنه  تتحّدث  ما  فيه  توافر  من  كّل  لانطباق عى  يصلح  عامٌّ  مفادها 
من مواصفات. وموضوع اآلية هو أولئك الذين خلطوا املعايص بالعمل 

الصالح؛ ولكنّهم اعرتفوا بام اقرتفوا وتابوا إىل اهلل وتاب اهلل عليهم.

الفئة الثالثة: فئة الخالطين بين الحسن والقبيح

األّولني  السابقني  من  ليست  إهّنا  كام  املنافقني،  من  ليست  الفئة  هذه 

1-  انظر: الواحدي، أسباب النزول، ص 263.
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الصاحلة؛  األعامل  بعض  أعامهلم  صحائف  يف  سّجلوا  فهؤالء  أيًضا. 
النفس وسرًيا  املعايص طاعًة ألهواء  توّرطوا يف  نفسه  الوقت  ولكنّهم يف 
اْعتََرفُواْ  أهّنم اعرتفوا بذنوهبم: »َوآَخُروَن  معها. وامليزة اإلجيابّية يف هؤالء 
ِبُذنُوِبِهْم َخلَطُواْ َعَمالً َصالًِحا َوآَخَر َسيِّئًا«. وهؤالء هلم حكٌم خاصٌّ وتقويٌم 

خمتلف عند اهلل تعاىل.

أّن ما ارتكبوه ذنٌب. وكذلك تفيد  أّن هؤالء يعلمون  وُيعلم من اآلية 
اآلية إيامهنم بوجود اهلل تعاىل. فمن ال يؤمن باهلل وال يعتقد أّن ما صدر عنه 
معصيٌة ال يعرتف بجريرته؛ فاملنافق ال يرى فراره من اجلهاد ذنًبا؛ بل يعتقد 

أّنه أقدم عى اخليار األصلح.

َصالًِحا َوآَخَر َسيِّئًا«: تنبئ هذه العبارة عن إقدام هؤالء عى  َعَمالً  »َخلَطُواْ 
صنفني من األعامل. ولو أّن اآلية قالت: بآخر سّيًئا ألفادت معنى خمتلًفا. وعدم 
ذكر حرف اجلّر الباء له وجه لطيٌف؛ ألّن خلط يشء بيشء معناه املزج بينهام؛ 
بحيث ال يمكن التفكيك بينهام، كخلط اخلّل باملاء فا يمكن الفصل بينهام. 
أّما العطف بالواو فيفيد معنى خمتلًفا وهو اإلقدام عى صنفني من األعامل، 

فبعض أعامهلم َحَسٌن وبعضها اآلخر سّيئ، ومل يمزجوا احلسن بالقبيح.

فهؤالء مثًا ال يصّلون ويف حال الصاة يرضبون يتياًم، أو ال يصّلون يف 
مكاٍن مغصوب ليكون ما يصدر عنهم يف املثالني ذا وجهني أحدمها حسن 

واآلخر قبيٌح. فهذان املثاالن مها خلط للعمل الصالح بالعمل السّيئ.

وبناًء عليه، ال تفيد اآلية اخللط؛ ألّن اخللط هبذه الطريقة يسقط حسن 
العمل احلسن ويفقده حسنه؛ بل تفيد اآلية كام قلنا صدور صنفني من األعامل 
عنهم يمتاز صاحلها عن قبيحها. مثًا هم يصّلون، ولكن يقعون يف الغيبة 

أحياًنا، وقد يشرتكون يف اجلهاد، ولكن تصدر عنهم أعامٌل أخرى قبيحة.

»َعَسى اللُه أَن يَتُوَب َعلَيِْهْم«: تثري هذه العبارة األمل يف نفوسهم بأّن اهلل 
قد يقبل توبتهم إن هم تابوا. وكلمة عسى للرتّجي يف اللغة العربّية. ولكن 
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  تفيد معنًى آخر. فهذه اجلملة ال ينشئها اهلل  عندما ُتستعمل يف حّق اهلل
للحديث عن نفسه حّتى ال يكون فيها حملٌّ للرتّدد واالحتامل؛ بل اهلدف 
أن    اهلل  يريد   . النبّي  من  اآلية  هذه  استامعهم  بعد  حاهلم  بيان  منها 
يثري يف نفوسهم األمل بالتوبة؛ كي ال خُيّيم اليأس عى نفوسهم فيتقاعسوا 
عن التوبة. وذلك أّن اليأس يف حّد ذاته صفٌة قبيحة ومن كبائر الذنوب. 
نفوس  يف  االحتاملني  إثارة  "عسى"  الرتّجي  فعل  استخدام  من  واهلدف 
هؤالء اخلالطني؛ وإاّل فإّن األمر من جهة اهلل -سبحانه- معلوٌم له: إّما أن 

يتوب، وإّما أن ال يفتح باب التوبة.

َعلَيِْهْم« عادًة معنى قولنا: يقبل توبتهم. ولكنّنا نرى  تفيد عبارة »يَتُوَب 
أن ال رضورة تلزم بتفسري العبارة هبذا املعنى املبارش؛ بل للعبارة معنًى آخر 
وهو أّن اإلنسان عندما يرتكب ذنًبا يبتعد عن اهلل وتكرب اهلّوة بينه وبني اهلل. 
وقد ُشبرِّه هذا البعد املعنوّي بالبعد املادّي، كام لو أّن طرفني يبتعد أحدمها 

عن اآلخر. فعندما يبتعد )أ( عن )ب( يبتعد هذا األخري أيًضا.

اإلنسان  يرتكب  فعندما  النحو،  هذا  عى  املعنوّي  والبعد  والقرب 
املعصية يبتعد عن اهلل تعاىل، وبالتايل يبتعد اهلل عنه بمقدار ما ابتعد. وعندما 
يتوب ويرجع، فقد وعد اهلل بالتوبة أيًضا والرجوع وحذف املسافة الفاصلة 
التي طرأت باملعصية بينه وبني العبد. إًذا ثّمة تازٌم بني توبة العبد وتوبة اهلل 
عى العبد. وبالتايل، من الصحيح أن ُيقال تاب العبد وتاب اهلل. هذا، وتوبة 

اهلل  تكون بقبول توبة العبد وتقريبه منه عّز وجّل.

صفات  من  الصفتني  هاتني  العبارة  هذه  تؤّكد  ِحيٌم«:  رَّ َغُفوٌر  اللَّه  »إِنَّ 
 ومها املغفرة والرمحة. واملغفرة تعني تغطية اهلل مكامن اخللل وسّد  اهلل 
واملعايص.  الذنوب  بارتكاب  اإلنسانّية  النفس  عى  تطرأ  التي  الفجوات 
وصيغة »رحيم« كصفة من صفات اهلل تعني يف سياقاٍت عّدة الرمحة اخلاّصة 

الدائمة هلل  بعباده.





ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقًَة تُطَهُِّرُهْم َوتَُزكِّيِهم ِبَها َوَصلِّ 
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تناسب اآليات

أكثر املفّ�ين الذين رووا سبب نزول اآلية السابقة، أضافوا أّن الثاثة 
أطلقوا،  حني  بأمواهلم  جاؤوا  تبوك،  معركة  عن  ختّلفوا  الذين  املذكورين 
فقالوا: يا رسول اهلل، هذه أموالنا فتصّدق هبا عنّا، واستغفر لنا. وورد هذا 
له:  قال   النبّي ولكّن  التحديد،  وجه  عى  لبابة  أيب  حّق  يف  أيًضا  اخلرب 
جيزيك الثلث، ومل يقبل منه كّل ماله. ومن هنا محل بعض املف�ين اآلية 

عى هذا املعنى.

ومن يقرأ هذه اآلية واآلية السابقة ياحظ الرتابط بني اآليتني؛ بحيث 
عنهم  حتّدثت  الذين  األشخاص  قّصة  تكميل  اآلية  هذه  من  املراد  يكون 
اآلية السابقة التي ختمت باإلشارة إىل رمحة اهلل ومغفرته، وهذه اآلية تدعو 
يف  يرصفها  عنهم  صدقًة  ليكون  أمواهلم  من  شيًئا  يأخذ  أن  إىل   النبّي

مصالح املجتمع اإلسامّي ويدعو هلم باملغفرة.

وعى الرغم من السياق، فقد ورد يف بعض األخبار عن املعصوم  أّن 
،  وأّن الصدقة املذكورة يف هذه اآلية هي الزكاة الواجبة.  حكم اآلية عامٌّ
وتنبئ هذه األخبار عن انطباق حكم اآلية عى مجيع املؤمنني، وال ختّصص 

باألشخاص الذين ُذِكروا يف قضّية التخّلف عن معركة تبوك. 

ولو صّح ما ُذِكر يف سبب نزول هذه اآلية وأهّنا نزلت يف حّق األشخاص 
املذكورين، فا موجب لقرص داللة اآلية عليهم؛ بل نحكم بتوسعة اآلية 
من املعرتفني بذنوهبم، إىل مجيع الناس الذين جتب عليهم الزكاة. وبالتايل، 
املعرتفني  من  وأخذها  املسلمني،  مجيع  عى  الزكاة  وجوب  عى  اآلية  تدّل 
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بذنبهم مصداق هلذا الواجب العاّم.

وقد قلنا ونكّرر هنا، أّن املورد ال خُيّصص الوارد، وال مرّبر لقرص اآلية 
عى املورد الذي نزلت فيه. فكّل من اجتمعت فيه رشوط وجوب الزكاة، 

جيب عليه أداؤها.

آثار الصدقة

 ويدعوه إىل أخذ  ْم َصَدَقًة« النبيَّ خياطب اهلل بعبارة: »ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ
إىل  لتشري  اجلمع  بصيغة  »أموال« وردت  عليه. وكلمة  ممّن وجبت  الزكاة 
الزكاة يف الرشيعة  أّن  املعلوم  الزكاة من أصناف شّتى. ومن  أداء  وجوب 

اإلسامّية جتب يف تسعة أصناٍف من املال.

الفقه،  ُتذكر يف  التي  التسعة  األعيان  تنحرص يف  الزكاة ال  إّن  قلنا  وإذا 
والذهب  واإلبل،  والغنم  والبقر  والزبيب،  والتمر  والشعري  القمح  وهي 
غري  إىل  الزكاة  فيه  جتب  ما  دائرة  يوّسع  أن  لإلمام  جيوز  وإّنه  والفّضة، 

األصناف، عندها تّتسع دائرة األموال لتشمل كّل ما له مالّية.

أّما إذا قلنا إّن الزكاة كانت واجبة يف عرص النبّي، وإّنه أخذ الزكاة 
من غري هذه األصناف التسعة يف حياته، فعندها تصري كلمة »أموال« عاّمة 

أيًضا تشمل كّل ماٍل فرض النبّي الزكاة فيه.

الصدقة  إىل أخذ   النبّي اآلية  ِبَها«: تدعو  َوتَُزكِّيِهم  تُطَهُِّرُهْم  »َصَدقًَة 
من األموال ليتطّهر املأخوذ منهم ويزكوا. واخُتلف يف املقصود من الفعل 
»تطّهرهم«، فقد جعله بعض املفّ�ين بصيغة الغائب املؤّنث والفاعل هو 
املخاطب  بصيغة  الفعل  جعل  من  وثّمة  الصدقة،  لتطّهرهم  أّي  الصدقة؛ 

املذّكر والفاعل هو النبّي أّي لتطّهرهم أنَت.

وهذا االحتامالن ال يردان يف الفعل الثاين يف العبارة؛ أّي يف »تزّكيهم هبا«؛ 
وذلك ألّن الضمري يف »هبا« يعود عى الصدقة، والفعل بصيغة املخاطب 
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طرح  يمكن  »تطّهرهم«  الفعل  يف  بينام   . النبّي  هو  والفاعل  املذّكر، 
االحتاملني، ويبدو لنا أّن وحدة السياق تقيض بجعل الفاعل يف الفعلني هو 
النبّي ليكون معنى اآلية: خذ يا أهّيا النبّي الصدقة من أمواهلم لتكون 

أنَت من يطّهرهم ويزّكيهم.

الواجبة  الزكاة  عن  هبا  ُيعرّب  التي  للصدقة  خاّصتني  اآلية  ذكرت  وقد 
أحياًنا يف القرآن الكريم، اخلاّصة األوىل هي التطهري، والثانية هي التزكية. 
وقد حتّدثنا عن الزكاة سابًقا.1 ورّبام نعود إىل البحث يف فلسفة الزكاة الحًقا 
يف  الكام  ونرصف  ترشيعها.  إىل  الداعية  واحلكمة  عليها  املرتّتبة  واآلثار 

هذه املناسبة إىل البحث عن آثار الصدقة.

تطهير اإلنسان بالصدقة

ويقول  واألوساخ.  األدران  من  النظافة  فهو  واضح،  التطهري  معنى 
رفع بعض  أّي  التكامل؛  معيقات  رفع  اآلية  املراد من  إّن  املفّ�ين  بعض 
والرشد.  التكامل  رحلة  يف  السري  عى  ذلك  بعد  اإلنسان  ليقدر  األمور 
إىل  البستايّن  يدعو  ما  عشوائّية  بطريقٍة  تنمو  التي  الشجرة  ذلك  ومثال 
التدّخل لقطع بعض أغصاهنا الزائدة التي نمت بطريقٍة فوضوّية. وبعبارٍة 
أخرى: ليس املراد من التطهري يف اآلية أّي تطهري، بل التطهري الذي يكون 

مقّدمًة للتكامل.

ويف رأينا أّن تفسري التطهري بمعناه األّول املذكور أعاه صحيٌح أيًضا.

حّصلها  التي  األموال  عن  التنازل  عادًة  ويأبى  اإلنسان  طبع  يقتيض 
بجهده وكّد يمينه، وصارت جزًءا من حياته. يأبى التنازل عن هذه األموال 
ورصفها عى اآلخرين. والطمع والبخل واحلرص وغري ذلك من الصفات 
النفسانّية املرتبطة باملال ُذِكرت يف القرآن ملعاجلة هذه الظاهرة النفسّية النامجة 

1-  يف تفسري اآليات 58 إىل 60.
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عليه هو وحده. واإلنسان  ينفق  أن  ينبغي  اإلنسان  مال  بأّن  االعتقاد  عن 
عادًة يعتقد بأّن أمواله جزٌء من حياته وينبغي أن ُتسّخر يف خدمته.

والتحيّل  والتعايل  للتكامل  صاحلة  أرًضا  يكون  جمتمع  بناء  أردنا  إذا 
مًعا  ويبنون  واحًدا،  هدًفا  فيه  اجلميع  يتابع  بحيث  األخاقّية،  بالفضائل 
حياة جديدة مقرونة بالرفاه والراحة جلميع أفراد هذه املجتمع، فإّن الرشط 
ال  وأن  الناس.  بني  املتبادل  التنازل  هو  املجتمع  هذا  مثل  لبناء  األساس 
ختنق  التي  القّز  كدودة  ليكون  يملك،  ما  يف  حرصيٍّ  بحّق  فرٍد  كّل  يعتقد 
نفسها بخيوطها. بل عى كّل فرٍد أن يؤمن برشاكته مع بني نوعه حّتى لو 
كانوا خمتلفني عنه ومن خارج الدائرة الشخصّية التي ينتمي إليها. وبالتايل، 
وعندما  ووجوده،  أمواله  يشاركونه  اآلخرين  بأّن  يعتقد  أن  اإلنسان  عى 
يقّدم  أن  اإلنسان  عى  العاّمة  املصلحة  مع  الشخصّية  املصالح  تتعارض 

املصلحة العاّمة عى الشخصّية.

هلا  صفة  هو  الذي  البخل  يدين  الكريم  القرآن  أّن  ناحظ  هنا،  ومن 
جذور يف األنانّية: ﴿َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُْولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾.1

عن  النامجة  الصفات  من  وغريه  البخل  استئصال  إىل  اإلسام  يسعى 
األنانّية واإلفراط يف حّب النفس من املجتمع، ويسعى لرتبية اإلنسان بطريقة 
إرادة  يريد اخلري هلا وحدها، ويرّبيه عى  لنفسه فقط، وال  جتعله ال يطلب 
اخلري لإلنسانّية، وهي البيئة املشرتكة بني الفرد وسائر األفراد، وما الفرد إاّل 
قطعة من هذا النسيج الواسع املرتابط. فا ينبغي بحسب الرتبية اإلسامّية، 

أن حيسب اإلنسان نفسه املحور الذي تدور اإلنسانّية كّلها حوله.

التي تنبت جذورها يف  الرؤية اإلسامّية فإّن مجيع الصفات  وبحسب 
األنانية وعبادة الذات، والتي تدعو إىل أن ال يفّكر اإلنسان سوى يف نفسه، 
هي صفات دنيئة ورذيلة، ومن هنا ُتسّمى وُتصنّف هذه الصفات يف دائرة 

1-  سورة احلرش: اآلية 9.

التحرر من 
األنانية، 

من رشوط 
بناء املجتمع 

املتكامل.

حماربة اإلسام 
لألنانية وعبادة 

الذات.
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ما ُيعرف يف املنظومة األخاقّية اإلسامّية ب�»الرذائل األخاقّية«.

منظومتها  تؤّسس  الرأساميل  االجّتاه  مثل  واملذاهب  االجّتاهات  بعض 
أوضاعه  وتراعي  األساس،  الفرد هو  وجتعل  األنانّية،  قاعدة  القيمّية عى 
يف الدرجة األوىل. وبحسب هذه االجّتاهات فإّن هذه الصفات هي فضائل 

أخاقّية وال ُينظر إليها عى أهّنا رذائل.

وأكثر  املال  مجع  عى  أحرص  اإلنسان  كان  كّلام  املادّية  املجتمعات  يف 
بخًا به، كان أعى درجة يف السّلم االجتامعّي؛ بينام العكس هو الصحيح يف 
اإلسام، فالفرد األرقى واألعى قيمًة هو الفرد األكثر عطاًء وتنازاًل. وقد 
 املعصومني الواردة عن  املعنى يف عدد من األخبار، والرواية  ورد هذا 
ومن ذلك: »خري الناس أنفعهم للناس«،1 و»أحّب الناس إىل اهلل أنفعهم 
لعياله«.2 فهذان احلديثان وأمثاهلام يفيدان أّن معيار اخلريّية واحلّب عند اهلل 

هو التنازل ونفع اآلخرين.

واإلسام ال يتجاهل الفرد، بل ياحظ يف ترشيعاته الفرد واملجتمع عى 
حدٍّ سواء. ويريد للفرد أن يرشك اآلخرين يف ما عنده، وينفعهم بام وصل 
إىل يده من مال وغريه؛ ليرصف يف مصالح اجلامعة، ويكون اآلخرون جزًءا 
مستحّقي  يف  الفقراء  ذكر    اهلل  أّن  نجد  هنا،  ومن  الفرد.  اهتاممات  من 
ا  الزكاة، وجعل هلم سهاًم وحّصة من الزكاة، وذكر إىل جانبهم سهاًم خاصًّ
حتت عنوان »يف سبيل اهلل« عى الرغم من دخول الفقراء وحماربة الفقر حتت 
عنوان »سبيل اهلل«، ولعّل السبب هو تربية اإلنسان عى االهتامم باملجتمع؛ 
ألّن »سبيل اهلل« هو املصالح العاّمة. وبعبارة أخرى: هو مصالح املجتمع: 
َوِفي  قُلُوبُُهْم  َوالُْمَؤلََّفِة  َعلَيَْها  َوالَْعاِملِيَن  َوالَْمَساكِيِن  لِلُْفَقَراء  َدقَاُت  الصَّ ﴿إِنََّما 

قَاِب َوالَْغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اللِّه﴾.3 الرِّ

1-  الشيخ الصدوق، األمايل، ص 21.
2-  وسائل الشيعة، ج 16، ص 341.

3-  سورة التوبة: اآلية 60.
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حلول الرذائل يف قلب اإلنسان، يفيض إىل كدورة مرآة الروح وذهاب 
شفافّيتها وخراهبا. وبالتايل، ال بّد من عامٍل يؤّدي إىل رفع هذا الكدر عن 
تأثري،  ذو  عامٌل  بأهّنا  الزكاة  وصف  صّح  وإذا  أسبابه.  برفع  النفس  مرآة 
وتطهري  الكدر  موجبات  رفع  منه  املطلوب  العامل  هذا  هي  الزكاة  تكون 

النفس من هذه الرذائل.

الرذائل  من  اإلنسان  تطّهر  أهّنا  الصدقة  خواّص  أهّم  من  وواحدة 
هو  الزكاة  ودافع  الذات.  وحّب  األنانّية  بيئة  يف  تنبت  التي  األخاقّية 
املستفيد األّول من عمله قبل أن يستفيد املجتمع. وذلك يف اللحظة التي 

يعمل اإلنسان عى قطع تعّلقه باملال وينفقه يف سبيل اهلل.

تزكية اإلنسان بالصدقة

»َوتَُزكِّيِهم«: الزكاة يف اللغة تعني النامء والنمّو. وهذا املعنى ملحوٌظ يف 
أمواهلم صدقًة تكون  النبّي، خذ من  أهّيا  يا  الواجبة. ومعنى اآلية:  الزكاة 

سبًبا لرشدهم ونمّوهم.

نمّو  أّن  نكتشف  اجتامعّية،  بعني  الصدقات  موضوع  إىل  نظرنا  وإذا 
أعضاء املجتمع وأفراده وتطّورهم يتحّقق بواسطة تنازل بعض األشخاص 
عن بعض ما يملكون وتقديمه للنبّي أو من يقوم مقامه ليتوىّل رصفه 

وإنفاقه يف مصالح املجتمع العاّمة.

صاحبه؛  زكاة  إىل  بل  ونمّوه؛  املال  زكاة  إىل  يشري  ال  يِهم«  »ُتَزكرِّ تعبري 
وذلك أّنه من املعلوم نقص املال بأخذ مقدار منه، حّتى لو رصف هذا املال 

يف سبيل اهلل، عى األقّل بحسب ظاهر احلال.

حمّط نظر اآلية هو تأّلق دافعي الزكاة ونورانّيتهم. وتأللؤ اإلنسان يتحّقق 
احلسنة  زادت خصاله  وكّلام  األخاقّية،  اإلنسانّية وفضائله  بزيادة صفاته 
ارتقى يف سّلم التكامل. واإلنسان تتأّصل إنسانّيته بزيادة مكارم األخاق 
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عنده؛ ورد عن رسول اهلل قوله: »إّنام ُبعثُت ألمتّم مكارم األخاق«.1 
عى  تأّسست  اجتامعّية  بيئة  يف  إاّل  تزيد  وال  تنمو  ال  األخاق  ومكارم 

اإلسام وقواعده.

واهلّم األّول لألنبياء هو تكميل األخاق؛ ولكنّهم سعوا قبل ذلك إىل 
تأسيس جمتمع إهلّي ودينّي يكون بيئًة صاحلة لتكميل األخاق وتكاملها. 
وبناًء عليه، فإّن نبّينا األكرم يشرتك مع سائر األنبياء يف هذا اهلدف وهو 
»تكميل مكارم األخاق وتتميمها«؛ أّي إيصال اإلنسان إىل أوج اإلنسانّية 

وحتليته بالصفات األخاقّية احلسنة.

بعثة األنبياء هو اهلدف من خلق اإلنسان،  أّن اهلدف من  وال شّك يف 
فقد ُخلق اإلنسان ليتكامل. وقوله تعاىل: »ليعبدون«2 يف القرآن وتفسريها 
عى لسان املعصومني باملعرفة، سببه أّن التكامل ال يتحّقق إاّل بمعرفة اهلل 
وعبادته. وعندما تكون العبادة هدًفا للخلق وغاية له؛ إًذا جيب عى اإلنسان 

السري يف هذا الرصاط للوصول إىل ذلك اهلدف.

ليصل  خطاه  وحتّث  االجّتاه  هذا  يف  اإلنسان  تدفع  التي  األمور  ومن 
فيه،  اآلخرين  وإرشاك  ماله  عن  تنازله  ممكن،  وقٍت  أرسع  يف  اهلدف  إىل 
والصدقة من مصاديق هذا اإلرشاك. وعى هذا يكون معنى اآلية: »بأخذ 
ال  وبالتايل  وأرواحهم«،  نفوسهم  وتنمو  يتكاملون  أمواهلم  من  الصدقة 

يصّح منهم التكاسل أو االنزعاج من أداء الصدقات ودفعها. 

تعني  اللغة  يف  »صاة«  كلمة  عليهم.  وسّلم  هلم  ادُع  َعلَيِْهْم«:  »َوَصلِّ 
الدعاء. وبحسب هذه اآلية النبّي مطالب بأن يدعو لدافع الزكاة، كأن 

يقول: بارك اهلل يف أموالك.

فإّن صاتك عليهم توجب سكينتهم وهدوء  لَُّهْم«:  َسَكٌن  َصالَتََك  »إِنَّ 

1-  تفسري نور الثقلني، ج 5، ص 392.
نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾ )سورة الذاريات: اآلية 56( نَّ َواإْلِ 2-  ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

هدف األنبياء 
إصاح أخاق 
الفرد واجلامعة.
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نفوسهم. تضطرب النفس وتقلق عندما يتنازل اإلنسان عن جزٍء من ماله، 
كان حّب  إذا  قلنا  إذا  نبالغ  ولعّلنا ال  ملاله.  اإلنسان  نتائج حّب  وهذا من 
فإّن حّبه  اإلنسان،  دوافع  والدافع األساس من  األّول  املحّرك  الذات هو 
للامل يقع يف املرتبة الثانية. وقد يصل األمر ببعض الناس إىل التنازل عن 
حفظ  هبدف  هبم  والتضحية  األوالد  عن  احلاالت  بعض  يف  بل  السلطة، 
املال ومحايته من الضياع. فحّب اإلنسان للامل عظيٌم وقوّي. وهذا الدافع 
واجباهتم  أداء  هيملون  فجعلهم  األشخاص،  من  بعدد  أوقع  الذي  هو 
التي  االجتامعّية  الطبقات  وأعتى  أمواهلم.  محاية  هبدف  فيه  يقرّصون  أو 
واجهت األنبياء كانت طبقة املرتفني وأصحاب الثروات؛ فهؤالء غارقون 
آنذاك كانت مساعدًة هلم عى مجع  القائمة  النعمة والرتف، واألوضاع  يف 
املال ومراكمته، فعندما يأيت النبّي يتوّقعون منه تغيري الظروف االجتامعّية 
يف  وقوفهم  إىل  ذلك  ويؤّدي  واّدخاره.  املال  جلمع  منها  يستفيدون  التي 
وجهه دفاًعا عن الوضع القائم املناسب هلم يف حتقيق غايتهم األثرية وهي 
مواجهة  يف  الوقوف  إىل  الكثريين  يدعو  الذي  هو  املال  فحّب  املال.  مجع 

األنبياء وأتباعهم.

واآلية تويص النبّي بالدعاء هلم لتسكن نفوسهم املضطربة، وليثري 
تذهب  لن  وبالتايل  األموال،  هذه  يقبل  سوف  اهلل  بأّن  نفوسهم  يف  األمل 

سًدى؛ وليكون ذلك عامًا مساعًدا هلم عى تكرار التجربة مّرة ثانيًة.

بينكم من كام، فهو يسمع نجوى  َسِميٌع«: يسمع اهلل ما يدور  »َواللُّه 
بإيتاء  أمواهلم  من  ذهب  ما  عى  وحتّ�هم  مهسهم  يسمع  كام  الشاكرين، 

الصدقات.
»َعلِيٌم«: يعلم دقائق األمور وحكمة األفعال.1

1-  مل نجد تفسري اآليتني: 104 و 105.
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الفئة الرابعة: هم الموكولون ألمر الله

املدينة  تقطن  كانت  التي  الفئات  من  عدٍد  عن  اآليات  هذه  كشفت 
وهذه  املتقّدمة.  الفئات  عى  أحكاٌم  اآليات  هذه  يف  وصدرت  وأطرافها. 
تعاىل.  اهلل  ألمر  مرجون  بأهّنم  وتصفهم  املنافقني  بعض  إىل  تشري  اآلية 
 بالنبّي حتيط  كانت  املنافقني  من  شخصّيات  الظاهر  بحسب  وهؤالء 
بالكثري عنهم، وتكتفي هبذه اإلشارة  إّبان أحداث تبوك. وال ختربنا اآلية 

املجملة إليهم؛ ولكن وردت تفاصيل عنهم يف األخبار والروايات.

نعلم ماذا سيفعل اهلل هبم.  تعاىل، وال  أمرها موكول إىل اهلل  الفئة  هذه 
فلم  اآلية  نزول  عند  أّما  الاحقة،  بأعامهلم  مرهوٌن  أمرهم  مستقبل  ولعّل 
يكن بحسب الظاهر هلم وضٌع حمسوم وحمّدد، فهل سيعّذهبم اهلل كام حكم 
عى من سبقهم بالعذاب ألّن اإليامن مل يستوِل عى قلوهبم؟ أّم أّن اإليامن 

سوف يستوطن يف قلوهبم الحًقا، ولذلك سوف تشملهم الرمحة اإلهلّية؟

»َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر اللّه«: من اجلامعات التي حتيط بك مجاعٌة أمرها 
مرًجى هلل تعاىل، وحّتى اآلن مل حيسم وضع هذه الفئة، ومل ُيعرف حّتى حينه 

بأّي صٍف من الصفوف السابقة سوف يلتحقون.

ا يَتُوُب َعلَيِْهْم َواللُّه َعلِيٌم َحِكيٌم«: حيتمل يف حّق هذه الفئة  بُُهْم َوإِمَّ ا يَُعذِّ »إِمَّ
احتامالن: العذاب اإلهلّي وقبول التوبة. ومن يعلم مصري هؤالء ومواقعهم 
النهائّية هو اهلل املّتصف بالعلم واحلكمة. وبالتايل، سوف يرسم مصريهم 

عى ضوء احلكمة اإلهلّية.

ويف اجلزء األخري من اآلية اكتفى اهلل باإلشارة إىل علمه وحكمته. ومل 
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يتحّدد مصريهم، وهل هو العذاب أم التوبة وقبوهلا. وتلفت اآلية إىل علم 
اهلل  بأحواهلم، وإىل حكمته يف حكمه عليهم.

وُيستنبط من هذه اآلية أّنه ال ينبغي االستعجال باحلكم عى الناس، فإذا 
العداء لإلسام والتحق بجبهته وأعلن وضع  انتقل شخٌص ما من ضّفة 
نفسه يف خدمة هذا الدين، ال جيوز االستعجال يف احلكم عليه ال سلًبا وال 
أمره.  يستبني  الصرب عليه حّتى  ينبغي  بل  تعيريه بامضيه؛  إجياًبا، وال جيوز 
فإذا ترّسخ اإليامن يف قلبه فعى املجتمع اإلسامّي أن يتعامل معه باحرتام، 

وينبغي جتاهل ماضيه وتناسيه، وإاّل فا.

شأن النزول

الذين  الثاثة  أولئك  عن  تتحّدث  اآلية  أّن  األخبار  من  عدٍد  يف  ورد 
النبّي عندما خرج إىل تبوك، وقد فعلوا ذلك طلًبا للعافية  ختّلفوا عن 
تفاصيل  تأيت  وسوف  تابوا،  غزوته  من  النبّي  عودة  بعد  ولكن  والراحة. 
حكايتهم يف تفسري اآلية 118 من هذه السورة. وهذه الروايات ال يمكن 
اجلزم هبا، وأكثرها ورد يف كتب أهل السنّة ومصادرهم، وما ورد يف كتب 
اآلية هبؤالء  أّن ربط هذه  املعصوم، فضًا عن  إىل  ينتهي سنده  الشيعة ال 

الثاثة ال ينسجم مع سياق اآليات.

بداية  يف  يقفون  كانوا  الناس  من  مجاعة  هؤالء  أّن  تبنّي  روايات  وثّمة 
حماربة  يف  بعضهم  اشرتك  وقد  لإلسام،  املعارضة  صفوف  يف  حياهتم 
له  بالتعّرض  النبّي  آذى  بعضهم  إّن  بل  وأحد؛  بدر  غزويت  يف   النبّي
لقتل  الذي تصّدى  منه، كام يف حالة »وحيّش«  املقّربني  لبعض  أو  مبارشًة 
احلمزة، ثّم ما لبث أن دخل هؤالء يف اإلسام، وإسام بعضهم مل يتجاوز 

حّد الترصيح بقول: »ال إله إاّل الله«.

ومن الواضح أّن الدولة املنترصة جتذب املؤّيدين ويسارع الكثريون إىل 
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االلتحاق بصفوفها، وإسام هذا الصنف من الناس ال يعادل إسام من 
أِلَْمِر  »ُمْرَجْوَن  الراحة هؤالء  قّوته. فطالبو  أوقات  مل ينجذب اإلسام يف 
اهللِّ« ومصريهم مرتوك هلل  فهو الذي سوف ينيلهم ما يستحّقون. فإّما أن 
تكون عاقبتهم خرًيا وحيسن إسامهم ويرتّسخ، وإّما أن ال حيسن إسامهم 
الرضر  سوى  اإلسامّي  املجتمع  أحضان  يف  بقائهم  عى  يرتّتب  وال 
واألذى. هذا وال بّد من االلتفات إىل أّن هذا الرتّدد ليس ترّدًدا يف علم اهلل 
بّد من االنتظار والصرب  تعاىل؛ فحقيقة احلال واضحٌة هلل تعاىل؛ ولكن ال 
إىل أن تّتضح مواقف هؤالء ويأخذوا مواقعهم النهائّية. وُيظّن أّن من هذه 
الفئة االجتامعّية معاوية وأبوه. والروايات التي تتضّمن هذه اإلشارة هي 

أقرب إىل سياق اآليات.





بَيَْن  َوتَْفِريًقا  َوكُْفًرا  ِضَراًرا  َمْسِجًدا  اتََّخُذواْ  َوالَِّذيَن 

ِمن  َوَرُسولَُه  اللَّه  َحاَرَب  لَِّمْن  َوإِْرَص��اًدا  الُْمْؤِمِنيَن 

يَْشَهُد  َواللُّه  الُْحْسَنى  إِالَّ  أََرْدنَا  إِْن  َولَيَْحلُِفنَّ  قَبُْل 

َس  أُسِّ لََّمْسِجٌد  أَبًَدا  ِفيِه  تَُقْم  الَ   ﴾107﴿ لََكاِذبُوَن  إِنَُّهْم 

ِفيِه  ِفيِه  تَُقوَم  أَن  أََحقُّ  يَْوٍم  ِل  أَوَّ ِمْن  التَّْقَوى  َعلَى 

ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتَطَهَُّرواْ َواللُّه يُِحبُّ الُْمطَّهِِّريَن ﴿108﴾ 

َس بُْنيَانَُه َعلَى تَْقَوى ِمَن اللِّه َوِرْضَواٍن َخيٌْر  أَفََمْن أَسَّ

ِبِه  فَانَْهاَر  َهاٍر  ُجُرٍف  َشَفا  َعلََى  بُْنيَانَُه  َس  أَسَّ ْن  مَّ أَم 

ِفي نَاِر َجَهنََّم َواللُّه الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن ﴿109﴾ الَ 

يََزاُل بُْنيَانُُهُم الَِّذي بََنْواْ ِريبًَة ِفي قُلُوِبِهْم إِالَّ أَن تََقطََّع 

قُلُوبُُهْم َواللُّه َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿110﴾
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شأن النزول

رضار.  بمسجد  املعروف  املسجد  قّصة  يف  األربع  اآليات  هذه  نزلت 
والعرب.  الدروس  من  الكثري  فيها  تارخيّية  واقعٌة  هي  املسجد  هذا  وقّصة 
من  عدٌد  الرشيعة  يف  ورد  وقد  خاّصة،  قداسٌة  له  اإلسام  يف  فاملسجد 
األحكام املرتبطة به، ومن ذلك وجوب املحافظة عى طهارته، وإذا تنّجس 
وتطهريه،  عنه  النجاسة  إزالة  إىل  املبادرة  جتب  األسباب  من  سبٍب  ألّي 
إىل  ليبادر  صاته  يقطع  أن  للمصيّل  فيجوز  الصاة  عى  مقّدم  وتطهريه 
التطهري، ثّم يصيّل بعد ذلك أو يكمل صاته إن مل تنقطع. ومن ذلك أيًضا 
حتريم دخوله عى اجلنب واحلائض. واملسجد حملٌّ لعبادة اهلل  والتقّرب 
 منه، وكان حماًّ للحّل والفصل يف القضايا االجتامعّية، وقد كان النبّي

واإلمام عيّل  جيلسان يف املسجد للنظر يف قضايا الناس وحّلها.

وجعلوا  مسجًدا،  وقفوا  األشخاص  بعض  أّن  األخبار  بعض  يف  ورد 
له إماًما يؤّم املصّلني فيه، وبحسب الظاهر كانت األمور فيه تدور وفق ما 
تقّرره الرشيعة، ومع ذلك أمر النبّي بإحراقه وحتويل أرضه إىل مزبلة؛ 
ليفهم الناس أّن هذا املكان ليس له أحكام املسجد وال احرتامه. وقد نزلت 
يف  تبدو  كانت  وإن  الغريبة،  القّصة  هذه  تفصيل  يف  األربع  اآليات  هذه 
ويف  الشّدة.  من  يشٌء  فيه  حادٌّ  اآليات  هذه  ولسان  عادّية،  قضّية  ظاهرها 

اآليات تفصيل املوقف من املسجد نفسه ومن أصحابه الذين بنوه.

الواقعة؛  هذه  عن  التارخيّي  اإلخبار  إىل  هيدف  ال  القرآن  أّن  لنا  ويبدو 
ألّن القرآن ال يتحّدث عن تفاصيل الوقائع التارخيية عادًة وال هيتّم ببياهنا 
يف حّد ذاهتا. فكثري من األحداث التي وقعت لرسول اهلل مل يرد ذكرها 

احرتام املسجد 
يف اإلسام.
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يف القرآن، حّتى باإلشارة اخلاطفة. فكّل إشارة تارخيّية ترد يف القرآن يكون 
بذكر  الكريم  القرآن  اهتامم  ُيفهم من  هنا،  العربة. ومن  املراد من عرضها 

تفاصيل هذه القّصة، أّن وراء األكمة ما وراءها.

صفوف  وتوحيد  اهلل  عبادة  املسجد  هذا  بناء  من  اهلدف  يكن  مل  ومّلا 
بإحراقه.   اهلل رسول  أمر  فقد  نفوسهم،  يف  اإليامن  وتعزيز  املسلمني 
ونحن نستفيد من هذه اآليات أّن مسجد رضار مل يكن جمّرد واقعٍة تارخيّية؛ 
فإّن  إّياها. وبالتايل،  تعليمنا   يريد اهلل اآليات دروس أخرى  بل يف هذه 
للتعميم.  صاحلٌة  املسجد  هذا  عن  اآليات  هذه  تتضّمنها  التي  األحكام 
والدرس املستفاد من هذه اآليات أّن كّل ما يتلّبس بحسب الظاهر بلبوس 
اإلسام؛ ولكنّه يف واقع حاله وجوهره يصّب يف االجّتاه املعاكس ملا يريده 
اهلل ورسوله، فاحلكم عليه ينبغي أن يكون وفق واقعه وجوهره ال قشوره 
القرش  عى  احلكم   اهلل لرسول  تبًعا  علينا  جيب  وبالتايل،  وظواهره. 

الظاهرّي أيًضا بأّنه ليس من اإلسام وال له.

قصّة مسجد ضرار

تبدأ قّصة هذا املسجد من شخٍص اسمه »أبو عامر« من اخلزرج، وقد 
كان هذا الرجل مّيااًل إىل النرصانّية قبل دخول اإلسام إىل املدينة، ويبدو 
أّنه تنرّص وكان راهًبا، وكانت له معرفٌة بالتوراة واإلنجيل. وخاصة األمر 
أّنه كان مطروًحا بني قومه كقّديس وواحٍد من العّباد، وكان حيظى باهتامم 
إليها،   النبّي املدينة وهجرة  إىل  قومه وعنايتهم. وبعد دخول اإلسام 

كان هذا الرجل من أشّد الناس عداوًة للنبّي.

قد حيسب اإلنسان نفسه يف بعض األحيان متوّجًها إىل اهلل، ولكّن واقع 
حاله هو التوّجه وااللتفات إىل هوى نفسه، وقد يكون يف واقع حاله شيطاًنا 
يظّن نفسه إنساًنا. والنفس قادرٌة عى تزيني القبيح لإلنسان بحيث تظهر له 
األمور عى غري حاهلا، وختفي عليه ما فيها من وجوه القبح، فيشتبه األمر 
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عى اإلنسان، وال بّد من االستعاذة باهلل من هذه األمور واحلاالت.

 ا. وعندما رّشف النبّي لعّل أبا عامٍر كان حيسب نفسه قّديًسا معنويًّ
املدينة بدخوله إليها، ضاقت املدينة عليه ومل يعد يشعر بقدرته عى متابعة 
احلياة فيها. فجمع عدًدا من أصحابه وخرجوا من املدينة ودعا أصحابه إىل 
الروم أو غريهم للتخّلص  الدعم من  بناء املسجد، وتعّهد باحلصول عى 
من النبّي . وقد ورد يف بعض األخبار أّنه استعان باملرشكني وشارك يف 
حروهبم ضّد النبّي . والافت أّن »حنظلة« املعروف بغسيل املائكة، 
وهو الشاّب املضّحي الذي ترك عروسه وخرج للجهاد فاستشهد فتوّلت 
نذكر  عندما  إليه  نشري  كنّا  ما  وهذا  الرجل.  هذا  ابن  هو  غسله،  املائكة 
أبنائهم  بإيامن  عذاهبم  هو  املنافقني  تصيب  التي  العذاب  وجوه  أحد  أّن 
إىل  فقد سافر  أبو عامر يف معركة أحد،  ُيَر  الفكرّي عنهم. ومل  وانفصاهلم 
. وكان  النبّي  الدعم منهم ملحاربة  الرشقّية للحصول عى  الروم  باد 
العمل،  متابعة  منهم  ويطلب  أيّب«،  بن  اهلل  »عبد  ومنهم  أصحابه  يراسل 
املدينة.  من  النبّي  إلخراج  الروم  من  الدعم  عى  باحلصول  هلم  ويتعّهد 
أن  إىل  ملصلحته،  يعمل  الذي  اخلامس  الطابور  كانوا  املنافقني  أّن  ويبدو 
استجّدت الوقائع املرتبطة بمعركة تبوك، فتوّقع املنافقون أّن هناية املرشوع 
النبوّي قد اقرتبت وساعة القضاء عى دعوة النبّي أزفت، فبنوا املسجد 
للتفريق  والتنفيذ، وليكون وسيلًة  قاعدًة هلم لاجتامع وللتخطيط  ليكون 

بني املسلمني.

ليغّطوا  »قبا«  مسجد  مقابل  مسجدهم  املنافقون  هؤالء  بنى  وقد 
حضورهم فيه بصاة اجلامعة، وجيتمعوا يف هذا املكان وخيّططوا ملستقبلهم؛ 
كنّا  يقولون:  اجلامعة؟  غبتم عن  وملاذا  كنتم؟  أين  إذا سأهلم سائل  بحيث 
نصيّل مجاعة يف املسجد املقابل. املهم أّن املسجد كان جمّرد قاعدٍة ومقّر هلم.

هي  املسجد  هذا  بناء  إىل  دعت  التي  العلة  أّن  األخبار  بعض  يف  ورد 
إىل رسول  وبعثوا  قباء  بنوا مسجد  يثرب  أهل  من  حيًّا  أّن  احلسد. وذلك 
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مسجًدا  وبنوا  عّمهم  بنو  فحسدهم  فيه،  وصّى  فأتاهم  يأتيهم  أن   اهلل
ا  املنافقني مسجًدا خاصًّ لبناء  التربير  أّن هذا  مقابل مسجدهم.1 ويف رأينا 
األوىل  السنوات  يف  ُبني  قباء  مسجد  ألّن  أّواًل:  وذلك  يصّح؛  ال  هبم، 

للهجرة، أّما مسجد رضار فقد ُبني يف السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة.

وثانًيا: إّن النبّي ال يواجه احلسد هبذه الطريقة. فهو طبيب األرواح 
نرى  ال  وبالتايل  ناره.  وإطفاء  حسدهم  معاجلة  عى  قادٌر  وهو  والنفوس، 

هذا التربير صحيًحا.

الذي  الراهب  عامر  أيب  املسجد هي حتريض  لبناء هذا  األساس  العّلة 
ا للتخطيط ملؤامرات  حتّدثنا عنه، حيث دعا إىل بناء هذا املسجد ليكون مقرًّ

املنافقني ومتابعة تنفيذ هذه اخلطط.

تبوك،  إىل  رحلته  طريق  يف   النبّي خلداع  املنافقون  خّطط  وقد 
النبوّي  االعرتاف  املسجد  هذا  نال  فيه  صّى  فإذا  فيه،  للصاة  ُيدعى  بأن 
واستفاد ُبناته من املرشوعّية التي نالوها من صاة النبّي فيه. ولكن عندما 
دعوا النبّي للصاة قال هلم: »إيّن عى جناح سفر، ولو قدمنا أتيناكم إن 

شاء اهلل، فصّلينا لكم فيه«. 

تدعو  التي  السابقة،  اآليات  نزلت  تبوك  من   النبّي انرصف  ومّلا 
وذلك  تبوك.  من  عودهتم  بعد  املنافقني  من  موقفهم  تبديل  إىل  املسلمني 
بالتوّقف عن مداراهتم واجلهر بعداوهتم وجماهدهتم وإعان املضاّدة هلم. 
فيه  تقم  »ال  تعاىل:  قوله  نزل  رضار  مسجد  إىل   النبّي وصول  وقبل 
ُيبَن  بأّنه مسجٌد مل  النهي عن الصاة يف هذا املسجد  أبًدا...«. وترّبر اآلية 

بإحراق   اهلل رسول  أمر  اإلهلّي  التوجيه  هذا  ضوء  وعى  التقوى.  عى 
مسجد رضار وحتويله إىل مزبلة.

1-  انظر: جممع البيان، ج 5، ص 125.
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اإلضرار والكفر والتفرقة، بغطاء مسجدّي

َوإِْرَصاًدا«:  الُْمْؤِمِنيَن  بَيَْن  َوتَْفِريًقا  َوكُْفًرا  ِضَراًرا  َمْسِجًدا  اتََّخُذواْ  »َوالَِّذيَن 
حتكي لنا هذه العبارة عن هذه اجلامعة التي أرادت من بنائها هلذا املسجد 
اإلرضار والكفر والتفريق بني املؤمنني، واخّتاذه قاعدًة النتظار من كان من 

قبل يف حالة حرب مع اهلل ورسوله.

ثّمة قوالن يف الصلة بني هذه اآلية واآلية التي قبلها. أحدمها: أّن الواو 
يف أّول اآلية حرف عطٍف، يعطف اجلملة عى ما قبلها. والقول الثاين، أّن 
الواو لاستئناف، وبالتايل تكون اجلملة مستأنفة ال صلة هلا بام قبلها، ويكون 
االسم املوصول »الذين« مبتدأ، ثّم بناًء عى هذا الرأي طرح التساؤل عن 

اخلرب، فقال بعٌض إّنه مجلة »ال تقم فيه أبًدا«، وقال آخرون اخلرب مقّدٌر.

والصحيح هو محل الواو عى االستئناف، وال نرى صّحة عطف هذه 
اجلملة عى ما قبلها، وأّما اخلرب فإّما أن يكون حمذوفًا يعرف بالتقدير، وإّما 

أن يكون مجلة »ال تقم فيه أبًدا«.

أهداف املنافقني ودوافعهم لبناء املسجد أمور أربعة، هي: 

ل: اإلرضار باملسلمني، األوجّ

الثاين: الكفر واملقصود ترويج الكفر وإشاعته بني الناس، 

الثالث: التفريق بني صفوف املسلمني،

الرابع: اإلرصاد ملن حارب اهلل ورسوله من قبُل؛ أّي انتظار أعداء اهلل 
ورسوله. 

وهذه األهداف األربعة تقع يف اجلهة املقابلة متاًما لألهداف احلقيقة لبناء 
املساجد يف اإلسام.

هذه  من  »مرصد«  وكلمة  واالنتظار،  الرتّقب  هو  اإلرصاد  »إِْرَصاًدا«: 
ملراقبة  خمّصص  مكاٌن  املرصد  أّن  وذلك  املعنى،  هذا  يف  وتستعمل  املاّدة، 

اآلية )107(.

أهداف املنافقني 
وغاياهتم من بناء 

املسجد.



تفسير سورة براءة672

النجوم والكواكب. ومن معاين اإلرصاد يف اللغة اإلرقاب بدّقة. وقد كان 
النبّي يذهب إىل مجيع املساجد لُيسِمع املسلمني أمر اهلل وحكمه فيها؛ 
وهلذا فإّن املساجد كّلها »إرصاد ألمر اهلل«، أّما مسجد املنافقني فهو »إِْرَصاًدا 

لَِّمْن َحاَرَب الله َوَرُسولَُه«.

ومل يكن عند املنافقني من اجلرأة ما يكفي ليرّصحوا عن دوافعهم وراء بناء 
هذا املسجد. وهذه هي طبيعة املنافق، فهو يضمر شيًئا ويظهر شيًئا آخر غريه. 
وال يكتفي املنافقون بكتامن دوافعهم وأهدافهم من بناء املسجد؛ بل حياولون 

إقناع املسلمني بحسن نّيتهم، فيقولون: »َولَيَْحلُِفنَّ إِْن أََرْدنَا إاِلَّ الُْحْسَنى«.

ومعنى  للنفي،  الُْحْسَنى«  إِالَّ  أََرْدنَا  إِْن  »َولَيَْحلُِفنَّ  تعاىل:  قوله  يف  و»إن« 
بناء مسجد  بناء هذا املسجد وال هدف سوى  لنا من  العبارة هو: ال غاية 

أحسن من مسجد النبّي يف قباء.

بأهّنم  عليهم  اهلل  من  شهادة  العبارة  هذه  لََكاِذبُوَن«:  إِنَُّهْم  يَْشَهُد  »َواللُّه 
كاذبون يف إخبارهم عن نواياهم.

املسجد  هذا  يف  القيام  عدم  هو  الدسيسة  هذه  جتاه   النبّي وتكليف 
يف  التعبري  هذا  ويستخدم  للصاة.  القيام  هو  القيام  من  واملقصود  أبًدا، 

القرآن للحديث عن الصاة، فكام ُيقال صّى ُيقال أقام الصاة أو قام.

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَن تَُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل  َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ »...لََّمْسِجٌد أُسِّ
النهي عن الصاة يف مسجد  يَتَطَهَُّرواْ«: ترشح هذه اآلية سبب  أَن  يُِحبُّوَن 

أحّق  يوم  أّول  من  اهلل  تقوى  عى  تأّسس  الذي  املسجد  أّن  وذلك  رضار، 
بأن ُيصّى فيه من هذا املسجد الذي ُبني عى قواعد النفاق. وذلك املسجد 
الذي ُبني عى التقوى يصيّل فيه رجاٌل حيّبون التطّهر، وبالتايل أّول مسجد 
قباء تقوى وعاقبته طهارة. فأولئك الذين يصّلون يف مسجد قباء حيّبون أن 
تكون قلوهبم وفكرهم وأرواحهم طاهرة، وحيّبون أن يزيلوا هذه اخلبائث 

من وجودهم.

اآلية )108(.
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»َواللُّه يُِحبُّ الُْمطَّهِِّريَن«: يعرّب اهلل  يف هذه اجلملة عن حمّبته لألشخاص 
الذين يرغبون يف أن يكونوا من أهل الطهارة.

واملطلب العاّم الذي ُيستفاد من اآلية هو أّن اإلنسان إذا أراد أن يصيّل 
يف مسجٍد عليه أن خيتار مسجًدا بناه أهله عى أساس التقوى وقواعدها.

فلسفة األحكام اإلسالمّية وحكمها

عت  ع من أجل هدٍف، فالصاة مثًا رُشرِّ كّل أمر يف اإلسام له غاية ورُشرِّ
هبدف التقّرب من اهلل: »الصاة قربان كّل تقّي«.1 ومن آثار الصاة هنيها 
فلهذه  والمنكر«.2  الفحشاء  عن  تنهى  الصالة  »إّن  واملنكر:  الفحشاء  عن 
  ٍّاألسباب وغريها أمر اهلل بالصاة. وقد ورد يف األخبار عن اإلمام عيل
وغريه من األئمة تعليل عدٍد من الواجبات واملحّرمات يف اإلسام. يف 
ع احلكم، ويف  التي من أجلها رُشرِّ العّلة  بعض األحيان نقدر عى اكتشاف 
مجيع  عّلة  نعلم  أن  الرضورّي  من  وليس  العّلة،  نعلم  ال  أخرى  حاالت 
  الترشيعات اإلسامّية. مع أّن العلم احلديث مضاًفا إىل بيانات األئمة
ساعد ويساعد عى اكتشاف بعض العلل، فكّلام تقّدمت اإلنسانّية إىل األمام 
الترشيعات اإلسامّية وعللها، كام تنكشف خرافات  اّتضحت هلا غايات 
بعض األديان األخرى. ومن هنا نحن نعتقد أّن البرشّية يف هذا العرص هي 
أقرب إىل اإلسام من البرشّية يف عرص النبّي وذلك ألّن العلامء يف أقطار 
وإن  ويفهموهنا،  القرآن  أحكام  وأبحاثهم  دراساهتم  يف  يرشحون  األرض 

شاء اهلل سوف يأيت يوٌم يفهم فيه الناس مجيًعا اإلسام ويعتنقونه.

رّبام  وغاية  عّلة  له  اإلسام  ترشيعات  من  ترشيٍع  كّل  حال،  أي  وعى 
ال تكون معلومًة لنا يف هذه األّيام. وبعضها علله معروفة لنا ومكشوفة، 

1-  الكايف، ج 3، ص 265.
2-  سورة العنكبوت: اآلية 45.
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نفي  لنا  يصّح  ال  ّما،  ترشيع  وراء  الكامن  السبب  فهم  عن  عجزنا  فإذا 
إليها  تعّرفنا  ثّم  نعرفها  نكن  مل  األمور  من  فكثري  وإنكاره،  الترشيع  هذا 
واكتشفناها. وينبغي أن نقبل هذا املعتقد عى نحو اإلمجال وهو أن ال حكم 

يف الرشيعة ليس وراءه هدٌف وغاية. فا يرّشع اهلل حكاًم من دون غاية.

فقال:  احلّج  غايات  إىل  الكريم  القرآن  يف    اهلل  أشار  فقد  وكنموذج 
احلّج واجب  اآلية  اللَّه﴾.1 وفق هذه  اْسَم  َويَْذكُُروا  لَُهْم  َمَناِفَع  ﴿لِيَْشَهُدوا 
مقّدٌس يف اإلسام رّشعه اهلل من أجل املنافع املرتّتبة عليه، ومن هذه املنافع 
اجتامع املسلمني واحّتادهم، هذه هي املنافع الظاهرّية للحج. ولنفرض أّن 
لتلك  مضاّدة  ومفاسد  اآلثار  هلذه  معاكسة  آثار  لرتّتب  منشًأ  صار  احلّج 

املصالح؛ فهل يبقى احلّج واجًبا؟ هذه قضّية تستحّق العناية والتفكري. 

وعى العموم، يف اإلسام أمور رّشعها اهلل  من أجل مصالح وغايات 
حسنة ترتّتب عليها؛ ولكن سوء اختيار بعض األشخاص وخبث رسيرهتم 
وحيّورها،  الترشيعات  هذه  حيّرف  الترشيعات  هلذه  السلبّي  واستغاهلم 
فتصرّي هذه التعاليم اإلسام وسيلًة هلؤالء املغرضني للوصول إىل أهداف 
كلمة  مجع  أجل  من  عت  رُشرِّ التي  اجلامعة  صاة  ُتستغّل  قد  مثًا  خبيثة. 
فهو  املسجد،  عى  ُيقال  عينه  والكام  بينهم.  للتفرقة  ُتستغّل  املسلمني، 
يف اإلسام وسيلٌة لشّد قلوب الناس وفكرهم إىل اهلل تعاىل، وقد ُيستغّل 
األدعية  أو  آخر.  اجّتاه  يف  وتوجيههم  اهلل  عن  الناس  إلهلاء  وسيلة  ليكون 
تعاىل،  باهلل  الناس  ربط  أجل  من  فهي   األئمة عن  وردت  التي  املأثورة 
وعامرة القلوب، وتبيني احلقائق الدينّية وغري ذلك من األهداف والغايات 
أخرى.  لغايات  وتستخدم  استغاهلا  ُيساء  قد  ولكن  عليها؛  ترتّتب  التي 

ففي مثل هذه احلاالت ما العمل؟

1-  سورة احلج: اآلية 28.

عبثية العبادات 
اخلالية من 

جوهرها 
األصيل.
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مسجد ضرار قالب من دون مضمون

قّصة  يف  نزلت  والتي  تفسريها،  يف  البحث  بصدد  نحن  التي  اآليات 
مسجد رضار، هي نموذج كامل هلذا املبدأ الذي أرشنا إليه أعاه؛ وذلك 
ُيبنى يف اإلسام من أجل اإليامن، وثانًيا هو واسطة لتحقيق  ألّن املسجد 
جانب  إىل  أحدهم  ليقف  بعض؛  من  بعضهم  وتقريب  املسلمني  وحدة 
املشرتك؛  باالنتامء  ويشعروا  ببعض،  بعضهم  ويأنس  وليتعارفوا  اآلخر 
حملٌّ  هو  ورابًعا:  املسلمني؛  صفوف  توحيد  املسجد  أهداف  من  وثالًثا: 
املسائل  مجيع  يف  وتلّقيها  اهلل  أحكام  وانتظار  العبادة  أجل  من  لاجتامع 
بواسطة  فقد حتّول  املسجد )مسجد رضار(  أّما هذا  الفردّية واالجتامعّية. 
جمموعة من املنافقني إىل وسيلة لتحقيق مآرب معاكسة ومضاّدة لكّل هذه 

املصالح املرتقبة من املسجد. 

فقد أراد املنافقون حتويل املسجد من مكاٍن لإليامن باهلل إىل مكان لنرش 
حملٍّ  إىل  ووحدهتم  املسلمني  صفوف  لتوحيد  حمّل  من  وحّولوه  الكفر، 
للتفرقة بينهم. كام حّرفوا دوره من مكان لتحقيق مصالح املجتمع ومنافعه 
إىل حملٍّ لإلرضار باملجتمع اإلسامّي. واملسجد الذي كان مرصًدا لرتّقب 
أحكام اهلل وترشيعاته، حّولوه إىل مرصٍد النتظار شخٍص قديم العداء هلل 
ورسوله: »َوالَِّذيَن اتََّخُذواْ َمْسِجًدا ِضَراًرا َوكُْفًرا َوتَْفِريًقا بَيَْن الُْمْؤِمِنيَن َوإِْرَصاًدا 

لَِّمْن َحاَرَب اللَّه َوَرُسولَُه ِمن قَبُْل«.

وبناًء عى هذا، إذا ُفقدت الروح احلقيقّية من هذا املحّل، فليس فيه من 
حقيقة املسجد ومفهومه يشٌء؛ ولذلك أمر النبّي بإحراقه.

المصاحف على الرماح في مقابل القرآن الناطق

ومن النامذج ما حصل يف صدر اإلسام عندما ُرفِعت املصاحف عى 
رؤوس الرماح، يف مواجهة اإلمام عيلٍّ  يف معركة صّفني. فالقرآن له يف 
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اإلسام أحكام ترشيفّية ظاهرّية خاّصة. كوجوب احرتامه، وحسن تقبيله؛ 
املصاحف يف  هذه األحكام ورفع  استغلّ  ولكّن معاوية يف معركة صّفني 
مواجهة اإلمام عيّل  الذي هو جتسيد للقرآن. ومن هنا، ورد أّنه  أمر 
برمي هذه املصاحف بالسهام؛ وذلك ألّن املصحف هو حكٌم بني املسلمني، 
وهو وسيلٌة تقودهم إىل اهلداية، وهو قانون يرسم هلم احلدود التي ال جيوز 
أّن أمري املؤمنني  تعّدهيا. وورد يف تفاصيل أخبار وقعة صّفني من بداياهتا 
 قال: »من يذهب هبذا املصحف إىل هؤالء القوم فيدعوهم إىل ما فيه؟« 
فأقبل فًتى اسمه سعيد فقال: أنا صاحبه. ثّم أعادها فسكت الناس وأقبل 
معاوية  أتى  ثّم  بيده  فقبضه  دونك.  عيّل:  فقال  صاحبه.  أنا  فقال:  الفتى، 

فقرأه عليهم ودعاهم إىل ما فيه فقتلوه«.1

من  االستفادة  أراد    املؤمنني  أمري  أّن  ُيعلم  الرواية  هذه  عى  وبناًء 
القرآن بالطريقة املثى، وعرضه عى معاوية وأصحابه؛ ألهّنم كانوا يقّدمون 
أنفسهم من أهل املعرفة بالقرآن، ولكّن اإلمام  كان يعلم من أّول األمر 
أهّنم مسلمون جاهلون. نستجري باهلل من اجلهل! ماذا فعل هؤالء اجلهلة 
واملعاندون، بل الكّفار، بمن محل إليهم القرآن ليعرضه عليهم؟ ما فعلوه 

هو قتل حامل القرآن وتقطيعه مع املصحف الذي حيمله!

والتفسري املنطقّي لترّصفهم هذا هو أهّنم ال ينزلون عى حكم القرآن، وهبذا 
يعرتفون عمليًّا بعدم اإلذعان للقرآن والقبول به، وقد ثبت هبذا الترّصف أهّنم 
ال يتعاملون مع القرآن بوصفه كتاب هداية وال يسّلمون له؛ ولكن عندما 
بدأت إرهاصات اهلزيمة تلوح أمام نواظرهم، رفعوا املصاحف عى رؤوس 

الرماح وأرادوا االحتامء هبا، وفق خمّطط مرسوم مسبًقا.

القرآن  حكم  عى  ينزل  مل  معاوية  أّن  تعلم  أنت  الواعي!  املسلم  أهّيا 
وال  القرآن  يقبل  ال  إًذا  فهو  القرآن؛  حامل  قتل  كيف  ورأيت  باألمس، 
يرىض به حكاًم. ومل يتغرّي يشء من ذلك عند رفعه املصاحف عى رؤوس 

1-  وقعة صفني، ص 245-224.
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إضافّية  أّياًما  بالبقاء  ملعاوية  تسمح  خدعة  سوى  العمل  هذا  وما  الرماح، 
ليتابع سعيه لتحقيق أهدافه التي كان يسعى نحوها. وعليه، يكون القرآن 
تعالت  وهنا  وغاياته.  ألهدافه  ينبغي  ملا  معاكسة  بطريقة  هنا  اسُتعمل  قد 
أصوات املتظاهرين بالقداسة احلمقى وبدأوا باهلتاف، ال نرى يف مواجهتنا 

سوى املصاحف، فكيف نقاتل القرآن؟!

  هو القرآن الناطق. لقد رأيتم قرآن معاوية. عيّل  أهّيا اجلهلة! عيّل
هو نسخة عن النبّي الذي ُوصف بأّنه: »كان خلقه القرآن«1، وأخاق 
عيّل هي تطبيٌق عميلٌّ للقرآن. فلو ارتفع القرآن من الوجود فإّن عليًّا يمكنه 
كتابته حرًفا بحرف، وأن يقرأه علينا من جديد، ويرينا تطبيقه العميّل. ويا أهّيا 
املتظاهر بالقداسة والورع، عندما ترى عليًّا  وهو جتسيد حيٌّ للقرآن وكامل 
الدين ولّبه وتطبيق القرآن العميّل يف ميدان احلكم والدولة وإدارة املجتمع 
يف جهة، ثّم ترى القرآن املدّون يف مصاحف مرفوًعا عى الرماح، وُيستخدم 
كصورة وشكل خاٍل من املضمون واملحتوى يف اجلهة األخرى، عندما ترى 

هذا املشهد يرّق قلبك للمصحف املرفوع عى رؤوس الرماح؟!

وما نرمي إليه هو أّننا نستفيد من اآلية قاعدة عاّمة وهي أّنه كّلام رأينا 
لتحقيق  ُتستغّل  واللّب،  املحتوى  من  خاليًة  اإلسام  شعائر  من  شعريًة 
عت من أجلها، علينا إدانة  مآرب وغايات غري املآرب والغايات التي رُشرِّ

هذا الترّصف وإذالله.

وتنطبق هذه القاعدة عى املسجد. فاملسجد الذي ُيستفاد منه لدعم دولة 
اإلسام ولتحقيق العدالة االجتامعّية هو املسجد؛ أّما املسجد الذي تذبح 
وهدمه.  حقيقته  وإظهار  إدانته  من  بّد  ال  لذا  بمسجٍد؛  فليس  العدالة  فيه 
والسبب الذي يؤّدي إىل التضحية بالباطن ألجل الظاهر، والذي من أجله 

ُيضّحى بالروح كرمى لعيون اجلسد، السبب هو جهل الناس.

1-  ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة، ج 6، ص 340.

الغفلة من 
أسباب التضحية 

بالبواطن 
املقدسة لألعامل 

واألشياء.
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وكّلام كان الناس واعني سواء كان ذلك يف صدر اإلسام أم يف أي زماٍن 
الباطن، ومل يسمحوا  الظاهر عى حساب  كّفة  آخر، مل يسمحوا برجحان 
بالتضحية بالروح من أجل الشكل واجلسد، وال يرضون بأن يتحّول القرآن 
الذي هو كتاب هداية إىل وسيلة لإلضال. فام يؤّدي إىل هذه األخطاء هو 

اجلهل وانعدام الوعي عند الناس.

لو كانت األكثرّية من املشاركني يف معركة صّفني يف جبهة عيّل  واعيًة 
هلذا اخلطر وملتفتًة إليه، فهل كانت األمور انتهت إىل التحكيم؟ وهل كان 
األكثرّية غري  مّلا كانت  يقينًا؛ ال. ولكن  املسلمني؟  أمرًيا عى  يبقى  معاوية 
معاوية،  رفعها  التي  املصاحف  لتلك  احرتامهم  عى  حافظوا  ومّلا  واعية، 
عن  والكّف  الرتاجع  إىل  األشرت  مالك  دعوة  عى    عليًّا  أجربوا  فإهّنم 
 أن خيتار ممّثًا عنه  القتال. وعندما رجع مالك ُطلب من أمري املؤمنني 

وطلب من معاوية أن ينتدب ممّثًا ليتفق الطرفان عى مصري املسلمني!

ومن هو معاوية حّتى ُيؤذن له بتقرير مصري املسلمني؟! وعندما أراد عيّل 
 اختيار مندوبه للتحكيم ُضيرِّقت عليه اخليارات ورفضوا من اختارهم 
إىل أن ألزموه باختيار أيب موسى األشعرّي، وهو مغرٌض أو جاهل. سبب 

هذا كّله هو اجلهل وعدم الوعي.

لفتة للمبّلغين والدعاة

أنتم يا أهل التبليغ والدعوة إىل اإلسام، جيب عليكم توعية الناس عى 
الناس. وتقع  املطبق عند بعض  هذه األمور. عليكم أن تتحّسسوا اجلهل 
نظرهم  ولفت  وإيقاظهم من هجعتهم،  توعيتهم  عى عواتقكم مسؤولّية 
إىل أحكام اإلسام املقّدسة. عندما تذهبون إىل التبليغ هبذه الروحّية سوف 
يكون ذهابكم من أجل اهلل. وال أحسب أّن أحًدا منكم يرغب أو ينبغي له 
أن يذهب ليرصف بعض الوقت ويتحّدث إىل الناس قليًا، بل هدفكم هو 

اإلحساس باملسؤولّية.
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وال أحسب أيًضا أّن أحًدا منكم يفكر يف الذهاب إىل التبليغ من أجل 
الناس خطابته. بل ينبغي أن يكون اهلدف  أن يصعد إىل املنرب ويستحسن 
عليكم  رسالًة  ذّمتكم  يف  بأّن  واشعروا  تعاىل.  اهلل  رضا  خطابتكم  من 
للناس. حتّركوا عى ضوء  تبيني حقائق اإلسام  الناس، وهي  إيصاهلا إىل 
املجال مفتوح لكم ألداء  بأّن  باملسؤولّية؛ وحيث شعرتم  هذا اإلحساس 
هذه الرسالة استقّروا وابقوا حّتى إنجاز املهّمة. من ينشط يف جمال التبليغ 
والدعوة هبذه الروحّية، سوف يكون سعيه من أجل اهلل ويف سبيله، وسوف 

حيّقق ما يبتغي، وسوف يكون يف سعيه منفعة الناس وفائدهتم.

َس  أَسَّ ْن  مَّ أَم  َخيٌْر  َوِرْضَواٍن  اللِّه  ِمَن  تَْقَوى  َعلَى  بُْنيَانَُه  َس  أَسَّ وآية »أَفََمْن 
نَاِر َجَهنََّم«، واآلية التي تليها ومها  ِبِه ِفي  بُْنيَانَُه َعلََى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانَْهاَر 

يف سياق اإلخبار عن قصة مسجد رضار، تعرضان علينا نمطني من احلياة، 
أحدمها احلياة عى قاعدة التقوى، والثاين احلياة عى أساس امليول واألهواء 
القرآن حكاًم  لنا  النمطني خيرج  النفسّية والشخصّية. وباملقارنة بني هذين 
ا وكليًّا، وهو أّن احلياة التي تؤّسس عى قواعد التقوى هي حياة مستقّرٌة  عامًّ
وثابتٌة. أّما احلياة التي ُتبنى عى غري هذه القواعد فهي حياة باطلة وآيلة إىل 
احلّق.  أساس  عى  قائٌم  ومسريته  العامل  مسار  ألّن  وذلك  والفناء؛  الزوال 
فاحلّق باٍق، والباطل إىل زوال ألّن مساره معاكس للمسار الطبيعّي للعامل، 

وما كان كذلك ال يدوم وال يبقى.

علينا  وطرح  املقارنة،  بأسلوب  علينا  احلقيقة  هذه  القرآن  عرض  وقد 
س عى  البناء املتقن واملحكم الذي ُأسرِّ هذا السؤال: أهّيام خرٌي من اآلخر، 

التقوى، أم البناء الذي ُأقيم عى أرٍض غري مستقّرة وال ثابتة؟
رمال  عى  ُبني  ببيٍت  أشبه  إيامنّية  غري  قواعد  عى  ُأّسس  الذي  والبناء 
مرتاكمة إىل جانب جمرى هنر، ومثل هذا البيت لن يستقّر طويًا. والنقطة 
الثانية هي، أّنه لو نظرنا إىل القضّية بعني املصلحة، إذا وضع أمامنا خياران 
لنمط احلياة وشكلها، أحدمها قائم عى أساس التقوى وااللتفات إىل اهلل 

اآلية )109(.



تفسير سورة براءة680

هذين  فأّي  النفسية،  واألهواء  الشخصّية  امليول  عى  قائم  واآلخر  تعاىل، 
النموذجني نرّجح عى اآلخر؟

يف الشكل األّول ليس اهلدف هو اإلنسان نفسه؛ بل اهلدف هو اهلل، أّما 
يف الشكل الثاين فاملنطلق واهلدف مها املنافع الشخصّية.

بحسب التقويم العامّي قد يبدو للكثريين أّن النموذج الثاين هو األفضل. 
وبعض الناس يف عرص النبّي كانوا يميلون إىل هذا النموذج. أّما بحسب 
تربية   النبّي فالنموذج األّول هو األفضل. وقد استطاع  النبوّي  املنطق 
عدٍد من األشخاص عى اختيار النموذج الذي ينسجم مع الرؤية النبوّية. 
واآلية تفيد هذا املطلب وهو أّن النموذج األّول سوف ُيكتب له البقاء حّتى 
األجيال  يف  آثاره  تظهر  فسوف  اجليل  هذا  يف  يثمر  مل  وإذا  الدنيا،  هذه  يف 
الدنيا، وال  تنتهي يف هذه  اإلنسان ال  فحياة  ذلك  القادمة، وال مشكلة يف 
النموذج  أّما  القادمة.  األجيال  ثامره  تقطف  عمًا  اإلنسان  يعمل  أن  ضري 
الثاين فهو من أجل هذه الدنيا وحدها، وال ينال صاحبه والعامل من أجله 

أّي يشء بعد انتقاله إىل عامل اآلخرة.
ضّفة  ُيبنى عى  الذي  البيت  مثال  لنا يف    اهلل  صّورها  احلقيقة  وهذه 
هنر، فمثل هذا البيت معّرٌض للسقوط واالهندام يف أّي حلظة: »َعلََى َشَفا 

ُجُرٍف َهاٍر«.

املوقف  عن  العبارة  هذه  لنا  تكشف  الظَّالِِميَن«:  الَْقْوَم  يَْهِدي  الَ  »َواللُّه 
اإلهلّي من الظاملني، وكأهّنا تقول هلم: ال حتسبوا أّن مسجدكم هذا سوف 
االحرتام،  تستحق  ال  املساجد  هذه  فمثل  للمسلمني،  منفعة  عليه  ترتّتب 
وال مشكلة يف حرقها وحتويلها إىل مزبلة. وقد ورد يف أخبارنا ورواياتنا أّن 
القائم عندما يظهر سوف هيدم عدًدا من املساجد؛1 ألّن تلك املساجد 
هياكل ال روح فيها، وإذا وجدت فيها روح فهي روح ختالف روح املسجد.

1-  الشيخ املفيد، اإلرشاد، ج 2، ص 385.
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االختالف بين المؤمن والمنافق

واآلية الاحقة يف سياق احلديث عن قّصة مسجد رضار تبنّي لنا وجًها من 
وجوه الفرق واالختاف بني املؤمن واملنافق. وقد تعّرفنا يف اآليات السابقة 
واألبحاث التي عرضناها إىل عدد من وجوه االختاف بني املؤمنني واملنافقني. 
فاملنافق هو الشخص الذي يتظاهر بأّنه يسري يف سبيل اهلل، وهو يف واقع حاله 
غري ذلك. وال فرق بينه وبني الكافر سوى أّن الكافر ال يّدعي اإليامن والعمل 

بإرادة اهلل. أّما املؤمن فهو الذي يتحّرك وفق بوصلة اهلداية اإلهلّية.

والفرق األساس اآلخر هو أّن املؤمن الذي يسري يف سبيل اهلل ويعمل 
وفق هدايته، ختلو مسريته من االضطراب وتّتسم بسمة االستقرار والثبات؛ 
ألّن رصاط اهلل منسجٌم مع الفطرة والطبيعة اإلنسانّية، ومسار املؤمن مطابٌق 
النبّي واملؤمنني: ﴿ ملسار الواقع والفطرة. ومن هنا يقول تعاىل يف وصف 
بِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن﴾.1 فهم معتقدون ومنسجمون  ُسوُل ِبَما أُنِزَل إِلَيِْه ِمن رَّ آَمَن الرَّ

مع معتقدهم ويعملون بام يؤمنون به، أّما املنافق فمشكلته هي فقدانه هلذا 
الوضوح والرصاحة التي تتسم هبا حياة املؤمن.

ومن هنا، خترب اآلية عن القلق واالضطراب الذي عّشش يف قلوب الذين 
بنوا مسجد رضار: »الَ يََزاُل بُْنيَانُُهُم الَِّذي بََنْواْ ِريبًَة ِفي قُلُوِبِهْم«. فهم بنوا هذا 
القلق  يساورهم  ودائام  املسلمني،  بني  التفريق  منها  عّدة  ألسباب  املسجد 
حول قدرهتم عى حتقيق األهداف التي يسعون من أجلها، ويتساءلون عى 

الدوام هل اكتشف النبّي واملؤمنون خّطتهم وأهدافهم؟

»الريبة« من الريب؛ ولكن الريب مصدر والريبة اسم مصدر. والفارق 
بني الريبة والشك هو أّن الريب يقرتن بالقلق مضافًا إىل عدم اليقني.

»إِالَّ أَن تََقطََّع قُلُوبُُهْم«: سوف يبقون عى حالة الريبة هذه إاّل إذا انقطعت 
العاقة بني قلوهبم وميوهلم التي حتّركهم.

1-  سورة البقرة: اآلية 285.
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إِنَّ اللَّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ 

لَُهُم الَجنََّة يَُقاتِلُوَن ِفي َسِبيِل اللِّه فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن 

ا ِفي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َوالُْقْرآِن َوَمْن  َوْعًدا َعلَيِْه َحقًّ

أَْوفَى ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه فَاْستَبِْشُرواْ ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُم 

الَْعاِبُدوَن  التَّائِبُوَن   ﴾111﴿ الَْعِظيُم  الَْفْوُز  ُهَو  َوَذلَِك  ِبِه 

اِجدوَن اآلِمُروَن  اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ الَْحاِمُدوَن السَّ

ِبالَْمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن الُْمنَكِر َوالَْحاِفظُوَن لُِحُدوِد 

ِر الُْمْؤِمِنيَن ﴿112﴾ اللِّه َوبَشِّ
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تناسب اآليات

موضوع هذه اآليات هو احلديث عن أمهّية اجلهاد يف سبيل اهلل وفضله. 
واآليات  بل  السابقة؛  واآليات  اآليتني  هاتني  بني  التناسب  وجه  ولعّل 
األوىل من هذه السورة الرشيفة، هو أّن اآليات السابقة حتّدثت عن اجلهاد 

بصور شّتى، وهاتان اآليتان تتضّمنان احلديث عن فضل اجلهاد وأمهّيته.

ورّبام يكون وجه التناسب أيًضا أّن اآليات السابقة حتّدثت عن املنافقني 
واألشخاص الذين يريدون اإلخال بأوضاعهم وأحواهلم، وهذه اآليات 

تكشف عن أحوال املؤمنني املخلصني.

الحّث على الجهاد

الداعي واهلدف املحوري هلذه اآليات هو احلّث واحلّض عى اجلهاد يف 
سبيل اهلل، ونفهم من عدٍد من اآليات والروايات أّن اجلهاد ليس ترشيًعا 

ا باإلسام، وهذه اآلية شاهٌد عى هذه الفكرة. خاصًّ

ع هلا اجلهاد. وال  فجميع األمم التي تأّسست عى يد نبّي من األنبياء، رُشّ
توجد أّمة ليس يف رشيعتها اجلهاد؛ وذلك ألّن كّل ديٍن جديد ُيعرض عى 
الناس، سوف هيّدد بالرضورة حياة بعض الطبقات أو الفئات االجتامعّية، 
هؤالء  يواجه  وال  واستقراره.  انتشاره  من  واملنع  ملقارعته  فينهضون 
املترّضرون األديان فحسب؛ بل هم يستشعرون اخلطر من كّل كام جديد، 

ويتلّمسون فيه خطًرا عى مصاحلهم، وبالتايل ينربون ملهامجته وحماربته.

واألنبياء رسل فكٍر جديد، يريدون تأسيس املجتمع عى قواعد فكرّية 

وجود حكم 
اجلهاد يف 

الرشائع السابقة.
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خمتلفة عن القواعد السائدة، فمن الطبيعّي أن يكون هؤالء املترّضرون أعداًء 
هلم. فكيف يترّصف هذا الدين اجلديد يف مواجهة هذه الفئات؟ أليس عليه 
أن يزيح هؤالء من طريقه؟ من الطبيعّي أّنه ال بّد من ذلك؛ وهلذا نجد أّن مجيع 
األديان -ومنها اإلسام- دعت إىل اجلهاد يف سبيل اهلل إلزاحة هذه العوائق.

اجلهاد عمٌل صعٌب وفيه املشقة؛ ألّن اجلهاد قد يؤّدي إىل فقدان اإلنسان 
تلبية  الناس  عى  السهل  من  يكن  مل  هنا  ومن  يملك.  ما  أعّز  وهي  روحه 
فليست  وسهولة.  ببساطة  املوت  خلطر  أنفسهم  وتعريض  اجلهاد  داعي 
التضحية بالنفس من األمور املعتادة عند أكثر الناس. وبالتايل، عى الدين 
الذي يريد دعوة الناس إىل اجلهاد، أن يؤّسس له قاعدة فكرّية، ويعّد هؤالء 
ولكن  اجلهاد.  واجب  أداء  عى  ترتّتب  التي  املصاعب  لتحّمل  املخاطبني 

كيف؟ بطريقتني، إحدامها للخواّص واألخرى للعوام.

االستدالل املناسب لفهم اخلواص حاصله: أمل خُيلق اإلنسان من أجل 
أن يتكامل؟ أليس الدين هو منهج التكامل وطريقه؟ أال يتوّقف ذلك عى 
تأسيس دولة الدين؟ أال حتتاج دولة الدين إىل اجلهاد واملجاهدة؟ بناًء عى 
جواب هذه األسئلة بام أّنك أهّيا املخاطب إنساٌن مدعوٌّ إىل التكامل فأنت 

إنساٌن مسؤول وعليك أن تؤّدي مسؤولّيتك وهي اجلهاد.

بّد  فا  وعمقها،  األمور  كنه  إدراك  عن  العاجزون  الناِس  عاّمُة  أّما 
الوسيلة  هذه  وليست  اجلهاد.  عى  لتحريضهم  آخر  أسلوب  اعتامد  من 
ذات طبيعة استداللّية؛ بل هي عرٌض للفكرة وتصويرها بصورة املعاملة 
والصفقة، أحد العوضني فيها هو العوض املعروض عى اإلنسان يف مجيع 
األديان وهو اجلنّة. ويقول اهلل هلؤالء: أهّيا املؤمنون! يريد اهلل لكم الدخول 

يف هذه املعاملة فهل أنتم مستعّدون؟

وهذه املعاملة كأّي معاملٍة أخرى هلا سّتة أركان: البائع واملشرتي والعني 
والثمن وحمّل التسليم ووثيقة املعاملة. البائع يف هذه الصفقة هم املؤمنون، 
واملشرتي هو اهلل، والعني هي املال أو النفس، والعوض هو اجلنّة، ووثيقة 

وجوب اإلعداد 
لتحّمل األعامل 

الشاقة.

اجلهاد يف سبيل 
اهلل صفقة 

رابحة.
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اجلهاد  ميدان  هو  التسليم  وحمّل  والقرآن،  واإلنجيل  التوراة  هي  املعاملة 
لَُهُم  ِبأَنَّ  َوأَْمَوالَُهم  أَنُفَسُهْم  الُْمْؤِمِنيَن  ِمَن  اْشتََرى  اللَّه  »إِنَّ  احلرب:  وساحة 
التَّْوَراِة  ِفي  ا  َحقًّ َعلَيِْه  َوْعًدا  َويُْقتَلُوَن  فَيَْقتُلُوَن  اللِّه  َسِبيِل  ِفي  يَُقاتِلُوَن  الَجنََّة 

أمواهلم  تقديم  املؤمنني  عى  اهلل  يعرض  اآلية  هذه  يف  َوالُْقْرآِن«.  َواإِلنِجيِل 

وأنفسهم لينالوا اجلنّة، وجيب عليهم احلضور يف ميادين القتال سواء ُقتِلوا 
أم مل خيرجوا من القتال ساملني.

وقد  النموذجّي«  »املسلم  هو  واحلديثّي  القرآين  االصطاح  يف  املؤمن 
ظهر هذا املصنع العظيم الذي هو اإلسام لصناعة املؤمنني. وهذا املعنى 
من املؤمن هو املقصود يف هذه اآلية. وعندما نتتّبع رشوط املؤمن يف اآليات 
نرى فيه عامة »اشرتى«. اشرتى فعٌل ماٍض، فهذه الصيغة تدّل عى وقوع 
هذه الصفقة يف زمٍن سابٍق، وال تفيد أّن اهلل سيشرتي. وبالتايل، إذا مل يسّلم 
املؤمن ماله أو نفسه فيكون قد أخلّ بعهده وخان طرف املعاملة اآلخر وهو 

اهلل تعاىل. 

أو ماله يف  يقّدم نفسه  أن  أّنه يكفي لإلنسان  الناس  وقد حيسب بعض 
عمل  أّي  مقابل  يف  اجلنّة  ينال  أن  لإلنسان  ويمكن  اّتفق،  كيفام  اهلل  سبيل 
الوعد  ألّن  وذلك  صحيح؛  غري  التصّور  وهذا  يؤّديه.  مايّل  أو  عبادّي 
القطعّي باجلنّة يف مقابل اجلهاد الذي يتوّقع فيه القتل يف سبيل اهلل: »َفَيْقُتُلوَن 
َوُيْقَتُلوَن«. وكأّن اهلل يريد أن يرفع هذه الشبهة؛ ولذلك بنّي حمّل الصفقة؛ 

كي ال يقع أحد يف هذا االلتباس.

وُيشّم من بعض كام املرحوم الطربيّس يف تفسريه هلذه اآلية مثل هذا 
االشتباه.1 ومن دواعي العجب أّن هذا املفّ� ُيفهم من أّول كامه أّن اآلية 
إليه  املشار  الفهم  ما يوحي هبذا  يقول  آخر كامه  ثّم يف  اجلهاد،  نزلت يف 
أعاه. وكأّنه يفهم من اآلية أّن الوعد باجلنّة هو وعٌد يف مقابل أّي عبادة 

مالّية أو بدنّية يؤّدهيا املؤمنون.

1-  جممع البيان، ج 5، ص 129.

املؤمن يف 
االصطاح 

القرآين.
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املؤمنون يقاتلون؛ ولكن ليس أّي قتال، بل القتال يف سبيل اهلل: »يَُقاتِلُوَن 
من  آخر  لوٍن  أّي  ينفي  اهلل،  سبيل  يف  بكونه  القتال  تقييد  اللِّه«.  َسِبيِل  ِفي 

القتال، فمن يقاتل من أجل عصبّية أو غرية شخصّية أو قومّية، ال يكون 
قتاله يف سبيل اهلل بحسب هذه اآلية.

»ِفي َسِبيِل اللِّه«: القتال يف سبيل اهلل ليس جمّرد معنًى كيلٍّ ونّية وقصد؛ 
بل له مصاديق هي كّل ما رّشعه رّب العاملني من أحكام ومقّررات طلب 
اإلنسان  لتكامل  الزًما  أمًرا    اهلل  عّده  ما  وكّل  هبا،  اإلتيان  املؤمنني  من 
ورقّيه الروحّي واملعنوّي، وكّل جهٍد تنتفع به البرشية. ومن يعّد اإلسام 
يف  عمله  يكن  أجله،  من  واملوت  للقتال  االستعداد  ويعلن  للبرش  مصنًعا 
سبيل اهلل. وشاهد هذا املّدعى فتاوى الفقهاء التي تفيد جواز اإلنفاق من 

الزكاة عى املصالح العاّمة.

وإذا قاتل إنساٌن من أجل رفع الغبن عن فئة حمرومة من الرفاه والعيش 
الكريم، ومل يكن منطلًقا من عواطفه الشخصّية أو األرسّية أو القومّية، ومل 
يكن منطلًقا من حسد أو طمع، يكون قتاله يف سبيل اهلل، وعمله مستحسنًا 

عند اهلل.

قد  احلاالت  بعض  يف  القتل  أّن  العبارة  هذه  تفيد  َويُْقتَلُوَن«:  »فَيَْقتُلُوَن 
قتله؛ والسبب هو  الذي جيوز  اآلية من هو  يكون يف سبيل اهلل. ومل تذكر 
أو  الكّفار  أو  كاملرشكني  بعينها  مجاعة  أو  شخًصا  ليس  قتله  جيوز  من  أّن 
غريهم، وكّل من وقف يف عكس سبيل اهلل وسّد دروب التكامل يف وجه 
الناس، يستحّق القتل، بغّض النظر عن انتامئه الدينّي أو عنوانه القومّي أو 
االجتامعّي الذي يتغنّون به، فاملسلم قد جيوز قتله إذا حتّول إىل عائق حيول 

بني الناس وتكاملهم، من أمثال هؤالء معاوية بن أيب سفيان.

كان معاوية أشبه بشوكة يف الطريق إىل اهلل. وكان حاجًبا يسعى حلجب 
احلّق ومنع الناس من رؤيته. وكان مانًعا ومعيًقا عن حتقيق العدل اإلسامّي 
  وبحكم هذه اآلية انطاًقا من داللتها أعلن أمري املؤمنني . عى يد عيّل
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احلرب عليه، وعزم عى اقتاعه من درب السائرين إىل اهلل.

إًذا تنطبق اآلية عى كّل من حتّول إىل مانع حيول دون حتقيق األهداف 
والغايات اإلسامّية، ويعمل يف الوجهة املخالفة لإلسام. وقد أفتى بعض 
فقهاء املسلمني بجواز قتل املسلمني إذا ترّتس هبم الكّفار، وحّولوهم إىل 
يستغّلون  الكّفار  أّن  ذلك  وتربير  اهلل.  سبيل  عن  للصّد  هبا  حيتمون  درع 
املسلمني بأرسهم واختاذهم دروًعا برشّية.1 وال ينبغي أن ينالوا ما يريدون، 

فا بّد من الرضب ومتابعة املسار.

هذه  يف    اهلل  يؤّكد  َوالُْقْرآِن«:  َواإِلنِجيِل  التَّْوَراِة  ِفي  ا  َحقًّ َعلَيِْه  »َوْعًدا 
أّن اهلل  الثاثة. وال شّك يف  املقاتلني باجلنّة يف كتبه الساموية  اجلملة وعده 
به،  الوفاء  العجز عن  ال خيلف وعده، فمن خيلف وعده قد خيلفه بسبب 
وهذا غري متصّور يف حّق اهلل تعاىل. ويف هذه العبارة أشكال من التأكيد عى 
الوفاء هبذا الوعد، فأحلقت كلمة الوعد باجلاّر واملجرور عليه، وكذلك أّكد 
ا. واهلدف من هذا التشديد والتأكيد هو تثبيت هذا الوعد  الوعد بكونه حقًّ

يف ذهن املخاطب.

وقد وعد اهلل الشهداء باجلنة يف أكثر من آية يف كتاب اهلل. وبشهادة قوله 
ن نَِّبيٍّ قَاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن كَِثيٌر فََما َوَهُنواْ لَِما أََصابَُهْم ِفي َسِبيِل  تعاىل: ﴿َوكَأَيِّن مِّ
اِبِريَن﴾،2 ُيعلم أّن اجلهاد ليس  اللِّه َوَما َضُعُفواْ َوَما اْستََكانُواْ َواللُّه يُِحبُّ الصَّ

من التعاليم اخلاّصة باإلسام؛ بل تفيد اآلية أّن اهلل رّشع اجلهاد يف التوراة 
واإلنجيل.

بالقتال  ُأِمروا  مّلة  كّل  أهل  أّن  اآلية  من  الطربيّس  املرحوم  ويستفيد 
أّن اجلهاد والوعد عليه  ُوعدوا عليه باجلنّة.3 ولكّن االستفادة األدّق هي 

باجلنة موجود فعًا يف التوراة واإلنجيل.

1-  املبسوط يف فقه اإلمامية، ج 2، ص 11.
2-  سورة آل عمران: اآلية 146.
3-  جممع البيان، ج 5، ص 130.
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»َوَمْن أَْوفَى ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه«: تسأل هذه العبارة عّمن هو أوىف بالعهد من 
اهلل؟ وينبغي أن يكون اجلواب: ال أحد أوىف عهًدا ووعًدا من اهلل.

تظهر  الذي  ال�ور  هو  البرش  ِبِه«:  بَايَْعتُم  الَِّذي  ِببَيِْعُكُم  »فَاْستَبِْشُرواْ 
عاماته عى الوجه. تدعو اآلية املؤمنني الذين أجابوا داعي اهلل إىل اجلهاد، 

إىل البرش وال�ور بالصفقة التي دخلوا فيها مع اهلل.

»َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم«: الفوز هو النجاة والغنيمة. وختتم هذه اآلية 
بوصف ما يناله املجاهدون بأّنه فوٌز عظيم.

الَْعاِبُدوَن  ﴿التَّائِبُوَن  تعاىل:  قوله  وهي  الاحقة  اآلية  أّن  يف  شّك  ال 
َعِن  َوالنَّاُهوَن  ِبالَْمْعُروِف  اآلِمُروَن  اِجدوَن  السَّ اكُِعوَن  الرَّ ائُِحوَن  السَّ الَْحاِمُدوَن 

ِر الُْمْؤِمِنيَن﴾، مرتبطٌة باآليات السابقة،  الُْمنَكِر َوالَْحاِفظُوَن لُِحُدوِد اللِّه َوبَشِّ

فهي خترب عن صفات املجاهدين الذين يقاتلون يف سبيل اهلل. ولكن اخُتِلف 
هذا  قوٍل يف  من  أكثر  وطرح  تقّدم،  ما  وبني  بينها  اللفظّي  الربط  كيفّية  يف 
املجال. ثّمة من رأى أّن هذه الصفات املذكورة يف اآلية هي صفاٌت لفاعل 
آخر  تفسرًيا  آخرون  طرح  املقابل  ويف  السابقة،  اآلية  يف  »يقاتلون«  الفعل 
للربط، وهو أّن اجلملة مستأنفة ولكنّها تصف من تقّدم، من دون أن يكون 

هلا عاقة إعرابّية باآلية السابقة.

الصفة األوىل التي وردت يف اآلية هي »التَّائِبُوَن« مجع تائب، والتوبة هي 
وعندما  اهلل  عن  يبتعد  احلّق  رصاط  عن  ينحرف  عندما  فاإلنسان  العودة، 

يرتاجع يتوب ويعود إليه تعاىل.

»الَْعاِبُدوَن«: مجع عابد، وهو اسم فاعل من العبادة، وقد ورد يف اخلرب أّن 
العابدين هم: الذين ال يعبدون إاّل اهلل وال يرشكون به شيًئا من طاغوت أو 

غريه.1

»الَْحاِمُدوَن«: هم الذين حيمدون اهلل  وحده. وهذه الصفة تكشف عن 

1-  الكايف، ج 5، ص 15.

اآلية )112(.
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أّن هؤالء يذكرون مّن اهلل عليهم عند كّل فتح أو نرص يصيبونه فيحمدون 
اهلل  عليه. وقد ورد هذا املعنى يف سورة النرص حيث يقول تعاىل: ﴿إَِذا َجاء 
ابًا﴾، فا يستويل  نَْصُر الله َوالَْفتُْح... فََسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرُه إِنَُّه كَاَن تَوَّ

الغرور عليهم يف أوقات العّزة واالنتصار.

إىل  مكان  من  واالنتقال  األرض  يف  السري  هي  السياحة  ائُِحوَن«:  »السَّ
والواسع.  العاّم  بمعناها  احلركة  اللغوّي  املعنى  بحسب  وهي  مكان. 
والسياحة املمدوحة هي االنتقال من مكان إىل آخر طلًبا للعلم، أو هجرة 
لإلسهام يف تأسيس املجتمع اإلسامّي، أو سفًرا للجهاد وإعاء كلمة اهلل، 

أو هبدف التأّمل والنظر يف آيات اهلل يف اآلفاق. 

واملعنى الدقيق هلذه الكلمة هو احلراك الدائم، وعدم اجلمود، والبقاء عى 
حاٍل واحدة، بل هم يسريون إىل األمام دائاًم. ومن املعاين املتضّمنة يف املصداق 

األخري املذكور أعاه، السياحة يف النفس والسفر إىل أعامق القلب والفكر.

عى  اإلنسان  يعمل  أن  النفس،  يف  السياحة  أو  السفر  مصاديق  ومن 
تقويه روحه وشّد عزيمته يوًما بعد يوم. ومن األساليب التي تساعد عى 
تقوية اإلرادة وشّد العزيمة الصوم. وكأّن الصوم يدخل اإلنسان يف سياحة 
نفسّية داخلّية، وقد ورد يف بعض األخبار تفسري السياحة يف اآلية بالصوم: 

»السائحون هم الصائمون«.1

اِجدوَن«: الركوع والسجود مها فعان من أفعال الصاة.  اكُِعوَن السَّ »الرَّ
فهاتان الصفتان تشريان إىل حمافظة هؤالء املجاهدين عى الصاة. وقد ورد 
هذا املعنى يف الروايات التفسريّية. وإذا أردنا أن نوّسع معنى اآلية ونعّممه، 
يمكننا القول إّن هؤالء خاضعون خاشعون هلل تعاىل، وليس بالرضورة أن 
حيرص املعنى يف االنحناء للركوع، أو اهلوي إىل األرض للسجود عى نحو 

ما يفعل اإلنسان يف صاته.

1-  الكايف، ج 5، ص 15. 
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»اآلِمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن الُْمنَكِر«: األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر من املفاهيم التي تقع عى حدود اجلهاد، وهي قريبة منه، من دون أن 

تعنيه بالتامم والكامل.

»َوالَْحاِفظُوَن لُِحُدوِد اللِّه«: هؤالء حّراس حدود اهلل تعاىل. وهذه الصفة 
يقفون عى  الذين  أولئك  تدّل عى  تقّدمت. وهي  التي  الصفات  أعّم من 
ويمكن  بتجاوزها.  ألحد  يسمحون  وال  يتجاوزوهنا  وال  اهلل  حدود 
تشبيه الدين ببقعة جغرافّية هلا حدود، وحفظ الدين يف وسط هذه البقعة 
حدوده  حفظ  هو  الصعب  لكّن  اجلهات،  بعض  من  سهٌل  أمٌر  وداخلها 
يكمنون  الدين  يريدون طمس  الذين  األعداء  وثغوره؛ وذلك ألّن بعض 
عى احلدود. وحارس احلدود هو الشخص الذي يتوىّل الدفاع عن الدين 
اإلسام  صدر  عرص  يف  اهلل  حلدود  احلافظني  ومصداق  حدوده.  وحيرس 
هو النبّي وسائر املؤمنني الصادقني. وشياطني العامل كانت تكمن هلذا 
الدين عى احلدود من أّول األمر. ومن هؤالء الطواغيت وبعض األحبار 
وك�ها.  احلدود  اخرتاق  ويبغون  يسعون  الدوام  عى  فهم  والرهبان، 

وحارس حدود اهلل هو أيضًا من يعانق األخطار ويفدي الدين بنفسه.



َما كَاَن لِلنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنواْ أَن يَْستَْغِفُرواْ لِلُْمْشِركِيَن 

أَنَُّهْم  لَُهْم  تَبَيََّن  َما  بَْعِد  ِمن  قُْربَى  أُْولِي  كَانُواْ  َولَْو 

إِبَْراِهيَم  اْسِتْغَفاُر  كَاَن  َوَما   ﴾113﴿ الَْجِحيِم  أَْصَحاُب 

أَنَُّه  لَُه  تَبَيََّن  ا  فَلَمَّ إِيَّاُه  َوَعَدَها  ْوِعَدٍة  مَّ َعن  إِالَّ  أِلَِبيِه 

اٌه َحلِيٌم ﴿114﴾ أَ ِمْنُه إِنَّ إِبَْراِهيَم ألوَّ َعُدوٌّ لِلِّه تَبَرَّ

114      113





تناسب اآليات

أهّنا  إىل  الكريم،  القرآن  سور  من  السورة  هلذه  تفسرينا  بداية  يف  أرشنا 
اجلامعات  جتاه  اخّتاذها  املسلمني  عى  جيب  التي  باملواقف  مشحونٌة  سورٌة 
واألفراد التي بينها وبني املسلمني تواصٌل، سواٌء كانت هذه اجلامعات من 
أواملؤمنني  املؤمنني،  املنافقني، وضعيفي اإليامن من  أم  الكّفار واملرشكني، 
الوعي  بساح  املسلمة  األّمة  تسليح  إىل  السورة  هذه  وهتدف  بينهم.  فيام 

الفكرّي ملواجهة اآلخرين عند إرادة اخّتاذ املوقف منهم.

»إِنَّ  آية  لكّن  املنافقون.  هو  األساس  حمورها  السابقة  اآليات  معظم 
اْشتََرى..«.1 التي تدور حول اجلهاد، بّينت املوقف اخلاّص يف مواجهة  اللَّه 

تكتيك  املعارص،  باالصطاح  هي،  احلقيقة  ويف  تنّوعهم،  عى  املخالفني 
العقدّية،  وأرضّيته  اجلهاد  فلسفة  وتعميق  لتمتني  املعارضني،  مع  للتعامل 

هبدف حتريض املؤمنني عى اجلهاد يف سبيل اهلل.

واآليتان حمّل البحث تقعان يف سياق ما سبقهام، وتدعوان إىل اصطفاف 
املؤمنني يف مواجهة املرشكني وغريهم من أهل االصطفافات األخرى.

وثّمة مسألٌة أخرى حظيت بعناية هاتني اآليتني وهي نفي العاقة الفكرّية 
والعقدّية باملرشكني. فّرب مسلٍم يقف يف جبهة اإلسام وال يصطّف مع 
الكّفار؛ ولكّن بينه وبني املرشكني عاقة روحّية أو عاطفّية مع جبهة الكفر. 
وهتدف هاتان اآليتان إىل اقتاع جذور الروابط العاطفّية مع الكّفار، وتريد 
ا  من املسلم أن ينفصل عاطفيًّا وروحيًّا عن الكّفار كام ينفصل عنهم جبهويًّ

1-  سورة التوبة: اآلية 111.
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ا. ويف اآليتني موضوعات أخرى مهّمة يف حّد ذاهتا، ولكنّها  ا وعقديًّ وفكريًّ
تقع عى هامش املوضوع األصيّل.

املغفرة  يطلبوا  أن  للمؤمنني  وال   للنبّي حيّق  ال  اآليتني  هاتني  وفق 
الذي يويل  أّن اإلسام  املهّمة؛ وذلك  للمرشكني. وهذا األمر من األمور 
عناية خاّصة واهتامًما وافًرا للقرابة والرحم، عندما يصل األمر إىل املرشكني 
يطلب من املسلمني االنفصال عنهم حّتى عى مستوى العواطف، وال يقبل 

التعبري عن هذه العواطف حّتى باالستغفار.

التوافر على الهوية شرط تشّكل األمة

إىل  ينتسب  اإلسامّي  املجتمع  أّن  عّدة  موارد  يف  الكريم  القرآن  يؤّكد 
ليسوا حفنة من  أهّنم  إىل  بأشكال شّتى  املسلمني  نظر  ويلفت   ،إبراهيم
الناس ولدت فجأة يف ذلك العرص، بل أنتم أّمة متتد جذورها يف التاريخ 
املسلمني هوّية  التأكيد إعطاء  آثار هذا  إبراهيم.1 ومن  النبّي  لتصل إىل 

خاّصة حتول دون انجذاهبم إىل سائر األمم.

حيتاج  أّمة  تأسيس  يريد  فكريٍّ  اجتاه  أو  مذهب  كّل  العموم،  وعى 
يف  نفوذه  تعميق  أجل  من  يسعى  االستعامر  حّتى  جذور.  عن  البحث  إىل 
املجتمعات والبلدان الضعيفة إىل إضفاء صبغٍة تارخيّية عى نفسه، وإقناع 

املستعَمرين بأهّنم أمم ال تاريخ وال هوّية هلا.

ورد يف سورة مريم احلديث عن استغفار إبراهيم آلزر املرشك، وذلك 
ما يشري إليه قوله تعاىل: ﴿قَاَل َساَلٌم َعلَيَْك َسأَْستَْغِفُر لََك َربِّي﴾.2 أّما يف هذه 
األمر  هذا  أّن  بلسان  للمرشكني،  االستغفار  عن  النهي  ورد  فقد  السورة 

1-  االستشهاد املتكّرر بإبراهيم ، واإلشارة إىل أّنه مؤّسس دين التوحيد، ال يقصد 
هو  السبب  ولعّل  التوحيد؛  دين  يكونوا عى  مل  إبراهيم  السابقني عى  األنبياء  أّن  منه 

الدور الذي أّداه إبراهيم يف احلضارة اإلنسانّية يف العامل. {
2-  سورة مريم: اآلية 47.

اآلية )113(

امتداد جذور 
اإلسام إىل 
 إبراهيم
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يَْستَْغِفُرواْ  أَن  آَمُنواْ  َوالَِّذيَن  لِلنَِّبيِّ  كَاَن  »َما  واملؤمنني:   للنبّي ينبغي  ال 
  يعّد املسلمني أتباًعا إلبراهيم  لِلُْمْشِركِيَن«. وقد أرشنا آنًفا إىل أّن اهلل

وعى مّلته، فقد حيلو ألحدهم أن يستغفر للمرشكني من أقاربه بحّجة العمل 
 واستغفاره ألبيه بحسب اآلية من سورة مريم، فتواجهه  بسري إبراهيم 
وغريهم،  املسلمني  أذهان  يف  سؤااًل  املوقف  هذا  ويثري  الناهية.  اآلية  هذه 

كيف يفعل إبراهيم ما حيّرمه اإلسام عى أتباعه؟!

جتيب اآلية نفسها عن السؤال بقوله عّز وجّل: »َوَما كَاَن اْسِتْغَفاُر إِبَْراِهيَم 
أَ ِمْنُه«. وبناًء عليه  ا تَبَيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ لِلِّه تَبَرَّ ْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه فَلَمَّ أِلَِبيِه إِالَّ َعن مَّ

فإّن املسألة بالنسبة إىل النبّي إبراهيم  مرتبطٌة بوعٍد سوف يأيت توضيحه، 
أّما بالنسبة إىل املسلمني، وبعد أن تبنّي هلم أّن املرشكني من أهل النار نتيجة 
أقارب  كانوا  لو  حّتى  هلم؛  لاستغفار  معنى  فا  الرشك،  عى  إرصارهم 
وأهلني: »َما كَاَن لِلنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنواْ أَن يَْستَْغِفُرواْ لِلُْمْشِركِيَن َولَْو كَانُواْ أُْولِي 

قُْربَى ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيِم«.

علّو األخّوة الدينّية على العالقات األسرّية

ورد يف سبب نزول اآلية أّن أحد املؤمنني -ويف بعض األخبار أّنه أمري 
املؤمنني - دخل املسجد فوجد مسلاًم يصيّل، ودعا آلبائه وأجداده عقب 
هذه  فنزلت   اهلل رسول  إىل  اخلرب  فوصل  هلم،  املغفرة  وطلب  صاته 

اآليات للنهي عن هذا العمل.1

آيات  وثّمة  حمدد،  نزوٍل  سبُب  اآليات  هلذه  يكون  أن  رضورة  نرى  ال 
كثرية مل يرد يف سبب نزوهلا أّي خرب، ورّبام مل تكن هي يف حّد ذاهتا مرتبطة 
بواقعة حمّددة. وما يدعونا إىل الشّك يف ربط هذه اآلية هبذه الواقعة املذكورة، 
أّنه يبعد عى النبّي واملؤمنني أن يستغفروا للمرشكني حّتى لو كانوا من 

1-  الطربّي، جامع البيان، ج 11، ص 60.

اآلية )114(
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ذوي قرابتهم. فقد كان االصطفاف واضًحا، والصفوف ممتاٌز بعضها عن 
بعضها اآلخر يف تلك الفرتة من تاريخ اإلسام.

فئتان  القيامة  يوم  أهّنم واملرشكني  للمسلمني  تبنّي  أن  تريد  اآلية  ولعّل 
متتاز إحدامها عن األخرى، وبالتايل، تدعوهم إىل التاميز واالنفصال عنهم 
أّن اآلية تريد أن تقول للمسلمني ما دمتم  أيًضا،  أيًضا. وحُيتمل  الدنيا  يف 

تعرفون عاقبة املرشكني فا تضّيعوا أوقاتكم بالدعاء وطلب املغفرة هلم.

وعى الرغم من طرحنا هذين االحتاملني فإّننا نقّوي االحتامل األّول؛ 
ألّن اآلخرة هي استمرار للدنيا: »الدنيا مزرعة اآلخرة«.1

بحٌث تاريخيُّ وأدبيُّ في كلمة »أب«

فاعل الفعل »وعدها« يف قوله تعاىل: »َوَما كَاَن اْسِتْغَفاُر إِبَْراِهيَم أِلَِبيِه إِالَّ 
ْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه«، هو األب، وليس إبراهيم . وذلك أّن آزر وعد  َعن مَّ

النبّي إبراهيم  برتك عبادة األصنام، فوعده باالستغفار له؛ ولكن مّلا تبنّي 
له إرصاره عى الرشك وأّنه عدوٌّ هلل ترّبأ منه.

الكام من اإلمامّية لزوم  الوالد؛ ولكن يرى علامء  اللغة هو  األب يف 
طهارة آباء األنبياء وأّمهاهتم من رجس الرشك؛ فلذلك رأوا أّنه ال بّد من 
اللغة  ويف  الظاهر.  معناها  بغري  وتفسريها  اآلية  هذه  يف  أب  كلمة  تأويل 
الكلمة تستعمل ولو جماًزا يف  إّن هذه  ما يساعد عى ذلك؛ حيث  العربّية 
العم واملريّب. وبالتايل قالوا إّن آزر ليس أًبا للنبّي إبراهيم  بل هو عّمه. 
كلمة  باستعامل  عليه  ينّصون  احلقيقّي  األب  معنى  إفادة  العرب  أراد  وإذا 
»والد«. وعليه يمكننا تربير هذا التفسري بأّن كلمة »أب« ليست رصحيًة يف 

معنى الوالد.

1-  عوايل الآليل، ج 1، ص 267.
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وقد أثبت مفّ�نا املحّقق املعارص العايل القدر،1 بواسطة التأّمل يف عدٍد 
من آيات القرآن الكريم، أّن كلمة »أبيه« يف هذه اآلية ال تفيد معنى الوالد. 
وأثبت ذلك باالستناد إىل آية أخرى يف كتاب اهلل هي قوله تعاىل عى لسان 
﴾.2 وُيفهم من هذه اآلية أّن هذا الشخص  إبراهيم: ﴿َربََّنا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ
الذي يستغفر له النبّي إبراهيم  يف أواخر عمره هو شخٌص آخر غري ذلك 
الذي تشري إليه اآلية الناهية. فاستغفار النبّي إبراهيم  يف هذه اآلية لنفسه 
ولوالديه يدلّ عى أّن آزر مل يكن والده، وإاّل فا معنى لاستغفار له بعد 
الترّبؤ منه. وال يعنينا أن نعرف من هو آزر هذا، وال يتوّقف فهم اآلية عى 

.معرفة قرابته بإبراهيم

عبادة  عن  والرتاجع  بالتوبة    إبراهيم  النبّي  وعد  الرجل  هذا  وكأّن 
األصنام بعد حوار دار بني الطرفني، فبنى إبراهيم عى ذلك الوعد ووعده 
الرجل بام وعد وإرصاره  التزام ذلك  تبنّي عدم  فلاّم  باالستغفار والدعاء، 

عى الرشك، ترّبأ منه بدل الدعاء له.

و»الغفران« هو ترميم اخللل وملء الفراغات والفجوات التي تعاين منها 
نفس املرشك واملنافق وروحهام. وقد سأل إبراهيم  اهلل  أن يرّمم نفس 

هذا املرشك اخلربة، ويمأل ما فيها من فجوات ويصلح وجوه اخللل فيها. 

وهذا هو شأن األنبياء، وطبع النبّوة ومقتضاها؛ أّي االستغفار وطلب 
الصاح لكّل من بقيت جذوة األمل بصاح حاله مشتعلة. ولكن عندما 
كّل  نفسه  عى  سّد  صاحبها  وأّن  فيها،  أمل  ال  الروح  هذه  أّن  النبّي  يرى 
ا عى االستغفار ملن أقفل عى  أبواب االهتداء، يرتاجع النبّي وال يبقى مرصًّ

نفسه نوافذ املغفرة. واستغفار النبّي إبراهيم  من هذا الباب.

اٌه َحلِيٌم«: تكشف هذه  أَ ِمْنُه إِنَّ إِبَْراِهيَم ألوَّ ا تَبَيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ لِلِّه تَبَرَّ »فَلَمَّ

1-  الطباطبائّي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 7، ص 170-167.
2-  سورة إبراهيم: اآلية 41.
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العبارة عن وجود دوافع غري إنسانّية والتزام بمسار معاكس ملسار الفطرة 
ألّنه    إبراهيم  منه  ترّبأ  وهلذا  يؤمن،  مل  هذا  وألجل  الرجل،  هذا  عند 
تعاىل، يطلب  اهلل  إىل  الدائم  االلتفات  تقتيض  أّي ذو طبيعة وفطرة  »أّواه« 
منه عّز وجّل ما كان ينبغي طلبه، ويترّبأ من كّل ما هو خمالٌف إلرادته تعاىل. 

و»حليم« أّي ال حيكم من دون تأّمل وال يتّ�ع يف أحكامه.

التقابل الدائم بين جبهتي الكفر واإليمان

بّينت اآلية 113 التقابل الدائم بني جبهتي الكفر واإليامن؛ أي إّن اآلية 
تفيد وجود جبهتني متقابلتني عى الدوام، إحدامها جبهة املسلمني واألخرى 
جبهة الكّفار. وأولئك املعارضون لإلسام واإليامن، إىل أّي ديٍن أو إقليم 
انتموا هم يف جبهة الكفر؛ وهلذا تكون العاقة بينهم وبني جبهة اإلسام 
. وأولئك الذين ال يعارضون جبهة اإلسام  واإليامن عاقة تقابٍل وتضادٍّ
كّفاًرا  لو كانوا  الكفر حّتى  وال يعملون عى رضهبا، ال يصنّفون يف جبهة 
غري مسلمني. يقول القرآن الكريم: ﴿اَل يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم 
وُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ  ن ِديَاِركُْم أَن تَبَرُّ يِن َولَْم يُْخِرُجوكُم مِّ ِفي الدِّ

أولئك  النهي مقصور عى  أّن  لتبنّي  الاحقة  اآلية  وتكمل  الُْمْقِسِطيَن﴾.3 

ديارهم،  من  وأخرجوهم  واملسلمني  لإلسام  العداء  سيف  شهروا  الذي 
فهؤالء وحدهم ينهى اهلل املسلمني عن التواصل معهم وعن موّدهتم: ﴿إِنََّما 
ن ِديَاِركُْم َوظَاَهُروا َعلَى  يِن َوأَْخَرُجوكُم مِّ يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم ِفي الدِّ

إِْخَراِجُكْم أَن تََولَّْوُهْم َوَمن يَتََولَُّهْم فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّالُِموَن﴾.4

وبالنظر إىل هذا التقابل ال بّد من التاميز واالنفصال بني الطرفني؛ كي ال 
تتداخل اجلبهتان وختتلطا. وعندما يقع االختاط ويأخذ أحد األشخاص 

3-  سورة املمتحنة: اآلية 8.

4-  سورة املمتحنة: اآلية 9.
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شيئًا من هذه اجلبهة وشيئًا أو أشياء من اجلبهة األخرى، تتحّقق احلالة التي 
نسّميها بالنفاق. وبالتايل كّل من أعلن إسامه ُيصنّف يف جبهة اإلسام، 
ومن مل حيّدد موقفه بالكامل فهو منافٌق ويف جبهة الكفر؛ ألّن املنافق جزٌء 

من جبهة الكفر.

وقد ورد يف الروايات عن املعصومني ما يفيد هذا املعنى: »الساكت 
أخو الرايض، ومن مل يكن معنا كان علينا«.1 وهذا يعني أّن كّل شكٍل من 
أشكال الركون للكفر حّتى لو كان عى شكل النفاق، أو الوالء االقتصادّي، 

أو الفكرّي، أو الروحّي والعاطفّي، يدخل صاحبه يف جبهة الكفر. 

عالية  بدرجة  األمر  هذا  املمتحنة  سورة  يف  الكريم  القرآن  بنّي  وقد 
من  جيعل  الذي  واملبدأ  القاعدة  عن  تعاىل  اهلل  يكشف  حيث  الوضوح. 
إبراهيم أسوًة يف عاقات الترّبي والتويّل. وقاعدة الوالء والرباء يف تعاليم 
النبّي إبراهيم  تقوم عى الرابطة الدينّية ال عى رابطة القربى والدم: ﴿قَْد 
كَانَْت لَُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي إِبَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ قَالُوا لَِقْوِمِهْم إِنَّا بَُراء ِمنُكْم 

ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن الله كََفْرنَا ِبُكْم َوبََدا بَيَْنَنا َوبَيَْنُكُم الَْعَداَوُة َوالْبَْغَضاء أَبًَدا  َوِممَّ
َحتَّى تُْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه﴾.2

وبحسب املصطلح املعتمد يف اآليات والروايات، عندما ُيستعمل الكفر 
يف مقابل اإليامن ال يقصد منه إنكار وجود اهلل؛ بل يقصد منه اإلشارة إىل 
االصطفاف يف مقابل اإلسام وأتباعه. وذلك أّن املؤمن ال يمكن أن يقاتل 
أمري  فحرب  الصفوف،  وامتياز  الرؤية  وضوح  من  بّد  ال  عليه  املؤمن؛ 

املؤمنني  مع الناكثني كانت حرًبا مع أئّمة الكفر.

عن اإلمام الصادق  أّنه قال: »ارتّد الناس بعد احلسني  إاّل ثاثة، 
أبو خالد الكابيل، وحييى بن أّم الطويل، وجبري بن مطعم«.3 ُيروى أّن حييى 

1-  بحار األنوار، ج 74، ص 421.
2-  سورة املمتحنة: اآلية 4.

3-  بحار األنوار، ج 46، ص 142.



تفسير سورة براءة702

كان يأيت إىل مسجد املدينة ويقرأ قوله تعاىل خماطًبا به املسلمني: ﴿كََفْرنَا ِبُكْم 
  َوبََدا بَيَْنَنا َوبَيَْنُكُم الَْعَداَوُة َوالْبَْغَضاء﴾.1 وهذا هو عني كام النبّي إبراهيم

وأتباعه، فيحيى إًذا هو من البقّية الباقية من أتباع إبراهيم.

وهذه الرواية وأمثاهلا تعّلمنا أّن من يصطّف يف مقابل اإلسام، هو من 
أهل جبهة الكفر حّتى لو كان مؤمنًا باهلل تعاىل. ومثل هؤالء ينطبق عليهم 

مفهوم الكفر بحسب االصطاح القرآيّن.

وبناًء عى ما تقّدم، نستخرج من اآليات حمّل البحث أصًا من األصول 
التواصل  أّن عى املسلمني أن يقطعوا كّل أشكال  اإلسامّية ومبدًأ، وهو 
بينهم وبني الكافرين، وأن ال يرتبطوا هبم بأّي رابطة؛ حّتى لو كانت هذه 
العاقة أو الرابطة عاقًة عاطفّية؛ ألّن هذه العاقة هي اخلطوة األوىل التي 

تودي باملسلم يف جبهة الكفر.2

1-  سورة املمتحنة: اآلية 4.
2-  مل نعثر عى تفسري اآليتني 115 و 116.



لََقد تَّاَب الله َعلَى النَِّبيِّ َوالُْمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن 

اتَّبَُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرِة ِمن بَْعِد َما كَاَد يَِزيُغ قُلُوُب 

ِحيٌم ﴿117﴾  ْنُهْم ثُمَّ تَاَب َعلَيِْهْم إِنَُّه ِبِهْم َرُؤوٌف رَّ فَِريٍق مِّ

َعلَيِْهُم  َضاقَْت  إَِذا  َحتَّى  ُخلُِّفواْ  الَِّذيَن  الثَّالَثَِة  َوَعلَى 

األَْرُض ِبَما َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَيِْهْم أَنُفُسُهْم َوظَنُّواْ أَن 

إِنَّ  لِيَتُوبُواْ  َعلَيِْهْم  تَاَب  ثُمَّ  إِلَيِْه  إِالَّ  اللِّه  ِمَن  َملَْجأَ  الَّ 

ِحيُم ﴿118﴾ اُب الرَّ اللَّه ُهَو التَّوَّ

118      117





تناسب اآليات

نزلت هاتان اآليتان بمناسبة ذات صلة بمعركة تبوك. ويف خال بيان 
الواقعة التي هي موضوع اآليتني ثّمة نقاٌط وقضايا مهّمة ُتستفاد منهام.

نوعان من التخّلف عن تبوك

ثّمة نوعان من التخّلف عن معركة تبوك؛ فبعد أن جّهز النبّي جيشه 
طرأت  تبوك،  إىل  به  وانطلق  احلارقة،  الصحراء  وحرارة  املدينة  طقس  يف 
عى بعض املسلمني يف الطريق إىل تبوك مشكات أّدت إىل بعض الرتّدد 
عندهم. ما دفع عدًدا من املقاتلني إىل التفكري يف التوّقف عن متابعة السري؛ 

بل رّبام دفع بعضهم إىل اختيار العودة عى أعقاهبم إىل املدينة.

بعض  أّن  هو  املعركة،  هذه  عن  التخّلف  أشكال  من  اآلخر  والشكل 
ومل  املدينة،  يف  البقاء  وفّضلوا  األمر  أّول  من  العافية  آثروا  األشخاص 
املعركة،  من  وجيشه   النبّي رجع  وعندما  اجلهاد.  لدعوة  يستجيبوا 
كبوهتم  من  فانتبهوا  فيها.  أنفسهم  أوقعوا  التي  اخلسارة  حجم  اكتشفوا 
وتابوا إىل اهلل تعاىل، وقبل اهلل توبتهم. واآلية األوىل تتحّدث عن الشكل 

األول، والثانية عن الثاين.

توبة الله وتوبة العبد

»التوبة« يف اللغة الرجوع. وتوبة اهلل تعني التفات اهلل إىل العبد ونظره 
إليه. وتوبة العبد تعني رجوع العبد إىل اهلل تعاىل.
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وهلل يف التوبة الواحدة للعبد توبتان، وقد كشف بعض املحّققني عن أّن 
فيتجّى  العبد  بلطفه إىل  ينظر  أّنه  بتوبتني من اهلل؛ وذلك  العبد حمفوفة  توبة 
هذا اللطف يف صورة التوفيق للتوبة. وهذا من جتّليات الرمحة والرأفة اإلهلّية 
باإلنسان أن يعيده إىل خط اهلل بعد انحرافه عنه. وعندما يرتاجع العبد عن 
االنحراف يقبل اهلل توبته، وهذه هي التوبة الثانية هلل تعاىل. إًذا، توبة اهلل تعاىل 
تتحّقق بإظهار اهلل العطف والرأفة بالعبد فينجذب إىل العودة إىل رصاط اهلل 

تعاىل ويستجّد يف نفسه النشاط والشوق إىل االستقامة بعد االنحراف.

ويف ما يرتبط بقوله تعاىل: »لََقد تَّاَب الله َعلَى النَِّبيِّ َوالُْمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر«، 
ال بّد من تفسري التوبة بمعنى آخر غري املعنى االصطاحّي املعروف للتوبة؛ 
وذلك ألّنه مل يصدر عن النبّي وأصحابه من املهاجرين واألنصار ذنٌب 
يستدعي التوبة هبذا املعنى وقبول اهلل تعاىل إّياها. ونحن نرى أّن هذه التوبة 

معناها »التوفيق للثبات واالستقامة«.

بعض أهل السنّة يرون أّن النبّي يمكن أن جيتهد وخيطئ يف اجتهاده، 
وبالتايل تكون التوبة هي الرتاجع عن ذاك اخلطأ أو االشتباه. أّما بحسب 
رؤيتنا واعتقادنا يف النبّي فإّننا ال نقبل عليه االجتهاد واخلطأ؛ بل كّل ما 

يصدر عنه وحٌي من اهلل.

فاهلجرة يف  لنا.  تعليمّية  للمهاجرين واألنصار صفٌة  املذكورة  والصفة 
حّد ذاهتا وكذلك النرصة ليست عنواًنا مازًما بالرضورة للقيمة واالعتبار. 
ويف هذه اآلية يبنّي اهلل لنا أّن املعيار يف احرتام اهلجرة والنرصة هو االّتباع 
الع�ة  ارتفاع  فبعد  ِة«.  اْلُعْ�َ َساَعِة  يِف  َبُعوُه  »اتَّ والشّدة:  الع�ة  يف حالة 
والشّدة كثريون أعلنوا إسامهم ونرصوا النبّي وهاجروا إليه، وليس 
اإلنسان  يكون  أن  الفخار  فام هو من موجبات  الفخر؛  هذا من موجبات 
فيه  يضعف  وقٍت  يف   النبّي فنرصة  األوائل.  واألنصار  املهاجرين  من 

ا. اإلنسان عن املقاومة ليست فضيلًة كافية لتعطي صاحبها مقاًما خاصًّ

فيها  مّر  عّدة  ظروف  عى  الساعة  هذه  تطبيق  يمكن  الُْعْسَرِة«:  »َساَعِة 

اآلية )117(

فضل الوقوف 
إىل جانب 

النبي يف وقت 
الع�ة.
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إىل  باخلروج  هيّم  كان  حني  واألوضاع  الظروف  تلك  ومن   ،النبّي
تبوك؛ فالظروف املحيطة هبذا اخلروج كانت خاّصة وممّيزة وفيها الكثري من 
الدروس التي تكشف لنا عن عنارص امتحان القدرة عى الثبات واختباره، 

. وتكشف مدى استعدادنا للقتال والوقوف إىل جانب رسول اهلل

وكان  كبرية،  درجٍة  إىل  صعبة  األوضاع  كانت  تبوك  إىل  املسري  إّبان 
أهّنم  روي  وقد  املأكل،  تأمني  صعوبة  درجة  إىل  الضيق  يعانون  املسلمون 
يعطيها ألخيه  ثّم  الوقت  فيمّصها أحدهم شيًئا من  التمرة  يتبادلون  كانوا 

ليكمل، وهكذا إىل أن ال يبقى منها سوى النواة.

بأقّل مقدار من  يبقى عى قيد احلياة  أّن اإلنسان يمكن أن  ُيعلم  وهبذا 
الطعام. فاإلنسان يمكنه املحافظة عى حياته بحّبٍة من التمر؛ لكن برشط 
التمر نخره الدود، بحيث ال  الثبات. ولعّل بعض ذلك  صّحة العزم عى 
يأكله اإلنسان يف احلاالت االعتيادّية؛ ولكن يف ظروف احلرب والضيق ال 

مناص عن التقّوت هبذا النوع من الطعام.
ومن ناحية املاء، كذلك كان يعاين اجليش اإلسامّي من قّلة املاء، فلم 
يكن عندهم من املاء ما يكفيهم للرشب. ُيضاف إىل ذلك قّلة وسائل السفر 
كاحليوانات لركوب ظهورها؛ ولذلك ورد أهّنم كانوا يتناوبون عى مركٍب 
واحٍد. يف مثل هذه الظروف أعلن النبّي اجلهاد وأوجبه عى املسلمني، 
وأكثر  العّدة  درجات  أعى  عى  يتوّقف  ال  اجلهاد  أّن  عن  يكشف  وهذا 
العديد، كام يتصّور بعض الناس ويصّورون. فاإلنسان عنده من الطاقة ما 

يكفي لتحّمل هذه املشكات والتفّوق عليها.

 واملسألة األخرى هي إمكان استفادة األبعاد الرتبوّية من فعل النبّي
يف قضّية معركة تبوك. فقد كان متاًحا للنبّي تأخري النفر عرشة أّيام مثًا 
ليكتمل العدد ويزيد املجاهدون عاّم كانوا عليه حني خرج هبم إىل تبوك؛ 
أمرهم؛ وذلك ألّن  املدينة  أهل  االنتظار حّتى جيمع  قادًرا عى  أّنه  وذلك 
إليها  يصلون  بحيث  املدينة،  من  احلّد  ذلك  إىل  قريًبا  يكن  مل  الروم  جيش 

أمهية تقوية 
اإلرادة 

والعزيمة.
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اإلرصار  هذا  وراء  أّن  ُيعلم  كّله  هذا  ومن  إليهم.   النبّي انطاق  قبل 
واالستعجال النبوّي حكمًة كامنًة. وهي وجوب تقوية اإلنسان عزيمته.

فكرة التدريب وتقوية اإلرادة ليست مقصورًة عى اجلهاد؛ بل هذا األمر 
أيًضا. واإلرادة من السامت اخلاّصة باإلنسان؛  العبادات  موجود يف سائر 
وهلذا يستغّل اإلسام كّل فرصٍة لتقوية هذه السمة ومتتينها يف اإلنسان، بام 
يساعده عى نيل كامله املنشود. ويف املجتمع اإلسامّي ينبغي أن ُيعمل عى 
استثامر كّل يشء يف سبيل تطوير إمكانّيات اإلنسان، ومن هذه اإلمكانّيات 
عى  تبوك  إىل  اجليش  خروج  عى   النبّي أرّص  هنا،  ومن  اإلرادة.  قّوة 
الرغم من حالة الضيق التي كانوا يعانون منها، ومل ينتظر ارتفاع تلك احلالة 

واخلروج بعد ذلك.

  اهلل  خيربنا  اآلية  هذه  يف  ْنُهْم«:  مِّ فَِريٍق  قُلُوُب  يَِزيُغ  كَاَد  َما  بَْعِد  »ِمن 
عن أّن قلوب بعض األشخاص كادت تزيع، والزيغ يف اللغة هو امليل عن 
احلّق واالنحراف عنه. فقلب املؤمن له وجهة حمّددة تبًعا لبوصلة اإليامن؛ 
ولكن تطرأ عى القلب بعض الطوارئ تدفع هذا القلب إىل التحّول نحو 
الطريق إىل  بالزيغ. ويف  القرآيّن  جهٍة أخرى، وهذا ما ُيسّمى يف املصطلح 
الذي  الرتّدد  نتيجة  املؤمنني أن تزيغ وتنحرف،  تبوك كادت قلوب بعض 
عصف هبا. ولكّن اللطف اإلهلّي أدركهم، وأعاد إىل قلوهبم وهج اإليامن 

ما ساعدهم عى الثبات ومتابعة املسار.

المقصود من التوفيق اإللهّي

التوفيق يف اللغة له معاٍن عّدة أحدها النجاح أو املساعدة عى النجاح، 
وبالتايل توفري أسباب حصول األهداف والغايات. ومثال ذلك يف القضّية 
حمّل البحث أّنه عند بدايات التزلزل يف قلوب املؤمنني نزلت اآلية وأعادت 

حرارة اإليامن إىل تلك القلوب من جديد. وهذا أحد معاين »تَّاَب اهلل«.
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العربية  اللغة  يف  »ثّم«  عليهم.  بتوبته  اهلل  وّفقهم  ثّم  َعلَيِْهْم«:  تَاَب  »ثُمَّ 
للعطف مع الرتاخي، وبيان أّن شيًئا حصل بعد يشء مع فاصل زمنّي، وهو 
املّدة الفاصلة بني تنّبههم وتوبتهم. إًذا تكرار اإلشارة إىل التوبة اإلهلّية سببه 
وجود توفيقني، أحدمها تنبيههم وإعادة حرارة اإليامن إىل قلوهبم، والثاين 

توفيقهم للتوبة وقبول اهلل  منهم.

شروط قبول التوبة

البحث يف التوبة حيتاج إىل جمال أوسع، ولكن نقول عى نحو اإلمجال 
واإلجياز-وقد ورد هذا املعنى يف األخبار والروايات- التوبة من العبد أمٌر 
عدم  عى  يعزم  مل  ما  اإلنسان  يتوب  فا  فقط.  ذهنيًّا  أمًرا  وليست   ، عميلٌّ
تكرار املعصية مّرة أخرى. ومن األمور املساعدة عى التوبة الندم والعزم 

عى تصحيح وجرب ما مىض. 

والرشط اآلخر املطلوب يف التوبة هو تصحيح اإلنسان االنحراف الذي 
طرأ عى عاقته بجامعة املسلمني. وهذا يف حال بقيت فرصة التوبة قائمة. 
ففي التوبة احتامالن، أحدمها أن تكون الفرصة ضاعت ووقت التوبة قد 
انتهى. واالحتامل الثاين هو أن يكون باب التوبة مفتوًحا  عى الدوام. ولو 
أّن  كان االحتامل األّول صحيحًا؛ لفسد الكثري من أمور اإلنسان؛ وذلك 
اإلنسان كثرًيا ما يقع يف املعصية، ثّم يستيقظ بعد ذلك  ويريد العودة إىل 
اهلل، وتصحيح حالة االنحراف التي طرأت عليه. وكون اهلل تّواًبا من معانيه 
أّن اهلل  سّخر الكثري من األمور ملساعدة اإلنسان عى التوبة. فاملرتّددون 
يف الطريق إىل تبوك سّخر اهلل هلم الكثري من العوامل املساعدة عى التوبة، 

ومن تلك العوامل اجليش الذي كانوا يريدون نرصته.

ِحيٌم«: صفتا الرأفة والرمحة من الصفات اإلهلّية، ومن  »إِنَُّه ِبِهْم َرُؤوٌف رَّ
معانيهام يف هذا السياق أو من جتّلياهتام هتيئة األسباب املساعدة عى التوبة.
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وضع المتخّلفين عن تبوك

 عى الثاثة الذين ختّلفوا  ُخلُِّفواْ«: لقد تاب اهلل  الَِّذيَن  الثَّالَثَِة  »َوَعلَى 
عن السري إىل تبوك، كام تاب عى من أشري إليهم يف اآلية السابقة. وهؤالء 
الثاثة هم: كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، وهال بن أمّية. عندما عاد 
النبّي من غزوة تبوك، قال هؤالء الثاثة بجرأة نذهب إىل رسول اهلل 
يكّلمهم،  مل  وزاروه  إليه  ذهبوا  عندما  ولكن  عنّا؛  راٍض  وهو  يده  ونقّبل 
للعودة  فاضطّروا  معهم.  والتحّدث  خماطبتهم  عن  الناس  سائر  امتنع  كام 
عى  وظّلوا  وأوالدهم.  نسائهم  مقاطعة  مشكلة  فواجهتهم  بيوهتم،  إىل 
هذه احلال أّياًما حّتى ضاقت عليهم الدنيا. فأكرب العذاب الشعور بالطرد 
من  باخلروج  ففّكروا  إليها.  اإلنسان  ينتمي  التي  اجلامعة  من  واإلخراج 
املدينة، وخطر يف باهلم أّنه ما دام الناس قد ُمنعوا من احلديث معهم، فيجب 
عليهم أيًضا االمتناع عن احلديث فيام بينهم، وقد كانت هذه الرشارة األوىل 

للتوبة عند هؤالء الثاثة حيث بدأوا بمعاقبة أنفسهم.

واإلنسان الذي يعيش عى األنس عندما يشعر بأّنه وحيد مطرود، وغري 
حتّمله.  يمكن  ال  يشء  إىل  نظره  يف  احلياة  تؤول  املجتمع،  يف  فيه  مرغوب 
اخلطوة  هو  الشعور  هذا  ووجوده  كيانه  يف  بحفرة  اإلنسان  يشعر  وعندما 
نفوس  يف  عميًقا  اجلهاد  عن  التخّلف  حفر  وقد  التوبة.  مسار  يف  األوىل 
هؤالء الثاثة، وهي حفرة أشبه بجرح يف بدٍن اإلنسان يتوّقف عاجه عى 
اسرتاحة ومداواة. وقد عمل هؤالء الثاثة عى معاجلة هذا اجلرح الروحي 

بالترّضع إىل اهلل  والطلب منه أن يرّمم هذا اخللل الذي أصاهبم.

»َحتَّى إَِذا َضاقَْت َعلَيِْهُم األَْرُض ِبَما َرُحبَْت«: األرض عى الرغم من سعتها 
ورحابتها ضاقت عليهم ومل تعد تّتسع هلم. 

»َوَضاقَْت َعلَيِْهْم أَنُفُسُهْم«: ومل تضق األرض عليهم فحسب، بل ضاقت 
عليهم أنفسهم؛ بحيث مل يعد يشعر أحدهم أّن يف وجوده مّتسًعا له.
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أنفسهم  وضيق  األرض  ضيق  إِلَيِْه«:  إِالَّ  اللِّه  ِمَن  َملَْجأَ  الَّ  أَن  »َوظَنُّواْ 
أشعرهم أّن امللجأ الوحيد الباقي هلم هو اهلل تعاىل.

ِحيُم«: بعدما اكتشفوا أّن  الرَّ اُب  التَّوَّ ُهَو  اللَّه  إِنَّ  لِيَتُوبُواْ  َعلَيِْهْم  تَاَب  »ثُمَّ 
التوبة،  توفيق  اهلل  أناهلم  هلم،  املتاح  األخري  واملاذ  الوحيد  امللجأ  هو  اهلل 
فتابوا وتاب عليهم، فاهلل هو التّواب، و»التّواب« صيغة مبالغة من تائب 

أّي كثري التوبة.





اِدِقيَن ﴿119﴾  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللَّه َوكُونُواْ َمَع الصَّ

أَن  األَْعَراِب  َن  مِّ َحْولَُهم  َوَمْن  الَْمِديَنِة  أِلَْهِل  كَاَن  َما 

ُسوِل اللِّه َوالَ يَْرَغبُواْ ِبأَنُفِسِهْم َعن نَّْفِسِه  يَتََخلَُّفواْ َعن رَّ

ذَلَِك ِبأَنَُّهْم الَ يُِصيبُُهْم ظََمأٌ َوالَ نََصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة ِفي 

اَر َوالَ يََنالُوَن  َسِبيِل اللِّه َوالَ يَطَُؤوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ الُْكفَّ

ِمْن َعُدوٍّ نَّياْلً إاِلَّ كُِتَب لَُهم ِبِه َعَمٌل َصالٌِح إِنَّ اللَّه الَ 

يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِنيَن ﴿120﴾ َوالَ يُنِفُقوَن نََفَقًة َصِغيَرًة 

َوالَ كَِبيَرًة َوالَ يَْقطَُعوَن َواِديًا إاِلَّ كُِتَب لَُهْم لِيَْجِزيَُهُم 

اللُه أَْحَسَن َما كَانُواْ يَْعَملُوَن ﴿121﴾

121      119





تناسب اآليات:

تكّلمت اآليات السابقة عى املتخّلفني عن اجلهاد، وعن توبة بعضهم 
وقبول اهلل  توبتهم.

وهذه املجموعة من اآليات اآلية األوىل منها تتوّجه باخلطاب إىل املؤمنني 
مجيًعا، وحتّدد هلم قاعدة للتموضع وقاعدًة للسلوك، فقاعدة السلوك هي 
األمر بالتقوى، وقاعدة التموضع هي الكون مع الصادقني: »يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
املؤمنني  مجيع  إعداد  هو  واهلدف  اِدِقيَن«.  الصَّ َمَع  َوكُونُواْ  اللَّه  اتَُّقواْ  آَمُنواْ 

اآلخرين  من  مواقفهم  وحيّددوا  مواقعهم  وليأخذوا  الصعوبات،  ملواجهة 
عى أساس هذين املبدأين.

معنى التقوى:

التقوى هي حالة االلتفات إىل اهلل  وجتنّب نواهيه وااللتزام بأوامره 
خمالفة  يف  التوّرط  من  ووقايته  اإلنسان  صون  أن  يوجب  وذلك  تعاىل، 
التعاليم اإلهلّية، وجينّبه كذلك السري وفق ميول النفس وأهوائها. والثبات 

عى صاح العمل. وهذه هي احلالة التي يكتسبها املّتقون.
ومن الطبيعي أّن من يكتسب حالة التقوى، لن يتوّرط يف التخّلف عن 
األمر اإلهلّي باجلهاد. وبالتايل يمكن القول إّن التقوى هي أساس ومنطلق 

مجيع الطاعات واحلصن احلامي من الوقوع يف املعايص عى أنواعها.
وحيث إّن معارشة غري أهل التقوى قد ترتك أثرها يف اإلنسان وتضعف 
تأمر  اآلية  فإّن  التمييز بني احلال واحلرام،  اإلنسان عن  حصانته، وتعيق 
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املؤمنني بانتقاء الرفقة، ومازمة أهل الصدق.
وقد اختلف املفّ�ون يف املعنى الظاهرّي هلذه اآلية. وإذا استطعنا بيان 

املعنى الظاهرّي يسهل علينا تلّمس تأويلها.

الصادقون ومصاديقهم

الذين  األشخاص  اآلية  يف  الصادقني  من  ُيقصد  ال  أّنه  الواضح  من 
يتجنّبون الكذب يف إخباراهتم؛ فرّب صادٍق يوردنا موارد اهللكة ويضّلنا 
يف  وصدقهم  ضالة  أهل  بأهّنم  اعرتافهم  من  الرغم  عى  اهلل،  سبيل  عن 
اآلية بمازمتهم  أنفسهم وإخبارهم عنها. فمثل هؤالء ال توصينا  تقويم 
إذا  الضالة  أهل  بمعارشة  يوصينا  اهلل ال  أّن  املؤّكد  معهم. ومن  والكون 

كانوا صدقوا القول ومل خيفوا أو يكذبوا يف اإلخبار عن ضاهلم.
ما  الصادقني، والصادقون -حسب  بأن يكون اإلنسان مع  تأمر  فاآلية 
نفهم- هم الذين يقولون احلّق والذين يتطابق قوهلم مع عملهم، وبالتايل 
للذين  املقابل  املعنى  هم  وهؤالء  وممارستهم.  سلوكهم  يف  احلّق  يّتبعون 
خيتلف قوهلم عن فعلهم، كام يف حالة األحبار حيث يصفهم اهلل تعاىل بقوله: 
لُوا التَّْوَراَة ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها﴾.1 إذًا، الصادق يف اآلية هو من  ﴿َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

كان يف طريق احلّق، يقول احلّق والعدل ويعمل به، ويطابق قوله فعَله.
اِدِقيَن« أربعة احتامالت، األّول  الصَّ َمَع  وحُيتمل يف قوله تعاىل: »َوكُونُواْ 
منها: هو دعوة املؤمنني إىل يكونوا من الصادقني، وقد ورد هذا املعنى يف 

قراءة أخرى، كام ورد هذا التفسري يف رواية أيًضا.2
واالحتامل الثاين: هو الدعوة إىل أن يكونوا معهم وتابعني هلم. وبالتايل 
تدعو اآلية املؤمنني إىل اّتباع من تتوافر فيهم صفة الصدق باملعنى املقصود 
يف اآلية. وهذا املعنى ُيستفاد من كلمة »مع«. وهذا يشبه قولنا: أنا مع فان 

1-  سورة اجلمعة: اآلية 5.
2-  جممع البيان، ج 5، ص 139.

احتامالت يف 
معنى الكون مع 

الصادقني.
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يف العقيدة؛ أّي أنا أّتبعه يف العقيدة.
الصادقني  نرصة  إىل  الدعوة  امل��راد  يكون  أن  الثالث:  واالحتامل 
الصادقني  وساعدوا  ادعموا  تقول:  اآلية  كأّن  أخرى  وبعبارٍة  وتأييدهم. 
ويف  »مع«.  كلمة  تفيده  ما  مع  ينسجم  املعنى  وهذا  بأعاملكم.  املجتمع  يف 
القرآن استعامالت أخرى تفيد هذا املعنى كام يف قوله تعاىل: ﴿َوأَنَّ اللَّه َمَع 
الُْمْؤِمِنيَن﴾.1 ومن الواضح أّن معنى هذه العبارة هو أّن اهلل يؤّيد املؤمنني 

ويدعمهم، ال أّنه يّتبعهم أو هو واحٌد منهم.
واالحتامالن األخريان يقعان يف فضاء املعنى الظاهرّي لآلية.

واالحتامل الرابع الذي يرتاءى إىل ذهننا هو أن يكون املراد من الصادقني 
مجاعٌة ممتازة من الناس، يريد اهلل أن يشري إليهم بصفة من صفاهتم، ويدعو 
مّطلٌع  اهلل  ألّن  وذلك  هنجهم؛  عى  وسائرين  هلم  تابعني  ليكونوا  املؤمنني 
عى ما سيحدث بعد رسول اهلل وعامل بالفرق واجلامعات التي سوف 
تتكّتل وتتشّكل بعد وفاته وتدعو الناس إليها، وعاملٌ باجلامعات األخرى 
اهلل  إىل  الناس  تدعو  التي  اإلسامّي  املجتمع  يف  البارزة  والشخصّيات 

وتشّدهم إىل رصاطه.
أردتم  إذا  املؤمنون،  أهّيا  اآلية:  معنى  يكون  االحتامل،  هذا  عى  وبناًء 
واختاروا  ألنفسكم  انظروا   النبّي وفاة  بعد  الضال  من  احلصانة 

الصادقني لتكونوا معهم وتابعني هلم أو مساندين وداعمني.
الناس  هؤالء  عن  والبحث  التحّري  علينا  االحتامل،  هذا  قبلنا  وإذا 
الوسائل  من  غريه  أو  القرآن  بواسطة  وأعياهنم،  بأشخاصهم  ملعرفتهم 
اإلسام  صدر  يف  كانت  التي  الشخصيات  من  لنا،  لتشخيصهم  الصاحلة 

سواء كان ذلك يف حياة النبّي أم بعد وفاته.

اللََّه  َعاَهُدوا  َما  َصَدقُوا  ِرَجاٌل  الُْمْؤِمِنيَن  ﴿ِمَن  الكريم:  القرآن  يقول 

1-  سورة األنفال: اآلية 19.
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يَنتَِظُر﴾.1 ُيستفاد من هذه اآلية أّن  ن  َوِمْنُهم مَّ نَْحبَُه  ن قََضى  َعلَيِْه فَِمْنُهم مَّ

أن جتّرعوا كأس  إىل    بعهدهم هلل  وفوا  الناس  من  الصادقني هم مجاعة 
يف  ترتقي  التي  باملخاطر  حمفوٌف  الطريق  هذا  أّن  ُيعلم  هذا  ومن  املوت. 
أنفسهم  الصادقني هم أشخاٌص نذروا  أّن  أيًضا  املوت. وُيعلم  شّدهتا إىل 
ووقفوها هلل تعاىل، ورهنوا أعامرهم وكّل ما يملكون يف سبيل اهلل، وأعلنوا 
يذيقهم  لو كان ذلك سوف  بالعهود حّتى  للتضحية وااللتزام  االستعداد 

كأس الردى.

كام يف  األوائل،  املهاجرين  الصادقني عى  مفهوم  يطّبق  أخرى  آيٍة  ويف 
قوله تعاىل: ﴿لِلُْفَقَراء الُْمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم يَبْتَُغوَن 
اِدقُوَن﴾.2 وال  أُْولَِئَك ُهُم الصَّ َن الله َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن اللََّه َوَرُسولَُه  فَْضاًل مِّ

يقصد من هذه اآلية اإلشارة إىل جمّرد االّتصاف باهلجرة والتلّبس هبا، بل 
هذا التعبري من باب تعليق احلكم عى الوصف عى الرغم من عدم كفاية 
األشخاص  هو  املراد  بل  وحده.  املراد  هو  كونه  أو  ذاته  حّد  يف  الوصف 
لرتك  واملستعّدون  األثامن،  كانت  مهام  اهلل،  سبيل  يف  للهجرة  املستعّدون 

األوطان ومغادرهتا إىل مكاٍن غريب يكون مهجًرا هلم.

إىل  االنتقال من مكان  اهلجرة  معاين  أحد  أقسام ومعاٍن،  واهلجرة عى 
مكاٍن، وثّمة معنًى آخر وهو اهلجرة من جمتمع ال يعرف اهلل وال يراه، إىل اهلل 

لبناء جمتمٍع جديٍد قائٍم عى التوحيد ومعرفة اهلل. 

باهلل ورسله، كام يف  اإليامن  بأّنه  الصدق  معيار  أخرى يوصف  آيٍة  ويف 
يُقوَن﴾.3 دِّ قوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسلِِه أُْولَِئَك ُهُم الصِّ

  عيّل  عى  الصادقني  مفهوم  تطبيق  الروايات  من  عدٍد  يف  ورد  وقد 
وعى سائر األئّمة عليهم السام. 

1-  سورة األحزاب: اآلية 23.
2-  سورة احلرش: اآلية 8.

3-  سورة احلديد: اآلية 19.

أقسام اهلجرة.
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 المنع من التخّلف عن أوامر النبّي

ُسوِل  رَّ َعن  يَتََخلَُّفواْ  أَن  األَْعَراِب  َن  مِّ َحْولَُهم  َوَمْن  الَْمِديَنِة  أِلَْهِل  كَاَن  »َما 
اللِّه«: تعلن هذه اآلية أّنه ليس من حّق أهل املدينة وال من حّق األعراب 

الذين يسكنون أطرافها وحوهلا، أن يتخّلفوا عن ركب النبّي إىل اجلهاد.
ومّلا كانت هذه السورة يف آيات سابقة تكّلمت عى ختّلف بعض الناس 
تصّدت  إليه،  النبّي  لدعوة  واالستجابة  اجلهاد  عن   للنبّي املعارصين 
هذه اآلية لبيان حكم التخّلف وهو التحريم، وكأّن حكم التخّلف مل يكن 

حّتى ذلك التاريخ صادًرا أو معلوًما.
منابع  جتفيف  عى  تعمل  أهّنا  والقرآن  اإلسام  أحكام  خصائص  من 
ال  املسلمني،  به  ويلزم  حكاًم  القرآن  يرّشع  وعندما  واملعايص.  املخالفات 
يكتفي بترشيعه ويرتك حبل تطبيق ذلك الترشيع عى غاربه؛ بل يرّشع إىل 
جانب احلكم الضامنات التنفيذّية له. فعندما حيّرم اإلسام ال�قة، يعمل 
دواعي  أحد  هو  الذي  الفقر  رفع  عى  التحريم  هلذا  مقارًنا  أو  ذلك  قبل 

ال�قة أو ذرائعها عى األقّل.
عى  مساعدة  نفسّية  أرضّية  إىل  حيتاج  رشعيٌّ  حكٌم  اجلهاد  ووجوب 
عى  املسلمني  حّث  عى  يعمل  القرآن  أّن  نجد  هنا،  ومن  به.  االلتزام 
اجلهاد، وتقوية عزائمهم عليه وشّد مهمهم نحوه، وبعد االستعداد النفيّس 

والروحّي تسهل عى اإلنسان التضحية، وبذل النفس يف سبيل اهلل.
ومّلا كان حّب النفس غريزة نفسّية تعيق املؤمن وغري املؤمن عن احلركة 
يف احلّر والسري إىل األعداء للدخول يف املواجهة معهم، ورّب مسلٍم يضّن 
السبيل.  هذا  يف  بنفسه  التضحية  يستسهل  وال   اهلل رسول  عى  بنفسه 
أّنه ال ينبغي للمسلم أن  أّن اآلية تعلن بوضوح ورصاحة  ومن هنا، نجد 
حيفظ روحه ويرّجحها عى روح النبّي »َوالَ يَْرَغبُواْ ِبأَنُفِسِهْم َعن نَّْفِسِه«. 
أعّز من  النبّي ونفسه  دم  أغى من  دمه  أّن  يرى  أن  باملسلم  وال حيسن 
نفسيًّا  املؤمنني  تريّب  التي  اآليات  عداد  يف  اآلية  هذه  تقع  وعليه،  نفسه. 

اآلية )120(.

الضامنات 
التطبيقية 
ألحكام 

اإلسام.

حب الذات من 
معيقات اجلهاد.
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التخّلف  إىل  تدعو  التي  النفسّية  األسباب  استئصال  إىل  وهتدف  وروحيًّا 
َوأَبَْنآُؤكُْم  آبَاُؤكُْم  كَاَن  إِن  ﴿قُْل  تعاىل:  قوله  اآليات  هذه  ومن  اجلهاد،  عن 
َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اقْتََرفْتُُموَها َوتَِجاَرٌة تَْخَشْوَن كََساَدَها 

َن اللِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيلِِه فَتََربَُّصواْ َحتَّى  َوَمَساكُِن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَيُْكم مِّ

يعمل  الَْفاِسِقيَن﴾.1 وهبذا األسلوب  الَْقْوَم  يَْهِدي  الَ  َواللُّه  ِبأَْمِرِه  اللُه  يَأْتَِي 

القرآن عى تعديل عواطف املسلمني جتاه أهليهم وأبنائهم وأموال جتارهتم 
ومساكنهم، وغري ذلك من العواطف التي تدعو إىل التخّلف عن اجلهاد.

وعليه، كّلام كان رسول اهلل يف مواجهة العدّو، وجب عى املسلمني 
أن يضعوا أرواحهم عى أكّفهم بني يديه، ويفدوه بأنفسهم.

وتكمل اآلية بطريقٍة مثرية لألمل يف النفوس، لتبنّي فضل اجلهاد وقيمته 
فتقول: »َذلَِك ِبأَنَُّهْم الَ يُِصيبُُهْم ظََمأٌ َوالَ نََصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَ 
اَر َوالَ يََنالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّيْالً إِالَّ كُِتَب لَُهم ِبِه َعَمٌل َصالٌِح  يَطَُؤوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ الُْكفَّ

خطوة  كّل  بأّن  املسلمني  اآلية  وتطمئن  الُْمْحِسِنيَن«.  أَْجَر  يُِضيُع  الَ  اللَّه  إِنَّ 

خيطوهنا يف اجلهاد، سواء كان ذلك بوصوهلم إىل مكان يثري غيظ الكّفار، 
أم كان نيًا من عدوٍّ من أعدائهم، سوف يسّجله اهلل عمًا صاحلًا يف ديوان 

أعامهلم؛ ألّن اهلل ال يضيع أجر املحسنني.
واآلية الاحقة تكمل ما بّينته اآلية التي سبقتها، وتشري إىل بعض أعامل 
املجاهدين يف سبيل اهلل وتبنّي ثواب هذه األعامل: »َوالَ يُنِفُقوَن نََفَقًة َصِغيَرًة 
َوالَ كَِبيَرًة َوالَ يَْقطَُعوَن َواِديًا إِالَّ كُِتَب لَُهْم«، فكّل يشء حمفوظ ومدّون عند اهلل 

تعاىل، واإلنفاق مفهوم يشمل كّل ما يبذله اإلنسان لسّد ثغرة يف املجتمع 
اإلسامّي، مااًل كان أو نفًسا.

ملا  بالدليل  أشبه  العبارة  هذه  يَْعَملُوَن«:  كَانُواْ  َما  أَْحَسَن  اللُه  »لِيَْجِزيَُهُم 
ت  ُف�رِّ وقد  وكتابتها.  األعامل  تدوين  عّلة  تبنّي  السابقة،  اآليات  يف  تقّدم 
اآلية بطريقتني، إحدامها: أّن اهلل سيعطي هؤالء املحسنني أحسن ممّا صدر 

1-  سورة التوبة: اآلية 24.

اآلية )121(.
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أحسن  عى  املحسنني  هؤالء  سيجزي  اهلل  إّن  هو:  الثاين  والتفسري  عنهم. 
ما صدر عنهم من أعامل. وبناًء عى التفسري الثاين، تكون كلمة »أحسن« 
صفة للعمل وليس للجزاء اإلهلّي. ووفق هذا املعنى الذي نراه األرجح، 
يكون املقصود من اآلية أّن هذه األعامل التي ُذِكرت يف اآلية هي أحسن ما 
أّداه املؤمنون أو يمكن أن يؤّدوه. وقد ذهب أكثر املفّ�ين إىل ترجيح هذا 

االحتامل التفسريّي.
وعى   النبّي زمان  عى  اآلية  هذه  قرص  إىل  املفّ�ين  بعض  وذهب 
أهل املدينة وأطرافها. وال يبدو لنا إمكان املوافقة عى هذا احلرص؛ وذلك 
ألّنه ال مزية فيه تدعو إىل قبوله واملوافقة عليه. ونحن نميل إىل أّن حكم 

اآلية عامٌّ يشمل مجيع الناس يف مجيع العصور.
التي  األعامل  أقّل  اهلل  تسجيل  عن  اآلية  كشف  هو  اآلخر  واملطلب 
املطلوبة  آثارها  عليها  ترتّتب  ال  التي  تلك  حّتى  املجاهدين،  عن  تصدر 
منها. فتخربنا اآلية عن أّن السري يف الصحراء حُيفظ للمجاهدين ويسّجل 
يف ديوان حسناهتم، حّتى لو مل يؤدرِّ إىل فتح باد الكّفار. ويكفي يف الوعد 
اإلهلّي بالثواب أن يسعى املؤمن يف سبيل اهلل، مهام كان التجسيد الواقعّي 
املال،  إنفاًقا ملقدار يسري من  أم  الصحراء  السعي، سواء كان سرًيا يف  هلذا 
اآلية  بني  ليس  عليه،  وبناًء  والفتح.  النرص  أم  اهلزيمة  هنايته  كانت  سواء 
ار«؛  الُْكفَّ يَِغيُظ  َمْوِطئًا  يَطَُؤوَن  و»َوالَ  َواِديًا«،  »يَْقطَُعوَن  عباريت:  يف  تكرار 
وذلك أّن العبارة األوىل تفيد السفر واالنتقال، والعبارة الثانية تفيد الفتح 

والظفر وحتّدي العدّو يف أرضه. 
واحلاصل أّن عى املسلمني أن يعلموا أن ما يريده اهلل هو العمل، وليس 
بينام  النتيجة،  ليأسه من  العمل  النتيجة. ورّب شخٍص يرتك  إىل  الوصول 

تبنّي اآلية أّن املهم عند اهلل هو العمل وليس النتيجة التي ينتهي إليها. 

حفظ اهلل 
الثواب عى 

األعامل صغريها 
وكبريها.





نََفَر ِمن كُلِّ  فَلَْوالَ  كَآفًَّة  لِيَنِفُرواْ  الُْمْؤِمُنوَن  كَاَن  َوَما 

َولِيُنِذُرواْ  يِن  الدِّ ِفي  ُهواْ  لِّيَتََفقَّ طَآئَِفٌة  ْنُهْم  مِّ ِفْرقٍَة 

قَْوَمُهْم إَِذا َرَجُعواْ إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن ﴿122﴾
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وجوب التفّقه في الدين

ويستند  الفقه.  أصول  علم  أبحاث  يف  املتداولة  اآليات  من  اآلية  هذه 
إليها عدٌد من األصولّيني إلثبات حّجية خرب الواحد. ويف احلوارات غري 
ووجوب  الدين،  يف  التفّقه  وجوب  عى  للداللة  هبا  ُيستشهد  التخّصصية 
اإلنذار والتبليغ والدعوة إىل الدين. وهي من اآليات التي وقع االختاف 

الكثري يف مفادها وتفسريها.

وثّمة زاويتان يف اآلية تستحّقان التوّقف واملعاجلة، إحدامها حتديد املراد 
من »التفّقه يف الدين« وما هي الفائدة املرتّتبة عليه، والزاوية الثانية البحث 
يف املعنى الظاهرّي لآلية ملعرفة املعنى املستفاد من جمموع اآلية، وحتديد من 

هم الذين جيب عليهم التفّقه يف الدين وعليهم أن ينفروا وينذروا.

بيان معنى »التفّقه«

وسوف نبحث يف معنى التفّقه يف مراحل ثاث، نبحث أّواًل عن املعنى 
اللغوّي للفقه والتفّقه، ثّم ندلف إىل بيان املعنى االصطاحّي، وبعد ذلك 
ننتقل لتحديد املقصود من التفّقه يف اآلية، وهل هو املعنى اللغوّي أم املعنى 

االصطاحّي.

جرت عادة املرحوم الطربيّس عى حتديد املعاين اللغوّية ملفردات اآليات 
قبل اخلوض يف تفسريها، وبام أّن خربته اللغوّية تدعو إىل الثقة به واالطمئنان 
»الفقه  الطربيس:  يقول  اآلية.  تفسري  يف  منه  وننطلق  كامه  ننقل  رأيه  إىل 
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العلم باليشء«.1 ويتابع قائًا: »ويف حديث سلامن أّنه قال المرأة: فقهِت؛ 
أّي علمِت وفهمِت«.2 ويرى  أّن التفّقه من باب التفّعل من الفقه؛ أّي 
هو تعّلم الفقه. الفقه إًذا -بحسب الشيخ الطربيس- هو العلم، والفقيه هو 

الذي يعلم ويفهم.

أّما الراغب األصفهاين فإّنه يضّيق معنى الفقه ويرى أّنه: »التوّصل إىل 
علٍم غائٍب بعلٍم شاهٍد، فهو أخّص من العلم«.3 واملقصود من هذه العبارة 
أّن الفقه ال يطلق عى كّل علٍم، بل هو الوصول إىل املجهول باالستناد إىل 
اجلمع  من  نتيجته  الستخراج  القياس  من  االستفادة  حالة  يف  كام  املعلوم، 
بأّن العامل متغرّي، وعلمنا  بني كربى القياس وصغراه. ومثال ذلك: علمنا 
بأّن كّل متغرّي حادث، ينتج عنه العلم بأّن »العامل حادٌث«. فهذا هو الفقه 
إذا  إاّل  فقًها،  فليس  والثانية  األوىل  باملقّدمتني  العلم  أّما  الراغب،  بحسب 

كان مستنتًجا بالطريقة ذاهتا.

ويرى املرحوم الطرحيي أّن الفقه يعني الفهم والعلم، ويقول: »فقهت 
يف  بالفهم  الفقه  يفّ�  فهو  علم«.  إذا  الرجل  و»فقه  فهمته«،4  إذا  الكام 

العبارة األوىل، وبالعلم يف العبارة الثانية.

وُيستفاد من كلامت هؤالء األعام الثاثة أّن الفقه يعني الفهم والعلم، 
أّما متعّلق هذا الفهم فهو أمٌر غري حمّدد عندهم وال معلوم.

هذا وُيفهم من كام الشيخ الطربيس أن التفّقه هو »العلم بالفقه« أّي 
علم الفقه باملعنى االصطاحّي، ويبدو لنا أّن هذا التقييد ال مرّبر له؛ وال 
ينسجم مع أّول كامه، وذلك أّنه يعّرف الفقه بأّنه الفهم والعلم، وال معنى 
لكون التفّقه تعّلم الفهم، فالفهم أمٌر ال يمكن تعّلمه. وما يمكن تعّلمه هو 

1-  جممع البيان، ج 5، ص 143.
2-  املصدر نفسه.

3-  مفردات ألفاظ القرآن، ص 242.
4-  جممع البحرين، ج 3، ص 421.
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الفّن بمعنى العلم اخلاّص كفّن الفقه أو فّن النحو وما شابه.

ويبدو لنا أّن الشيخ الطربيس أصاب يف تعريفه الفقه؛ ولكنّه حني أراد 
تعريف التفّقه خطر يف ذهنه املعنى االصطاحّي لكلمة »فقه«، وهذا غري 
اللغوّي، وعى ضوئه يمكننا حتديد  املعنى  صحيح. والصحيح هو حتديد 

املعنى الذي تدّل عليه كلمة التفّقه املشتّقة من املعنى اللغوّي نفسه.

الفرق بين الفقه والتفّقه

بني الفقه والتفّقه فرٌق واضٌح يف اللغة؛ وذلك ألّن الفقه يعني الفهم، 
والتفّقه هو التلّبس بالفقه والفهم. ولكّن املعنى اللغوّي ليس مراًدا لآلية 
وال مقصوًدا. وال غرو يف ذلك، فمن خصائص اللغة القرآنّية إضفاء معنًى 
جديٍد عى بعض الكلامت، واستعامهلا بطريقة ختتلف عن املعنى اللغوّي. 
وأمثلة ذلك كثرية يف القرآن، فاجلهاد والصاة هلام يف اللغة معاٍن خمتلفة عن 
املعنى املقصود منهام يف القرآن الكريم؛ حيث أضفى عليهام القرآن معنًى 

جديًدا خيتلف بعض اليشء عن املعنى اللغوّي.

كّل مذهٍب أو اجّتاه جديد، ينبغي له أن يستخدم األلفاظ يف معاٍن جديدٍة 
ليدخل إىل أذهان أتباعه مفاهيم جديدة. وقد سار القرآن عى هذا املنهج 
يف موارد عّدة؛ وألجل هذا ال نرى رضورة االعتامد عى املعنى اللغوّي يف 
تفسري كلمة فقه يف هذه اآلية. بل نعود إىل القرآن لنتتّبع موارد استعامل هذه 
الكلمة إن كانت قد اسُتعملت، وعى ضوء تتّبع هذه املوارد نصل إىل املعنى 
اجلديد املقصود يف القرآن الكريم، أو نكتشف أهّنا اسُتعِملت يف القرآن يف 

معناها اللغوّي.

وقد اسُتعِملت مادة »فقه« يف القرآن يف عرشين آية، منها قوله تعاىل: 
قوم  يقول  اآلية  هذه  ففي  تَُقوُل﴾.1  ا  مَّ مِّ كَِثيًرا  نَْفَقُه  َما  ُشَعيُْب  يَا  ﴿قَالُواْ 

1-  سورة هود: اآلية 91.

حاجة املذاهب 
واألفكار 

اجلديدة إىل 
قاموس جديد.
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وليس  تقول.  ما  ندرك  وال  نفهم  ال  نحن  شعيب،  يا  الكافرون:  شعيب 
املراد أهّنم ال يفهمون معنى الكلامت التي تصدر عن شعيب؛ وذلك ألّنه 

يتحّدث بلغتهم؛ بل مرادهم إّننا ال ندرك مرامي ما تقول.

ن َشْيٍء إِالَّ يَُسبُِّح ِبَحْمَدِه َولَ�ِكن الَّ  واملورد الثاين هو قوله تعاىل: ﴿َوإِن مِّ
تَْسِبيَحُهْم﴾.1 تفيد هذه اآلية أّن كّل يشء يسّبح بحمد اهلل تعاىل؛  تَْفَقُهوَن 

ولكّن الناس ال يدركون هذا التسبيح وال يفهمونه.

ن لَِّسانِي * يَْفَقُهوا قَْولِي﴾.2  واملورد الثالث هو قوله تعال: ﴿َواْحلُْل ُعْقَدًة مِّ
ويف هذه اآلية يطلب النبي موسى أن حيّل اهلل عقدة لسانه ليفهم املخاطبون 
كامه. وبالنظر يف هذه املوارد الثاثة نكتشف أّن كلمة »فقه« اسُتعِملت يف 
القرآن يف املعنى اللغوّي، وأّن القرآن مل يضِف عى هذه الكلمة معنًى جديًدا.

النفر  آية  ويف  عليه.  واحلصول  الفهم  كسب  معناه  اآلية  يف  »التفّقه« 
اسُتعملت كلمة التفّقه يف معنى جديد خيتلف عن املعنى املقصود من كلمة 

فقه يف القرآن الكريم، والذي هو عني املعنى اللغوّي ملادة »فقه«. 

الفقه في المصطلح الشرعّي 

عن  خمتلف  معنى  عى  تدلّ  واملترّشعة  الرشع  اصطاح  يف  فقه  كلمة 
املعنى اللغوّي، وهو العلم باألحكام الرشعّية الفرعية باالستناد إىل أدّلتها 
التفصيلّية؛ أّي الكتاب والسنّة والعقل واإلمجاع. ولكّن هذا املعنى استجّد 
بعد عرص الرسالة وفرتة صدر اإلسام وانقضاء زمان الوحي؛ بل وبعد 
انقضاء عرص حضور األئمة املعصومني عليهم السام. واملعنى اجلديد هو 
العلم اخلاّص الذي ُيقصد عندما ُيقال مثًا: الشيخ الطويس هو أّول من 
صنّف يف الفقه. وبناًء عليه، فإّن كلمة فقه هلا معنيان عى األقّل، أحدمها 

1-  سورة اإلرساء: اآلية 44.
2-  سورة طه: اآليتان 28-27.
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املعنى االصطاحّي اجلديد، واآلخر هو املعنى القرآيّن الذي يعادل الفهم 
والعلم.

المقصود من التفّقه في الدين

واآلن حيسن بنا حتديد املعنى املقصود من التفّقه يف عبارة »ليتفّقهوا يف 
الدين«، فالتفّقه يف هذه العبارة مقّيٌد بكونه يف الدين. وهذا يرّبر التساؤل 

عن املعنى املراد من الكلمة.

نحن نجزم أن ليس املراد من التفقه يف الدين تعّلم األحكام الرشعّية؛ 
بل املراد »حتصيل الفهم والعلم يف جمال الدين واألمور الدينّية«. ولكن ما 
الفرعّية  باملسائل  املرتبط  الفهم  املراد هو  الدعوة؟ هل  املنظور يف هذه  هو 

من الدين؟ 

هي  وما  الدين؟  هو  ما  معرفة  عى  السؤال  هذا  عن  اجلواب  يتوّقف 
العنارص التي يتأّلف منها؟

يف رأينا أّن الدين هو املرّكب الذي أتى به رسول اهلل من اهلل تعاىل. 
وهو مؤّلف من عنارص أو أجزاء عّدة. وينبغي معرفة العنارص أو األجزاء 
األهّم يف الدين حّتى ندرك ما هو موضوع التوصية بالتفّقه والفهم يف هذه 

اآلية. 

عّدة  أقساٍم  من  تتأّلف  اإلهلّية  وغري  اإلهلّية  واملذاهب  املدارس  مجيع 
تعرضها عى اإلنسان ليدير حياته بواسطتها وعى ضوئها. 

جتاه  املذهب  أو  الدين  يتبنّاها  التي  والنظرة  الرؤية  هو  األّول  القسم 
عنه  يعرّب  ما  وهو  فلسفّية،  أرضّية  عى  يقوم  منها  وجزٌء  والعامل،  اإلنسان 
صاحّيتها  تّدعي  التي  الفكرّية  املدرسة  أو  فاالجّتاه  الكونّية«.  ب�»الرؤية 

إلدارة حياة اإلنسان عليها أن تنطلق من رؤية حمّددة إىل اإلنسان والعامل.

من  موقفه  وحيّدد  الوجود  إىل  نظرته  ببيان  يبدأ  أن  عليه  مذهٍب  كّل 

العنارص التي 
تؤّلف الدين

1. الرؤية 
الكونية.
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السؤال عن: كيفّية وجود العامل؟ وعن موقع اإلنسان يف العامل. وعليه أن 
جييب عن عدٍد من األسئلة، منها: هل وجد اإلنسان صدفًة أم أّن مقّدمات 
معّينة اجتمعت فأّدت إىل إجياد اإلنسان؟ وهل ُوِجد اإلنسان من أجل العامل 
العامل نفسه ُوِجد من أجل اإلنسان؟ وهل اإلنسان موجوٌد حيواينٌّ  أّن  أم 

كالفيل والفهد أم أّنه كائٌن ممتاٌز عن سائر احليوانات؟

وينتهي يف معاجلته  القضايا،  بمعاجلة هذه  املادّي  االجّتاه  هيتّم صاحب 
إّياها إىل أّن هلذا العامل روابط وعاقات داخلّية، وال صلة له بعامل آخر فوق 
الفرضّيات للجواب عن  املاّدّيون بطرح  املاّدة أو خارج إطارها. ويكتفي 
عدٍد من األسئلة املطروحة أعاه، بالنظر إىل عجزهم عن تفسري وجود هذا 

العامل وتربيره.

ويف مقابل اإلجابة املادّية، يقّدم اإلهليون تفسرًيا خمتلًفا ينطلق من أساس 
مفاده األّول عاقة هذا العامل بعاملٍ وراء حدود املاّدة، ووجود أعى وأرقى من 
وجودها. ومن هنا، فإّن األنبياء الذين هم سفراء ذلك الوجود غري املادّي 
يعرضون علينا القضّية األّم واألساس، وعليها يبنون سائر تعاليمهم، وهذه 

القضّية هي قضّية وجود إله واحد هو الذي خلق هذا العامل.

هذه املسائل هي املبادئ األّولّية التي جيب عى أّي مذهب أو اجّتاه فكرّي 
املتفّرعة  أو  هلا  التابعة  التفصيلّية  أفكاره  سائر  عليها  ليبني  منها  ينطلق  أن 
منها. واالسم الذي يمكن إطاقه عى هذه القضايا عى األقّل من وجهة 

نظر دينّية، هو اسم »أصول الدين«.

تقوم  العامل  إىل  التوحيدّية  النظرة  أو  الرؤية  فإّن  التوضيح  وللمزيد من 
وهذا  هلا،  هناية  وال  حّد  ال  صفات  له  قادر  خالٍق  بيد  وجد  العامل  أّن  عى 
اخلالق ال يمكن أن يكون متعّدًدا. ويف ما يرتبط باإلنسان فإّن هذه الرؤية 
تقيض بأّنه ُخِلق من أجل هدٍف وغاية ال تسمح له قدراته بالوصول إليها 
وحتقيقها من دون االعتامد عى هداية األنبياء الذين يأخذون بيده ليوصلوه 

الدور التأسييس 
ألصول الدين.
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إىل حيث ينبغي له أن يصل. وهذا اإلنسان مؤّلف من جسم مادّي وروح 
أسمى من املاّدة، وال يعني موته  وحتّلل جسمه واختاطه برتاب األرض 
ُيسّمى  ما  وهذا  روحه.  ببقاء  باٍق  هو  بل  انتهى؛  قد  اإلنسايّن  وجوده  أّن 

بأصل املعاد.

وتقيض الرؤية التوحيدّية أيًضا بأّن عى اإلنسان ليصل إىل كامله أن خيتار 
وهم  األنبياء  خلفاء  هو  النموذج  وهذا  عينيه.  نصب  ويضعه  له  نموذًجا 
اإلنسان  بيد  ويأخذون  األنبياء  مسرية  يتابعون  الذين  املعصومون  األئّمة 
ليكمل مسريته التكاملّية بعد انتقال األنبياء إىل الرفيق األعى. وهذا يعني 

أّن مبدأ اإلمامة جزٌء من الرؤية الكونّية الدينّية.

وصفوة القول إّن أصول الدين اخلمسة هي ما ُيعرّب عنه بالرؤية الكونّية. 
اخلمسة  الكونّية ال ختترص يف هذه األصول  الرؤّية  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املبادئ  سوى  الدين  أصول  وما  تفصيًا،  وأكثر  أوسع  هي  بل  وحدها؛ 

الكربى واألساسية فيها.

جمموعة  وهو  للدين،  العملّية  الفلسفة  هو  الدين  من  الثاين  القسم 
إلدارة  العملّية  والتوصيات  القوانني  منها  ُتشتّق  التي  الكربى  التعاليم 
احلياة االجتامعّية. وهي ما يمكن تسميته، باأليديولوجيا. مثًا: قد يقيض 
ُتبنى  أن  إدارة احلياة االجتامعّية لإلنسان جيب  بأّن  اجّتاه فكريٌّ  أو  مذهٌب 
أو اجتاه  ثّمة مذهٌب  املقابل  الناس. ويف  الثروة بني  املساواة يف توزيع  عى 
فكرّي آخر يقيض بعدم رضورة أو عدم صحة املساواة، وهو ما يراه أرسطو 
أّن  كمثال. وهو ما يؤمن به فاسفة وحكامء آخرون. ورّب مذهٍب يرى 

غري املادّيات هلا دور يف حتقيق الرفاه االجتامعّي وتأمينه.

واملشتّقة  املبارشة  العملية  التوصيات  هو  الدين  من  الثالث  والقسم 
من  القسم  هذا  أمثلة  ومن  )األيديولوجيا(.  السابقة  الفكرّية  املبادئ  من 
التوصيات إباحة اإلسام البيع وحتريمه الربا، انطاًقا من نظرة مبدئّية إىل 

2. األيديولوجيا.

3. املقررات 
الفرعية 

واجلزئية.
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أيًضا  الربا﴾.1 ومن ذلك  وحّرم  البيع  الله  توزيعها: ﴿أحل  الثروة وكيفّية 
حتريم االحتكار، وإجياب الصاة واحلج.

الرؤية  أقسام، هي:  ثاثة  يتأّلف من  دين  كّل  فإّن  تقّدم،  ما  وبناًء عى 
أراد  فإذا  التفصيلّية.  العملية  والتوصيات  الفكرّية،  واملبادئ  الكونّية، 
اإلنسان أن يتعّرف إىل الوجودّية إىل أّي مساحة من هذه املساحات يذهب؟ 
ساحة  إىل  نظره  يوّجه  أم  واملحاكامت؟  املرافعات  قانون  شطر  ييّمم  هل 

أخرى وهي ساحة النظرة إىل اإلنسان والوجود؟

عند  الصاة  يف  النظر  بواسطة  املسيحّية  إىل  التعّرف  يمكن  وهل 
املسيحّيني؟ وهل تعّرفنا الصاة إىل نمط التفكري الكيّل والعام يف املسيحّية؟ 
واألمر عينه يف ما يرتبط باإلسام؛ أّي إذا أردنا أن نتعّرف إىل اإلسام هل 
نبني معرفتنا به عى توصياته املتعّلقة بالتيّمم والوضوء؟ أن جيب االنطاق 

أّواًل من أصول الدين؟

وال شّك يف أّن الدين ال يمكن التعّرف إليه انطاًقا من فروعه. فالفروع 
والقوانني التفصيلّية ليست سوى جزٍء من الدين. وما يعطي صورة أوضح 
وأكثر شمولّية عن الدين هو أصوله ومبادئه الكربى. فبعد معرفة األصول 

يمكن أن نويّل الوجه شطر الفروع والتفاصيل.

وسيلة التعّرف الدقيقة إىل اإلسام هي أصول الدين؛ أّي التوحيد والنبّوة 
والنظرة إىل اإلنسان، واهلدف من اخللق. وبمعرفة املوقف من هذه القضايا 
الكربى تعرف سائر األديان واالجّتاهات الفكرّية. فالتفّقه هو فهم املعارف 
شواهد  املّدعى  هذا  عى  ولدينا  الفرعّية.  التعاليم  وليس  للدين،  األصلية 
وأدّلة. فآيات القرآن واألخبار الواردة عن املعصومني تثبت هذه الدعوى، 
وهي دعوى أّن األصول هي األساس وهي التي ينبغي االنطاق منها، يف 
إلى رجعوا  قومهم  القرآن قوله تعاىل: ﴿ولينذروا  الدين. فمن  رحلة معرفة 

1-  سورة البقرة: اآلية 275.

الرأية التوحيدية 
هي املعرف 

األساس 
لإلسام.
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إليهم لعلّهم يحذرون﴾، تفيد هذه اآلية أّن النفر واهلجرة للتعّلم هدفها اإلنذار 

والتحذير. وهنا نسأل هل حيصل اإلنذار واحلذر املرتّتب عليه بتعليم كيفّية 
الصاة؟ أم حيصل بلفت نظر الناس إىل التوحيد واملعاد والنبّوة؟

الروايات  هو  الدعوى  هذه  إلثبات  إليه  نستند  الذي  الثاين  والدليل 
ونور  الباغة  هنج  قبيل  من  احلديثّية  الكتب  يف  املعصومني  عن  الواردة 
الثقلني1 وغريمها. فقد بّينت روايات عّدة مفهوم التفّقه بطريقة ال تنسجم 

مع تعّلم األحكام والتعاليم الفرعّية. 

البحث الروائّي

1- عن أيب بصري، قال: »سمعت أبا جعفر  يقول: تفّقهوا فإّنه من مل 
يتفّقه منكم فإّنه أعرايّب، إّن اهلل يقول يف كتابه: ﴿ليتفّقهوا في الدين وينذروا 

قومهم﴾«.2

التفّقه  ترك  بأّن  التفّقه  إىل  دعوته  الرواية  هذه  يف   الباقر اإلمام  يرّبر 
جيعل اإلنسان أعرابيًّا بعيًدا عن املعرفة. ويستشهد باآلية.

2- عن املفّضل بن عمر، قال: »سمعت أبا عبد اهلل  يقول: عليكم 
بالتفّقه يف دين اهلل وال تكونوا أعراًبا، فإّنه من مل يتفّقه يف دين اهلل ينظر اهلل 
  إليه يوم القيامة ومل يزكرِّ له عمًا«.3 ُيستفاد من هذه الرواية عن اإلمام

أّن الشخص الذي ال تتوافر له املعرفة يكون، تلقائيًّا، أعرابيًّا.
التعاليم  فهم  هو  الدين«  يف  »التفّقه  أّن  نفهم  األخبار  هذه  إىل  بالنظر 
املبادئ واألصول،  الدين هو معرفة  الدين، وفقه  األصولّية والكربى من 

وليس معرفة األحكام الفرعّية.

1-  انظر: نور الثقلني، ج 2، ص 282.
2-  تفسري العّيايش، ج 2، ص 118.

3-  الكايف، ج 1، ص 31.
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3- عن أبان بن تغلب عن أيب عبد اهلل ، قال: »لوددت أّن أصحايب 
رضبت رؤوسهم بالسياط حّتى يتفّقهوا«.1

 قال له رجٌل: ُجعلت فداك! رجٌل عرف هذا  4- عن أيب عبد اهلل 
تفّقه هذا يف  يتعّرف إىل أحد من إخوانه؛ فقال: وكيف  بيته ومل  األمر لزم 
بذاك  ليس  سندها  أّن  إاّل  إرساهلا،  من  الرغم  عى  الرواية  وهذه  دينه؟2 

السيرِّئ.
وال  إليه.  ومندوب  مطلوب  أمٌر  الدين  يف  التفّقه  أّن  الرواية  هذه  تفيد 
بالشيعة  واالختاط  املعارشة  من  له  بّد  ال  بل  اإلنسان،  يعتقد  أن  يكفي 

والناس الصاحلني.
5- يروي صفوان عن اإلمام الرضا  تعريًفا خمتلًفا للفقه يفتح لنا أفًقا 
جديًدا. يقول اإلمام  بحسب هذه الرواية: »إّن من عامات الفقه احللم 

والصمت«.3
مواقف  اإلنسان  يواجه  األحيان  بعض  ففي  الصدر.  سعة  هو  احللم 
املواقف  املناسب. سواء كانت هذه  املوقف  اخّتاذ  جتعله حرياَن يعجز عن 
شبهات فكرّية أم غريها. وُيعّلمنا هذا احلديث أّن الشبهات التي يواجهها 
اإلنسان هي وقائع ال بّد من التعامل معها كغريها من الوقائع، فا ينبغي 

لإلنسان أن يتيه عند أّول معضلة يواجهها.
أّن  الناس  بعض  يظّن  ورّبام  أيًضا،  املهّمة  الصفات  من  والصمت 
له  ميزة  ذاته ال  السكوت يف حّد  أّن  السكوت. واحلال  الصمت هو جمّرد 
أن  الصمت  من  نفهم  نحن  مستحبًّا.  عمًا  يكون  أن  بالرضورة  وليس 
املعنى  هذا  وبني  يتكّلم.  ومتى  يسكت  ومتى  كامه  حجم  اإلنسان  يقّدر 

والسكوت اختاٌف كبري وبوٌن شاسٌع.

1-  املصدر نفسه.

2-  املصدر نفسه.
3-  املصدر نفسه، ج 1، ص 36.

أمهية معرفة 
الدين.
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وقد ُسئل اإلمام السجاد  عن الكام والسكوت أهّيام أفضل؟ فقال 
من  أفضل  فالكام  اآلفات  من  سلام  فإذا  آفات،  منهام  واحٍد  »لكّل   :

السكوت«.1
ما أكثر الذين ال يعرفون كيف يتكّلمون وبأّي طريقة! ومهام يكن من 
هو  الفقه  أّن  يفيد    الرضا  اإلمام  عن  نقلناه  الذي  اخلرب  هذا  فإّن  أمٍر، 
الصمت واحللم. ومن الواضح أّن هذا املعنى ال ينسجم مع الفقه بمعناه 
االصطاحّي. وثّمة عدٌد من الفقهاء هبذا املعنى، ال يتحّلون باحللم. كام إّنه 
ال تازم بني الصمت والفقه باملعنى االصطاحّي املعروف. والفقه املتازم 
مع هاتني العامتني: احللم والصمت، هو معرفة الدين يف أصوله الكربى. 
6- عن أيب عبد اهلل  يقول: »ال يكون الرجل فقيًها حّتى ال يبايل أّي 

ثوبيه ابتذل وممّا سّد فورة اجلوع«.2
هذا  بحسب  فالفقيه  كنائّية.  جمازّية  بطريقة  الفقيه  احلديث  هذا  يعّرف 
منها  يقصد  ال  كناية  وهذا  بلباسه.  هيتّم  ال  الذي  الشخص  هو  احلديث 
معناها احلريّف، أّي الدعوة إىل عدم االلتفات إىل نظافة الثياب أو مظهرها 

بحيث تسّبب لإلنسان هتًكا ومهانًة.
والسمة الثانية التي تذكر من عامات الفقيه يف هذه الرواية هي عدم 
املباالة بالطريقة التي يطفئ اإلنسان هبا أمل جوعه. فبعض الناس يويل اهتامًما 
كبرًيا للطعام واملأكل؛ ولكّن الفقيه، بحسب هذه الرواية، هو من ال يبايل 
الفقيه هو الشخص الذي  أّواًل أن  كثرًيا بطعامه. وُيفهم من هذا احلديث 
يأكل ليسّد جوعه؛ وال يأكل ألهداف وأغراض أخرى. وثانًيا: يكتفي بام 

يتيّ� وال يتخري لنفسه الطعام اخلاّص.
فهل هاتان الصفتان تنسجامن مع الفقه باملعنى االصطاحّي؟ ال؛ فرّب 

1-  االحتجاج، ج 2، ص 315.
2-  اخلصال، ج 1، ص 40؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 52.

عامتا الفقيه.
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شخٍص متفّقه يعرف الكثري من األحكام التفصيلّية، وال تكون فيه هاتان 
الصفتان. الفقيه إًذا، بحسب هذه األحاديث هو الشخص الذي تتوافر له 

املعرفة بالدين باملعنى الكربوّي والشامل.



اِر  الُْكفَّ َن  مِّ يَلُونَُكم  الَِّذيَن  قَاتِلُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

َولْيَِجُدواْ ِفيُكْم ِغلْظًَة َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقيَن ﴿123﴾
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حكم بسيط ولكن مثير للعجب

تبنّي هذه اآلية حكاًم عى درجة من األمهّية وهو من األحكام األساسية. 
وسهلة.  بسيطة  بطريقة  األمهّية  هبذه  حكاًم  يبنّي  أّنه  القرآن  عجائب  ومن 
تدعو اآلية املؤمنني الذين قبلوا الفكر اإلسامّي وتبنّوه إىل مقاتلة الكفار 

القريبني.

ومن الواضح أّن اآلية ال هتدف إىل بيان أصل ترشيع اجلهاد؛ ألّن هذا 
احلكم تقّدم احلديث عنه سابًقا. وهذه اآلية ختاطب املسلم الذي يعرف أّن 
قتال الكّفار واجٌب عليه؛ ولكنّه ال يعرف أّي نوع وصنٍف من الكّفار جيب 

قتاله. 

القتال،  يف  اّتباعها  الواجب  االسرتاتيجّية  للمسلمني  حتّدد  اآلية  فهذه 
وتقول هلم إذا كان وال بّد من القتال واجلهاد، فعليكم أن تبدأوا من الكّفار 

القريبني الذين حييطون باملدينة، وجياورونكم فيها.

ألّي  القتالّية  العقيدة  ألّن  وذلك  البسيطة؛  األحكام  من  احلكم  وهذا 
البعيد.  لقتال  التصّدي  قبل  القريب  مع  اجلهاد  عى  تقوم  أن  جيب  جمتمع 
ووجه هذا املبدأ ومستنده واضٌح. ولكن يف الوقت نفسه هذه الطريقة يف 
اإلدارة االجتامعية القرآنّية مثريٌة للتعّجب، وهي طريقة تبنّي القضايا املهّمة 

واخلطرية يف سياق احلديث عن أمٍر بسيط.

بحسب هذا احلكم جيب عى املسلمني أن يفتحوا الدنيا ويدعوا الناس 
عامليٌّ  ديٌن  فاإلسام  اإلسامّية،  الكونّية  الرؤية  هي  وهذه  اإلسام.  إىل 

يقوم عى الدعوة إىل نفسه.
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هي  وما  طريقة؟  وبأّي  اإلسامّي  املجتمع  اآلية  هذه  ختاطب  كيف 
مرامي هذا اخلطاب؟ هل تدعو اآلية املسلمني إىل قتال الكّفار املجاورين 
ويكّفوا  يسّلموا  أن  عليهم  مواجهتهم  يف  املسلمون  اهنزم  وإذا  للمدينة؟ 
عنهم؟ ال شّك يف أن ليس هذا هو املراد؛ بل املراد هو اإلرصار عى اجلهاد 
والقتال إىل أن يذوب الكّفار يف املجتمع اإلسامّي ويتحّولوا إىل اإلسام.

فإذا فرض أّن املسلمني قاتلوا اليهود وأدخلوهم يف اإلسام، فهل تنتهي 
املسلمون  آية ال داللة عملّية هلا، ويكتفي  إىل  اآلية  املهّمة؟ وتتحّول هذه 
بقراءهتا كجزء من الوحي القرآيّن؟ أبًدا ليس األمر عى هذا النحو. بل اآلية 
تقول للمسلمني عليكم متابعة اجلهاد ودعوة جريانكم اجلدد إىل اإلسام 

وهكذا...

متى ينتهي هذا اخلطاب؟ ال ينتهي هذا اخلطاب وال تتوّقف الدعوة إىل 
بيان  بصدد  اآلية  فإّن  وعليه  الكّفار.  من  األرض  ختلو  عندما  إاّل  اجلهاد، 
للتمّدد  الدائم  باالستعداد  املسلمني  تأمر  وهي  لإلسام.  العاملّية  الرسالة 

لينترش التوحيد يف العامل كّله.

»َولْيَِجُدواْ ِفيُكْم ِغلْظًَة«: يفّ� بعض الناس الغلظة بمعنى قسوة القلب؛ 
فهل يدعونا القرآن إىل أن نكون قساة القلوب يف تعاملنا مع الكّفار؟

ليس يف القرآن أّي دعوة إىل قسوة القلب، وال يف اإلسام توصية هبذا 
األسلوب؛ وذلك ألّن القرآن يف مواضع أخرى يويص بالرمحة والرأفة يف 
 . التعامل مع اآلخرين حّتى لو كانوا مرشكني، وهكذا كانت سرية النبّي
يدعو اهلل نبّيه إىل إعطاء اجلوار ومحاية املرشك الذي يلجأ إليه ليسمع كام 
اهلل، ثّم إذا مل يؤمن ال جيوز التعّرض له؛ بل ال بّد من رعاية جواره حّتى يبلغ 
َن الُْمْشِركِيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرُه َحتَّى يَْسَمَع كاَلََم اللِّه  مكاًنا آمنًا: ﴿َوإِْن أََحٌد مِّ
ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه ذَلَِك ِبأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ يَْعلَُموَن﴾.1 وبالنظر إىل هذه اآلية ال ينبغي 

1-  سورة التوبة: اآلية 6.

توقف األمر 
باجلهاد عند 

خلو األرض من 
الكفر.
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بينهام  حيصل  سوف  ثقافتان  تتجاور  فعندما  القلب.  بقسوة  الغلظة  تفسري 
تثاقٌف وتبادٌل للعادات والتقاليد.

التأثري يف األّمة األضعف،  يًدا تسعى دائاًم إىل  واألّمة األقوى واألعى 
حيث  املعارص؛  الواقع  إىل  وانظروا  التأّثر.  من  نفسها  حتمي  كي  وتسعى 
ُيعمل عى نرش اللغة اإلنكليزّية وتروجيها. وهذا هو مقتىض العادة والسرية 
الثقافّية؛ فعندما تشعر أّمٌة ما بأهّنا األقوى واألعى يًدا حتاول ترويج ثقافتها 
شيًئا  نفسها  جتد  الضعيفة  واألمم  األضعف.  األمم  عى  وفرضها  ولغتها 
ما حصل  وتقاليدها، وهذا  ثقافتها وعاداهتا  األقوى وأسرية  أسرية  فشيًئا 
الضغط  إثر  واضمحّلت  اهلندّية  الثقافة  ذابت  حيث  اهلندّية؛  التجربة  يف 
الثقايّف لاستعامر. ومن هنا، منع اإلسام وحّرم التشّبه بالكّفار؛ بل ورد 
يف بعض األخبار أّن تشّبه اإلنسان بقوم جيعله واحًدا منهم: »من تشّبه بقوٍم 
فهو منهم«.1 فعندما نقبل فكر الكّفار وثقافتهم، ينترش الكفر بالتدريج يف 
سرية  وزوال  اإلسام  كيان  هتديد  إىل  ذلك  ويؤّدي  اإلسامّي،  املجتمع 

. النبّي

عندما يتجاور املجتمع اإلسامّي مع بيئٍة اجتامعّيٍة كافرة، حيصل التأّثر 
والتأثري بشكٍل قهرّي، فإذا اعُتمد التساهل واملرونة يف التعامل مع هذا التأّثر 
ثقافة املجتمع اآلخر وتقاليده إىل املجتمع  املوافقة عى استرياد  وحصلت 
اقتصادّية وسياسّية هتّدد  تبعية  الثقايف إىل  التأثر  اإلسامّي، سوف يتحّول 
املجتمع اإلسامّي باالضمحال واالهنيار. وعى الرغم من تأكيد القرآن 
الكريم عى عدم جواز االستخفاف يف هذا املجال، ودعوته إىل قتال الذين 
بل  تتقّدم؛  مل  فقط  ليس  اإلسامّية  املجتمعات  أّن  نجد  الكّفار  من  يلوننا 
هي يف حال تقهقر وتراجع. وعليه جيب عى املسلمني احلذر واالنتباه إىل 

املوقف الذي يأخذونه من الكّفار املجاورين.

ِغلْظًَة« تلفت  ِفيُكْم  واجلملة الثانية يف اآلية وهي قوله تعاىل: »َولْيَِجُدواْ 

1-  هنج الفصاحة، ص 737.

تأثري الغزو 
الثقايف يف األمم 

الضعيفة.

وجوب متايز 
املجتمع 

اإلسامي وعدم 
ذوبانه يف سائر 

املجتمعات.
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نظرنا إىل هذه النقطة، وهي عدم االستخفاف يف مقام التعاطي مع اآلخرين، 
فهي تنهى عن اخلضوع للكّفار والتأّثر هبم. وهذا هو املقصود من الغلظة يف 
اآلية، فليس املراد الدعوة إىل اعتامد القسوة يف التعامل؛ بل املراد هو املناعة 

جتاه الذوبان يف الكّفار واخلضوع لسلطتهم الثقافّية.

بصورة  مهامًّ  حكاًم  تبنّي  اآلية  يف  األوىل  اجلملة  أّن  اّتضح  البيان  وهبذا 
بسيطة، واجلملة الثانية تتحّدث عن مقّدمات ذلك احلكم. 

»َواْعلَُمواْ أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّقيَن«: خترب هذه اآلية أّن اهلل مع املّتقني يساعدهم 
ويساندهم. بعد أن بّينت اجلملة األوىل وجوب نرش اإلسام يف األرض، 
وكشفت اجلملة الثانية عن وجوب التحيّل باملناعة الفكرّية والثقافّية كي ال 
يذوب املجتمع اإلسامّي وينحّل يف غريه من املجتمعات. تأيت هذه اجلملة 
يبقى  كي  أساسها  عى  اإلسامّي  املجتمع  إدارة  جتب  التي  الطريقة  لتبنّي 
مصوًنا من الذوبان واالنحال. وهذه الطريقة هي التقوى. وذلك عندما 
احرتام  قادًة وشعًبا،  املجتمع اإلسامّي  أفراد  اهلّم األساس جلميع  يكون 
نعم  التقوى،  هي  وهذه  شعرة.  بمقدار  ولو  انتهاكها  وعدم  الدين  قواعد 
التقوى هي احرتام حدود األوامر والنواهي اإلهلّية وعدم ختّطيها وجتاوزها.

املّتقني  مع  اهلل  إّن  هو:  اآلية  يف  الثالثة  اجلملة  هذه  معنى  فإّن  وعليه، 
يساعدهم ويأخذ بأيدهيم لينرشوا اإلسام يف األرض، ولتعلو كلمة الدين 
وتستويل عى املعمورة كّلها. أّما إذا نيس املسلمون أصول دينهم فإّن الغلظة 

واملناعة الثقافّية سوف تضعف عندهم...

يف رأينا أّن هذه اآلية هي اآلية األكثر اشتامالً عى املعاين وعى أعمقها، 
بني آيات سورة التوبة.1

1-  اآلية 123 من هذه السورة هي آخر ما توافر من تقريرات تفسريه دام ظّله.
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461 الرسول األكرملتأخذّن كام أخذت األمم...

464الرسول األكرملرتكبّن سنّة من كان قبلكم...
470الرسول األكرمهم يد عى من سواهم...

471املؤمن للمؤمن كالبنيان...
479اإلمام عيل...بّرًا أو فاجرًا. 

483الرسول األكرمفإذا التبست عليكم الفتن...
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483اإلمام الباقريكون يف آخر الزمان قوم...
...خطب أمري املؤمنني485اإلمام عيل

486املؤمن يسكن إىل مؤمن.
486اإلمام الكاظملتأمرّن باملعروف ولتنهّن...
486اإلمام الباقربئس القوم يعيبون األمر...

486اإلمام الصادقإّن اهلل عّز وجّل بعث...
487اإلمام الصادقاألمر باملعروف والنهي...
487الرسول األكرمإذا أّمتي تواكلت األمر... 

487الرسول األكرمال يزال الناس بخري...
490ما وافق كتاب اهلل فخذوه. 

490فارضبوه عى اجلدار.
501اإلمام الباقريا جابر واهلل ما يتقّرب...
502الرسول األكرمفإّن اهلل ليس بينه وبني...

503اإلمام الرضالقد كان ابنه ولكن....
503اإلمام السجاددع عنّي حديث أيب...

512اإلمام عيلقال نشدتكم باهلل هل...
513الرسول األكرمعدن دار اهلل التي مل ترها...

522الرسول األكرمجاهدوا أهواءكم كام...
523الرسول األكرمجاهدوا الكّفار بأيديكم...

523اإلمام عيلكتب اهلل اجلهاد عى...
523الرسول األكرميا عثامن! ال تفعل فإّن...

523الرسول األكرمإّنام رهبانّية أّمتي اجلهاد...
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560الرسول األكرماللهم احُش قربه نارًا.
594اإلمام الصادقوكذلك إذا نظرت...

610الرسول األكرممن التمس رضا اهلل...
630اإلمام الصادقإّن اهلل عّز وجّل سبق بني...

655خري الناس انفعهم ...

655أحّب الناس إىل اهلل...
656الرسول األكرمبعثت ألمتّم مكارم األخاق.

677كان خلقه القرآن.
701الساكت أخو الرايض...

ارتّد الناس بعد احلسني701اإلمام الصادق
733اإلمام الباقرتفّقهوا فإّنه من مل يتفّقه... 

733اإلمام الصادقعليكم بالتفّقه يف دين اهلل...
733اإلمام الصادقأّن أصحايب رضبت رؤوسهم...

734اإلمام الصادققال له رجل: جعلت فداك!...
734اإلمام الرضاإّن من عامات الفقه...
735اإلمام الصادقال يكون الرجل فقيهًا...
741من تشّبه بقوم فهو منهم. 

الروايات غير المعتبرة 

الرسول األكرماصحايب كالنجوم، بأهيم.....
 ،90

636،633
193، 195قلت أليب عبد اهلل: ما حد اجلزية...
636الصحابة حمسنهم ومسيئهم يف اجلنة..
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أشخاص، قبائل، و.......

61، 266آدم
43، 701،700،698آزر

735أبان بن تغلب

ابراهيم
 ،33،47،152،153،201،277،342،352،386

702،703،704، 701 ،700 ،699 ،698 ،635،695
272ابراهيم بن رشيف
522ابراهيم بن هاشم

205، 522ابن ايب عمري
141ابو األغّر اليمني

ابو الفضل جعفر بن املعتصم ،املتوكل العبايس           171، 172
95، 296ابو ايوب األنصاري

522أبو بصري
99، 100، 268أبو بكر 

230، 231، 235 ،244 ،245 ، 246أبو ذر الغفاري
461أبو سعيد اخلدري

39، 97، 122، 187، 189، 192، 193 ،199،201، أهل الكتاب ،أهل الذمة
461، 231 ،224 ،223 ،219 ،212، 209، 204

121صنم العزى
121صنم الات

121صنم هبل
487بنو العباس
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212، 326بنو قريظة
261، 743بادشاه اهلند

241 جالوت
328، 362، 363جّد بن قيس
122، 325، 339، 671معركة أحد

361، 664محزة بن عبد املّطلب
91، 522،594،735 حويزي، صاحب نور الّثقلني

212 ،636خالد بن الوليد
599خ�و برويز

261اخلليفة العّبايس
261اخلليفة الفاطمي
558، 599، 613روم، روم رشقى
129، 292، 509، 510، 637، الزبري بن العوام

303،373الزخمرشي

200، 201سليامن
273رستم دستان

383ذو اخلويرصة التميمي
224 ،237 رشيح بن احلارث الكندي

290، 291عبد اهلل بن أيب بن سلول
53،86،93،163دّره ى ابو طالب

518الشهيد األّول



749 منھج التفسير عند آية الله الخامنئي

161عباس بن عبد املّطلب
عبد اهلل منصور دوانيقي، منصور عبايس                     487

عبد اهلل بن قيس، ابو موسى األشعري                         680
141العباس بن ربيعة

136، 408 ،482عبد امللك بن مروان
92عباس حممود العقاد
541عائشة بنت أبو بكر

205عدي بن حاتم
129 ،292طلحة بن عبيد اهلل

طباطبائي، حممد حسني، عامة طباطبائي             67، 699، 
240طالوت

736صفوان بن مهران
صخر بن حرب بن أمية، ابو سفيان                    122، 143، 638

161، 325عيل بن أيب طالب

140، 503، 734عيل بن احلسني السجاد
94،100،417،432،449،473،521،689،7الفضل بن احلسن الطربيس

24،725
352، 423عمر بن سعد

236عمرو بن العاص

202عيسى بن مريم
322عامر بن يارس
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195، 224عمر بن اخلطاب
85، 236، 238، 460، 507فرعون
85، 237قارون

629قبيلة قطيف
126قبيلة خزاعة
252، 629قبيلة غّسان

60،88،230،235،244كعب األحبار
486الكليني

680مالك بن حارث، مالك األشرت
187املجوس

402حممد بن احلسني، السيد الريض

حممد بن عبد اهلل، رسول اهلل
33،70،98،99،100،101،107،11
 ،246 3،119،177،178،205،244

،252،255،264،266
195، 401حممد بن مسلم
712مرارة بن ربيعة

92، 634، 690معاوية بن أيب سفيان

203،238،239،346،730موسى
518 النجفي، حممد حسن، صاحب اجلواهر

349، 350، 503نوح
703حييى بن أّم الطويل

85،236هامان
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668،669،670 أبو عامر
633، 645، 652أبو لبابة األنصاري

أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم االنصاري               222، 
366اديسون، توماس، آلوا

733أرسطو
636اسامة بن زيد

152، اسامعيل
292، اصحاب اجلمل
519، 677، 678، 680 اصحاب صفني

519اصحاب النهروان
200، 201 ، 204،497، 498انجيل

انصار
 ، 630 ،628 ،626،627،625 ،621،599

،633،634،706
364انيشتني، آلربت

35،67،72،94،389،394،502،503أهل البيت، أئمة
200بخت نرص

203، 206، 239، 346،بنو ارسائيل
140، 237، 440، 482، 712 بنو أمية

487، 503،بنو هاشم
346 ،626، بيت املقدس

501، 502جابر بن عبداهلل
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437، 532،جربئيل
212، 252، 558جعفر بن أيب طالب
671حنظلة بن أيب عامر

 102خدجية بنت خويلد
261اخلليفة االموي
261اخلليفة العثامين

383اخلوارج
91،92، 202،392، 521،523 ،728الراغب االصفهاين

401زرارة بن أعني
236زياد بن أبيه

212، 558زيد بن حارثة
638، 728سلامن فاريس
228زيد بن ثابت

87، 271، 303، 632، 633رشيد رضا، حمّمد
457دعاء كميل

484،485،725،728شعيب
400روس

519الشهيد الثاين
95 ،461، 547عبد اهلل بن عباس
221عبد اهلل بن سام

179، 461عبد اهلل بن مسعود
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عبد العّزى بن عبد املّطلب، ابو هلب               143
261عبد الرمحن النارص

156عبد املّطلب بن هاشم
140عبيد اهلل بن زياد

523عثامن بن مظعون
141عرار بن أدهم

143عكرمة بن أيب جهل

197، 199، 200عزير
92، 523العامة احليل

205،559عيل بن ابراهيم القمي

172عيل بن حممد اهلادي
179فضل بن العباس

398عمر بن عبد العزيز

 503فاطمة بنت حمّمد، الزهراء
87، 303الفخر الرازي

726فخر الدين الطرحيي
487الفيض الكاشاين، حممد حمسن

250، 391قبيلة هوازن
290، 425 قبيلة االوس
290، 425، 670قبيلة اخلزرج

98،99،100،101،152،163،184،264،268، 497قريش
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712كعب بن مالك

410لوط
636مالك بن نويرة التميمي

461،532،730حممد بن احلسن، الشيخ الطويس
417حممد بن سائب الكلبي

464،483،486،489،501،735حممد بن عيل الباقر
286حممود الغزنوي
236مغرية بن شعبة

417مقاتل بن سليامن البلخي

486، 525موسى بن جعفر الكاظم
236، 342نمرود

361، 664وحيش بن حرب
222،237،238هارون الرشيد

599هرقل

503،729،33،350،351هود
487، يزيد بن معاوية

97، 125، 127، 166 ،187، 188،189 ، 194 ،200 اليهود
712هال بن أمية
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الكتب

547تاريخ الطربي
273، 632تفسري املنار، تفسري رشيد رضا

46،67،95،111،129،513533، 630، 735تفسري العيايش
560،599،100،246،464،533،546تفسري القمي

206،209،246،3،96،129،141،193،205تفسري نور الثقلني
29،352399،402،440،522،659

92،388 ،518جواهر الكام
92رشح اللمعة

666،681،685،687،200،201،204،213،225العهد العتيق، التوراة
67،126،137،153،172الكايف

92، 518، 519مسالك األفهام
92، 523منتهى املطلب

303، 373تفسري الكشاف

63،67،68،91،94،205تفسري امليزان
223،296،345،499،701،

87، 303تفسري الفخر الرازي

تفسري جممع البيان
،91،93،95،96،100،110

،112،161،205،214،255،289
،291،432،440،449،459

114، 523هتذيب األحكام
91يف ظال القرآن

476، 547صلح اإلمام احلسن
547مروج الذهب

58،138،144،190،203،214،هنج الباغة
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األماكن

215أفريقيا

156،191،273،286،300،599ايران

42،52،66،101،187،188،212تبوك

261بغداد

252احلبشة

99،100،102، 103،121،270، 627،636احلديبية

140،141،175،200 ،557،253،552،الشام
558،737

100،110،553،613 ،39،97،99،138،213شبه اجلزيرة، جزيرة العرب

330العراق

272غار ثور

423كرباء

47،161،626الكعبة

75،79،87،101، 331،360،431،مسجد رضار
670،677،683 ،517،543،669

102،117،120، 181،152،153،159، 183مسجد احلرام

261، 286اهلند

215، 233أمازون
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215،261أندلس

200بابل

195تغلب

400الصني

253،418احلجاز

476احلوزة العلمية

270،557،613،250،253،267الطائف

200فلسطني

140،224الكوفة

93،212،270،213،627،671املدينة، يثرب

669،670،672مسجد قبا

261، 507مرص

156،183،245،250،93،99،100،101مكة
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األزمنة

111 ، 141 ، 519 ،677 ،678 ،680 ،أيام صفني

يوم حنني
 ، 285، 276 ، 179،  177 ، 174، 172 ، 171 ،169

 391 ، 326 ،325، 303
212السنة األوىل للهجرة
629السنة الثالثة للهجرة

629السنة الرابعة للهجرة
212السنة اخلامسة للهجرة

99، 627السنة السادسة للهجرة
100،101،212،438،614،672السنة التاسعة للهجرة

93،212،250،252،530،613السنة الثامنة للهجرة

139السنة العارشة للهجرة

111يوم عرفة
110، 111، 151عيد األضحى، يوم النحر

346 القرن العرشون
346 القرن التاسع عرش

268ليلة املبيت
110شهر ربيع الثاين

594شهر رمضان
110، 250 شهر شوال

110شهر حمّرم
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