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        اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة

         يف فضائل اجلهاد يف سبيل اهللا يف فضائل اجلهاد يف سبيل اهللا يف فضائل اجلهاد يف سبيل اهللا يف فضائل اجلهاد يف سبيل اهللا
  

        مجعه وأعدهمجعه وأعدهمجعه وأعدهمجعه وأعده

        الباحث يف القرآن والسنِة الباحث يف القرآن والسنِة الباحث يف القرآن والسنِة الباحث يف القرآن والسنِة 

        علي بن نايف الشحود علي بن نايف الشحود علي بن نايف الشحود علي بن نايف الشحود 
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   بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  

يد األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، احلمد اهللا رب العاملني ، والصالة والسالم على س
  .ومن سار على دربه إىل يوم الدين 

  :أما بعد 
فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل  {: فيقول اهللا تعاىل 

ِلبغلْ أَو يقْتااللِّه فَيِظيما عرِتيِه أَجؤن فوسورة النساء) ٧٤(}  فَس .  
  ِبىِت الناقَةَ أَترِن ساِرثَةَ بح أُم ىهاِء ورالْب تِع ِبنيبالر اِلٍك أَنَّ أُمم نب سا أَنثَندةَ حادقَت نوع- ���� 

-دحاللَِّه ، أَالَ ت ِبىا ني فَِإنْ كَانَ ِفى  فَقَالَت ، بغَر مهس هابٍر أَصدب موكَانَ قُِتلَ ياِرثَةَ وح نثُِنى ع
يا أُم حاِرثَةَ ، ِإنها ِجنانٌ ِفى « قَالَ . الْجنِة ، صبرت ، وِإنْ كَانَ غَير ذَِلك اجتهدت علَيِه ِفى الْبكَاِء 

ِإنَّ ابِة ، ونلَى الْجاَألع سودالِْفر ابِك أَص١رواه البخاري» ن.   
وقد كتب كثري من علمائنا السابقني والالحقني عن فضائل اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، مستقني ذلك 

قد فرضه اهللا تعاىل عليها وتمرار به ، على االسمن أجل حث األمة املسلمة النبوية ،من القرآن والسنة 
كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى  { : ، بقوله تعاىل

  .سورة البقرة) ٢١٦(} أَن تِحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ
شمو هِفيِه كُر ادفاِجله ا ِمنا ِفيهموِب واِطِر احلُرخفَِر ، ِإلَى مقَِّة السشِل ممحت فُِس ، ِمنلَى اَألنقَّةٌ ع

إخل ، ولِكن قَد يكُونُ ِفيِه اخلَير . . جرٍح وقَتٍل وأَسٍر ، وترٍك ِللِْعياِل ، وترٍك ِللتجارِة والصنعِة والعمِل 
َألن ِبالَِدِهمو اِلِهمولَى أَماالسِتيالُء عاِء ، ودِباَألع الظَّفَرو رصالن هقُبعي قَد ه . وهيئاً وُء شاملَر ِحبي قَدو

ِم ، واُهللا يعلَم عواِقب شر لَه ، وِمنه القُعود عِن اِجلهاِد ، فَقَد يعقُبه اسِتيالُء اَألعداِء علَى الِبالِد واحلُكْ
 ادها الِعبلَمعا يِمم وِر أَكْثَراُألم.  

هذا وقد كثرت الصيحات هنا وهناك ملنع األمة املسلمة من استرداد حقوقها املسلوبة ، حبجة ضعف 
  .حد املسلمني وقوة الكافرين ، ونسي هؤالء أنه ال يوجد بديل عن اجلهاد ، فالضعفاء ال حيترمهم أ

قُلْ هلْ   {: وقد قال املنافقون مثل هذا القول من قبل ، فقال اهللا تعاىل رادا عليهم مقولتهم بقوله 
تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا 

برونَفَتصبرتكُم معا مواْ ِإنسورة التوبة) ٥٢(} ص.  
                                                 

  ال يعرف راميهالذي:   الغرب - ) ٢٨٠٩(ى صحيح البخار -  ١



 ٢

فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه  {: قال تعاىل و
  .سورة النساء) ٧٤(} فَيقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما

 كُونُ قَدي هِة ، ألنناً لآلِخرا ثَملَهعجيا ، وذُلَهبييا ، وناةَ الداحلَي ِبيعأَنْ ي ادأَر نِبيِل اِهللا مقَاِتلْ ِفي سفَلْي
 اِهللا فَيظْفَر ِبِه عدوه ويقْتلُه ، أَو يظْفَر ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل. أَعز ِدين اِهللا ، وجعلَ كَِلمةَ اِهللا ِهي العلْيا 

  .هو ِبعدوِه ، فَإنَّ اَهللا سيؤِتيِه أَجراً عِظيماً ِمن ِعنِدِه 
 ِفي سِبيِل اِهللا ، وِفي هِذِه اآليِة إَشارةً إلَى أَنَّ هم املُقَاِتِل املُسِلِم يِجب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَِو الشهادةَ

وعلَيِه أنْ الَ يفَكِّر ِفي اهلَرِب والنجاِة ِبالنفِْس ، فَاهلَرب الَ ينجي ِمن قَدِر اِهللا ، وِفيِه غَضب اِهللا 
 طُهخس٢و.   

إىل ة حول فضائل اجلهاد وأهدافه ، وقسمته   ويف هذا الكتاب قد مجعت ما ورد يف القرآن والسن
  :أربعة أبواب 

  . ما ورد يف القرآن الكرمي -الباب األول 
  . ما ورد يف السنة النبوية -الباب الثاين

  . أهداف القتال يف اإلسالم -الباب الثالث
  . قضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللا حيتاج إليها ااهدون اليوم -الباب الرابع

  . اآليات أو يف األحاديث يف بعض املوضوعات الفقهية  وهذه الطبعة فيها بعض الزيادات يف تفسري
  وقد شرحت اآليات بشكل خمتصر ، وقمت بتخريج األحاديث من مظاا واحلكم عليها إذا مل تكن 

  .يف الصحيحني ، بشكل خمتصر أيضاً ، مع شرح الغريب 
 كل مكان ، والسيما يف أقدمه لإلخوة ااهدين يف سبيل اهللا ، والذابني عن حرمات هذا الدين يف  

،وأقول هلم ما قال اهللا هم جيدون فيه الزاد الذي يدفعهم قدماً إىل األمام أرض اإلسراء واملعراج ، علَّ
 والَ تِهنواْ ِفي ابِتغاء الْقَوِم ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ  {:تعاىل للمجاهدين يف سبيله 

  .سورة النساء) ١٠٤(}  وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليما حِكيما
  : قال السعدي رمحه اهللا 

يف جهادهم واملرابطة على ذلك، فإن : ال تضعفوا وال تكسلوا يف ابتغاء عدوكم من الكفار، أي:  أي"
بل كونوا أقوياء نشيطني يف . ن مقاومة األعداءوهن القلب مستدٍع لوهن البدن، وذلك يضعف ع

  .قتاهلم
                                                 

 )٥٦٧ص  / ١ج  (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  -  ٢



 ٣

  :مث ذكر ما يقوي قلوب املؤمنني، فذكر شيئني
أن ما يصيبكم من األمل والتعب واجلراح وحنو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من املروءة : األول

فيما يوجب ذلك، اإلنسانية والشهامة اإلسالمية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم وإياهم قد تساويتم 
ألن العادة اجلارية ال يضعف إال من توالت عليه اآلالم وانتصر عليه األعداء على الدوام، ال من يدالُ 

  .مرة، ويدالُ عليه أخرى
أنكم ترجون من اهللا ما ال يرجون، فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص : األمر الثاين

 رفيعة من نصر دين اهللا، وإقامة شرعه، واتساع دائرة اإلسالم، املؤمنني هلم مقاصد عالية وآمال
وهداية الضالني، وقمع أعداء الدين، فهذه األمور توجب للمؤمن املصدق زيادة القوة، وتضاعف 
النشاط والشجاعة التامة؛ ألن من يقاتل ويصرب على نيل عزه الدنيوي إن ناله، ليس كمن يقاتل لنيل 

خروية، والفوز برضوان اهللا وجنته، فسبحان من فاوت بني العباد وفرق بينهم السعادة الدنيوية واأل
  ٣".كامل العلم كامل احلكمة} وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما { : بعلمه وحكمته، وهلذا قال

  .أسال اهللا تعاىل أن ينفع به جامعه وناشره وقارئه والدال عليه يف الدارين  
  مجعه وأعده 
  القرآن والسنة الباحث يف 

  علي بن نايف الشحود 
  م١٩/١/٢٠٠٩: هـ املوافق ل ١٤٣٠ حمرم ٢٣يف 

   م٦/٤/٢٠٠٩ هـ املوافق ١٤٣٠ ربيع اآلخر ١١ وقد عدل بتاريخ 
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 )١٩٩ص  / ١ج  (-وتفسري السعدي ) ٥٩٧ص  / ١ج  (-وأيسر التفاسري ألسعد حومد ) ١٠٢ص  / ٢ج  (-انظر التفسري امليسر  -  ٣



 ٤

        الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول

        ما ورد يف القرآن الكرميما ورد يف القرآن الكرميما ورد يف القرآن الكرميما ورد يف القرآن الكرمي

  
   :يرجون رمحة اهللا -١

لَِّذين هاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه أُولَِئك يرجونَ رحمت اللِّه واللّه ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وا{:  قال تعاىل 
ِحيمر سورة البقرة) ٢١٨(} غَفُور  

 سر عاِد مِإىل اِجلهِة ، ورِإىل اِهلج اِدقالص مهانِإمي مهفَعد الِذين ِمننيالَى املُؤعاُهللا ت ِعدِر  �وِل اهللا يصِلن ،
ِديِن اِهللا ، ورد أَذَى الكُفَّاِر ، وِإىل الصبِر علَى ما يِصيبهم ِمن أَذَى املُشِرِكني ِفي سبيِل عِقيدِتِهم وِإمياِنِهم ، 

ِبرونَ هم الذين يرجونَ رحمةَ ربِهم ، واُهللا النصِر أَِو الشهادِة ، وهؤالِء املُؤِمنونَ الصا: ِبِإحدى احلُسنييِن 
ِمِننيِة ِباملُؤمحالر ِظيمع ، ِفِرينغتاملُس اِئِبنيِة للتِفراملَغ اِسعو وهو ، ماَءهجر بيخالَى ال يعت.  

ة ، وجنوا من الفتنة ـ تفردهم بذكر خاص هذه اآلية تفرد الذين آمنوا وثبتوا على إميام ، واجتازوا احملن
، وتنوه م ، وتدنيهم من رمحة اللّه ورضوانه ، وذلك ىف مواجهة أولئك الذين واجهوا احملنة فلم يصربوا 

  !ومل يصابروا ، ففروا من ميدان املعركة تاركني دينهم الذي ارتضوه سلبا ملقى ىف ساحة احلرب
  : هذا وىف اآلية الكرمية 

فصل بني الذين آمنوا » ِإنَّ الَِّذين آمنوا والَِّذين هاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه « : قوله تعاىل : أوال 
وبني الذين هاجروا وجاهدوا ىف سبيل اللّه ، فلم جيعلهم نسقا واحدا داخال ىف صلة املوصول األول ، بل 

ولو كانوا ..  هاجروا وجاهدوا صنف آخر أفردهم بذكر خاص ، فكأن الذين آمنوا صنف ، والذين
ولكن هكذا جاء نظم القرآن . ِإنَّ الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا« : صنفا واحدا جلاء النظم هكذا 

فاملؤمنون ـ مطلق اإلميان ، بال هجرة وال .. جبالله وروعته وإعجازه ، ليضع موازين احلق فيما يقول 
  . املؤمننيجهاد ـ هم صنف وحدهم ىف

وحيق هلم .. واملؤمنون املهاجرون ااهدون ، هم صنف آخر خيتلف عن الصنف األول مبيزات وفضائل 
إذ اإلميان بال عمل نبات ال ظل له ، . ذه امليزات وتلك الفضائل أن ينوه م ، ويرفع شأم بني املؤمنني

  .وال مثر فيه
وضع الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ىف سبيل اللّه »  رحمت اللَِّه أُولِئك يرجونَ« : قوله تعاىل : ثانيا 

موضع الرجاء من رمحة اللّه ، ومل يعطهم الثواب واملغفرة والرضوان على القطع والتحقيق ، وذلك 
ليقيمهم من هذا الرجاء على عمل دائم ، وجهاد متصل ، وهذا على خالف ما إذا سوى حسام بعد 



 ٥

 موقف من مواقف اجلهاد ، فقد يقعد م هذا عن أن يضيفوا جديدا ، أو خيفّوا للجهاد اهلجرة وبعد كل
  .، مرة بعد مرة

مث إنه من جهة أخرى يرى الذين آمنوا ـ جمرد إميان ـ ومل يهاجروا ومل جياهدوا ـ يريهم شناعة 
 بعد ما بينهم وبني موقفهم ومغبة تقصريهم بتخلفهم عن ركب املهاجرين وااهدين ، ويرفع ألعينهم

مواقع رمحة اللّه ورضوانه ، إذ يرون املهاجرين ااهدين وملّا يلمسوا بأيديهم مواقع الرمحة والرضوان ، 
  فكيف بالذين آمنوا ، ومل يهاجروا ومل جياهدوا ؟ ! وأم ما زالوا على رجاء

عليهم أن حيثّوا املطى إىل ميدان إن املدى بعيد بينهم وبني أن يصلوا إىل جانب األمن والسالمة ، وإن 
  ٤!.اهلجرة واجلهاد ، ليلحقوا بركب املهاجرين ااهدين ، وليكونوا مبعرض من رمحة اللّه ورضوانه

ولقد مسع أولئك النفر املخلص من املؤمنني املهاجرين هذا . . ورجاء املؤمن يف رمحة اهللا ال خييبه اهللا أبدا 
وكالمها . وكالمها خري . حىت حقق اهللا هلم وعده بالنصر أو الشهادة ، فجاهدوا وصربوا ، الوعد احلق 

  ٥ . .وهو هو طريق املؤمنني ) . واهللا غفور رحيم: (وفازوا مبغفرة اهللا ورمحته. رمحة 
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 )٢٤٢ / ١ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٤
 )٢٢٨ / ١ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٥



 ٦

  :مثن اجلهاد دخول اجلنة    -٢
ا يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَم{: قال تعاىل 

 اللِّه قَِريب رصاللِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعواْ منآم الَِّذينولُ وسقُولَ الرى يتلِْزلُواْ حزالبقرة} )٢١٤(و.   
لِذين هداهم ِإىل السلِْم ، وِإلَى اخلُروِج ِمن ظُلْمِة االخِتالَِف ، ِإىل نوِر الِوفَاِق ، يخاِطب اُهللا تعالَى ا

ِباتباِعِهم هدى الِكتاِب زمن التنزيِل ، الِذين يظُنونَ ِمنهم أَنَّ انِتسابهم ِإىل اِإلسالَِم ِفيِه الِكفَايةُ ِلدخوِل 
الَى ِفي اجلَنعِة اِهللا تنِبس مهالً ِمنهِة اخلَلِْق ، جايِهدو ، بيِل احلَقاَألذَى ِفي سو اِئددلُوا الشمحتونَ أَنْ يِة د

 ملَقَهذُ أَنْ خنى مِل اهلُدأَه . مقُولُ لَهلَ: فَيةَ قَبلُونَ اجلَنخدت كُمونَ أَنبسحلْ تا هوا كَمربتختلَوا وتبأَنْ ت 
، ) الضراُء ( ، وِباَألسقَاِم واَألمراِض ) البأَساُء ( فُِعلَ ِبالِذين ِمن قَبِلكُم ِمن اُألمِم الِذين ابتلُوا ِبالفَقِْر 

حاناً عِظيماً ، واشتدِت اُألمور ِبِهم حتى تساَءلَ ، وامتِحنوا امِت) زلِْزلُوا ( وخوفُوا وهددوا ِمن اَألعداِء 
 ونَ قَاِئِلنيِمناملُؤولُ وساِهللا : الر رصأِْتي نى يتم.  

ِجيُء نيةُ اِهللا ، وكَِلم ِتمِئٍذ تلِْزلَِة ، ِحينِن املُزلَى ِمثِْل هِذِه اِملحع القُلُوب تثْبما تِحينو هِخردالِذي ي هرص
  .ِلمن يستِحقُّه ِمن ِعباِدِه الِذين يستيِقنونَ أَنْ الَ نصر ِإالَّ نصر اِهللا 

أما وقد استنقذ اللّه سبحانه املؤمنني برمحته ، وهداهم الصراط املستقيم بفضله ، فقد وجب عليهم أداء 
 ، فالدين ليس جمرد مفاهيم أو تصورات يتلقاها املؤمن من نصوص أمانة هذا الدين الذي هداهم اللّه إليه

الشريعة ، وإمنا هو مع ذلك سلوك قائم ىف ظل هذه املفاهيم وتلك التصورات ، فالطريق إىل اجلنة حمفوف 
 «: باملكاره ، واملؤمنون مبتلون ىف أمواهلم وأنفسهم ، ممتحنون ىف إميام وصربهم ، كما يقول اللّه تعاىل 

 كُمبارا أَخلُوبنو اِبِرينالصو كُمِمن جاِهِدينالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنويقول سبحانه ) سورة حممد : ٣١(» و
رة سو : ١٥٥(» ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ِمن الْأَمواِل والْأَنفُِس والثَّمراِت « 

  ).البقرة
فالذين آمنوا باللّه واتبعوا رسول اللّه ، معرضون هلذا االمتحان الذي ميتحن به املؤمنون ، أتباع رسل اللّه 
، فكم محل هؤالء الرسل وأتباعهم من أعباء ، وكم القوا من أهوال ، وكم جترعوا من غصص ، مما 

أي اضطربت » م الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا مسته« : رهقهم به سفهاء أقوامهم من جهاالت وسفاهات 
مشاعرهم وتبلبلت خواطرهم ، واستيأسوا وظنوا أم أحيط م ، فاستعجلوا النصر الذي وعدهم اللّه ، 

مىت « : وقالوا ) ادلةا : ٢٨(» كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا ورسِلي ِإنَّ اللَّه قَِوي عِزيز « : كما يقول سبحانه 
  .أين نصر اللّه الذي وعدنا به ؟ : وكأم يقولون فيما يقولون » نصر اللَِّه ؟ 

ومن آفاق احلق ومن قلوب أولياء اللّه الراسخني ىف اإلميان ، جيىء هذا املدد الكرمي ، يسوق بني يديه 
  .»للَِّه قَِريب أَال ِإنَّ نصر ا« : بشريات الفرج املرتقب والنصر املوعود 
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إن راية احلق ال تنكس أبدا ، إذا هى شدت إىل أيد مؤمنة مستمسكة باحلق ، معتصمة بالصرب ، مستعدة 
للبذل والتضحية ، فإن ااهدين حتت هذه الراية ، إمنا جياهدون حتت راية اللّه ، وحسبهم باللّه معينا 

ولَما يأِْتكُم « : وقوله تعاىل )  اادلة٣٢(» ب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ أُولِئك ِحزب اللَِّه أَال ِإنَّ ِحز« وناصرا 
 ِلكُمقَب ا ِمنلَوخ ثَلُ الَِّذينأي وملا تصابوا مبا أصيب به من سبقكم من املؤمنني ىف األمم املاضية من » م

  ٦.ظية احلاكية لتلك الواقعةشدائد وحمن ، فاملثل هنا هو الواقعة املادية ، وليس الصورة اللف
إن . من الرسول املوصول باللّه ، واملؤمنني الذين آمنوا باللّه. إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه

ولن تكون إال حمنة . ليصور مدى احملنة اليت تزلزل مثل هذه القلوب املوصولة» مىت نصر اللَِّه؟«: سؤاهلم 
مىت نصر «: على مثل هاتيك القلوب ، فتبعث منها ذلك السؤال املكروب فوق الوصف ، تلقي ظالهلا 

  ..» اللَِّه؟
أَال «:عندئذ تتم كلمة اللّه ، وجييء النصر من اللّه .. وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه احملنة املزلزلة 

اللَِّه قَِريب رصالذين يثبتون . ين يثبتون حىت النهايةولن يستحقه إال الذ. إنه مدخر ملن يستحقونه..» ِإنَّ ن
  .على البأساء والضراء

الذين يستيقنون أن ال نصر إال نصر اللّه ، . الذين ال حينون رؤوسهم للعاصفة. الذين يصمدون للزلزلة
، ال إىل أي حل » نصر اللَِّه«وحىت حني تبلغ احملنة ذروا ، فهم يتطلعون فحسب إىل . وعند ما يشاء اللّه

  .وال نصر إال من عند اللّه. ر ، وال إىل أي نصر ال جييء من عند اللّهآخ
ذا يدخل املؤمنون اجلنة ، مستحقني هلا ، جديرين ا ، بعد اجلهاد واالمتحان ، والصرب والثبات ، 

  .والتجرد للّه وحده ، والشعور به وحده ، وإغفال كل ما سواه وكل من سواه
النفوس قوة ، ويرفعها على ذواا ، ويطهرها يف بوتقة األمل ، فيصفو إن الصراع والصرب عليه يهب 

وعندئذ . عنصرها ويضي ء ، ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية ، فتتألأل حىت يف أعني أعدائها وخصومها
يدخلون يف دين اللّه أفواجا كما وقع ، وكما يقع يف كل قضية حق ، يلقى أصحاا ما يلقون يف أول 

 حىت إذا ثبتوا للمحنة احناز إليهم من كانوا حياربوم ، وناصرهم أشد املناوئني وأكرب املعاندين الطريق ،
..  

يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة .  يقع ما هو أعظم منه يف حقيقته- حىت إذا مل يقع هذا -على أنه 
ة والراحة ، واحلرص على كل قوى األرض وشرورها وفتنتها ، وأن تنطلق من إسار احلرص على الدع

وهذا االنطالق كسب للبشرية كلها ، وكسب لألرواح اليت تصل إليه .. على احلياة نفسها يف النهاية 
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كسب يرجح مجيع اآلالم ومجيع البأساء والضراء اليت يعانيها املؤمنون ، املؤمتنون . عن طريق االستعالء
  .على راية اللّه وأمانته ودينه وشريعته

هذا هو الطريق كما يصفه ..وهذا هو الطريق .. ق هو املؤهل حلياة اجلنة يف اية املطاف وهذا االنطال
وحمنة .. إميان وجهاد : هذا هو الطريق .اللّه للجماعة املسلمة األوىل ، وللجماعة املسلمة يف كل جيل

  ٧. .مث جييء النصر. وتوجه إىل اللّه وحده.. وصرب وثبات . وابتالء
  

����������������  
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  : اجلهاد اختبار وامتحان لقوة إميان املؤمنني  -٣
) ١٣٧(قَد خلَت ِمن قَبِلكُم سنن فَِسريواْ ِفي اَألرِض فَانظُرواْ كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذَِّبني { :  قال تعاىل 

 ِقنيتِعظَةٌ لِّلْمومى ودهاِس وانٌ لِّلنيـذَا ب١٣٨(ه (و ِمِننيؤم منَ ِإن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وِهنالَ ت
)١٣٩ ( الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي

ش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ود١٤٠(ه ( الْكَاِفِرين قحميواْ ونآم الَِّذين اللّه صحمِليو
)١٤١ ( اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين لَِم اللّهعا يلَمةَ ونلُواْ الْجخدأَن ت متِسبح أَم)١٤٢ ( لَقَدو

  .سورة آل عمران}    )١٤٣(كُنتم تمنونَ الْموت ِمن قَبِل أَن تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ 
 مقُولُ لَهٍد فَيِة أُحقْعِفي و اِبِهمصم دعب ِمِننيالَى املُؤعاُهللا ت اِطبخي :  

اِع اَألنبلَى أَتى عرج قُِتلُوا لَقَدوا وٍد ، فَأُِصيبأح موي ى لَكُمرا جِمم وحِة ناِبرِم الغاُألم ِمن اِبِقنياِء السِبي
وهِذِه ِهي سنةُ اِهللا ِفي خلِْقِه . . . ولَِكن العاِقبةَ كَانت لَهم ، والداِئرةَ كَانت علَى الكَاِفِرين . . وهِزموا 

 ، لَهأَهو كرالش مزهاِن ، ومةَ اِإليايلَى رأَعو ، ِلِصنياملُخ ِمِننياُهللا املُؤ رصإالّ ن كرالشانُ وقَى اِإلميا التم هأَن
 هالَمأَع كَّسنو .ونَ فَِسريِمناملُؤ مِذِه احلَِقيقَِة هِرفَِة هعاِس ِبمالن ردأَجِض ، وونَ ِفي اَألرِمنا املُؤها أَيوا ي

  .وتأَملُوا ِفيما حلَّ ِباُألمِم الساِبقَِة 
 وما تقَدم هو بيانٌ ِللناِس كَافَّةً ، وهدى وموِعظَةً ِللْمتِقني ِمنهم خاصةً ، فَاِإلرشاد عام ِللناِس ، وحجةٌ 

لَو كَانَ محمد رسوالً حقّاً لَما غُِلب ِفي وقْعِة : وذَِلك يدحض ما قَالَه املُشِركُونَ ( ملُؤِمِن والكَاِفِر ، علَى ا
 ِهي حاِكمةٌ فَهذا البيانُ واهلُدى يرِشداِن إلَى أنَّ سنن اِهللا حاِكمةٌ علَى اَألنِبياِء والرسِل ، كَما) . أُحٍد 

علَى ساِئِر خلِْقِه ، فَما ِمن قَاِئٍد يخاِلفُه جنده ، ويتركُونَ ِحمايةَ الثَّغِر الِذي عِهد إلَيِهم ِبِحمايِتِه ، إالّ كَانَ 
  .جيشه عرضةً ِللْهِزميِة 

  .نهم هم الِذين يتفَكَّرونَ فَيعتِبرونَ وهذَا البيانُ هدى وموِعظَةٌ ِللْمتِقني ، َأل
والَ تضعفُوا عِن اِجلهاِد ، وما يتطَلَّبه ِمن حسِن التدِبِري واِإلعداِد ، ِبسبِب ِما أَصابكُم ِمن الفَشِل واِجلراِح 

ي ذَِلك اليوِم ، فَِإنَّ العاِقبةَ والنصر سيكُوناِن لَكُم إذَا تمسكْتم يوم أحٍد ، والَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم ِف
 ِقنيتةَ ِللْماِقبلَ الععجةُ اِهللا أنْ ينس تضم فَقَد ، هاِليمعت متياعرِل اِهللا ، وبِبح.  

 ِمنكُم ِرجالٌ يوم أحٍد ، فَقَد أَصاب أَعداَءكُم قَِريب ِمما أَصابكُم ، إنْ كُنتم قَد أَصابتكُم ِجراح ، وقُِتلَ
 موي مهابأنْ أَص قبس ِركُونَ قَدفَاملُش ، كُمابا أَصِب مباِد ِبسِن اِجلهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت ِغي لَكُمبنفَالَ ي

 أَصابكُم أَنتم ِفي أحٍد ، فَلَم يتقَاعسوا ، ولَم يقْعدوا عِن اِإلعداِد ِللْحرِب ومباشرِتها ، وهم بدٍر ِمثْلَ ما
 وِمن سنِن اِهللا علَى باِطِلِهم ، فَكَيف تترددونَ وأَنتم علَى حق ، واُهللا وعدكُم نصره ، وجعلَ العاِقبةَ لَكُم؟

تعالَى مداولَةُ اَألياِم بين الناِس ، فَمرةً تكُونُ الغلبةُ ِللْباِطِل علَى احلَق ، إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا ، وتراخى 
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واُهللا تعالَى . لَِكن العاِقبةَ تكُونُ داِئماً ِللْحق وأَهِلِه و. أَهلُ احلَق ، ومرةً تكُونُ الغلَبةُ ِللْحق علَى الباِطِل 
  .يبتِلي املُؤِمنني ِليعلَم الصاِبِرين الصاِدِقني ِمنهم ، وِليتِخذَ ِمن املُؤِمِنني ِرجاالً يكِْرمهم ِبالشهادِة 

نيب اماِولُ اُهللا األيديفَاِء   وعِض ضعب فُوسن رطْهِلتو ، اِفِقنياملُن ِمن ، اِدِقنيالص ِمِننياملُؤ ِميزاِس ِليالن 
املُؤِمِنني ِمن كُدورِتها ، فَتصفُو ِمما شابها وخالَطَها ، والَ يكُونُ ذَِلك إال ِبالتجاِرِب الكَِثريِة ، واالمِتحاِن 

  .الشداِئِد ، وِليكُونَ اِجلهاد واحلَرب ِفي سبيِل اِهللا وِسيلةً ِلتدِمِري الكَاِفِرين الِذين إذا ظَِفروا بغوا وبِطروا ِب
ِفي الش كُمصحميالَى وعاُهللا ت كُمِبرتخلَ أَنْ يةَ قَبلُونَ اجلَنخدت كُموا أَنبسحالَ تو  قى ِصدراِد ِلياِجلهاِئِد ود

  .إمياِنكُم ، ويرى من يستِجيب ِهللا ، ويخِلص ِفي طَاعِتِه ، وِقتاِل أًَعداِئِه ، ويصِبر علَى مكَاِرِه احلُروِب 
م يشهدوا بدراً ، وكَانوا يتحرقُونَ شوقاً  يخاِطب اُهللا تعالَى من شِهد وقْعِة أحٍد ِمن املُسِلِمني الَِّذين لَ

ِفي اخلُروِج إلَى أحٍد  �ِليكُونَ لَهم يوم كَيوِم بدٍر ، وقَد أَلَحوا علَى الرسوِل  �ِللِْقتاِل مع رسوِل اِهللا 
 ِرِكنيقَاِتلُوا املُشالِء . ِليؤالَى ِلهعقُولُ تيِفي لَ: و مالَقُوا القَولَ أنْ تِبيِل اِهللا قَبِفي س تنَ املَوونمتت متكُن قَد

 الُكُما بم؟ وِفيكُم تاملَو قَعا ومدِعن متِهشد الُكُما بنَ فَمونمتت متا كُننَ مورت متا أَنكَِة ، فَهراِن املَعديم
  .وتضعفُونَ عن ِلقَاِء ما كُنتم تِحبونَ وتتمنونَ؟تحزنونَ 

كانت موقعة بدر ، مث موقعة أحد بعدها ، جتربتني مثريين ىف مسرية الدعوة اإلسالمية ، وىف كشف معامل 
  .الطريق الذي يسري فيه املسلمون جتاه تلك القوى املتربصة م ، وبالدين الذي آمنوا به

متشى على خفوت وخشية بني ظالم الشرك ، ووسط معاقل . ة اإلسالم هامسة ، متخافتةبدأت دعو
  .فلما أخذ صوا يعلو ويبلغ األمساع.. املشركني 

أجلب عليها املشركون جبربوم وعتوهم يالحقون اجلماعة القليلة املستضعفة ، حىت كادت ختتنق الدعوة 
ؤمنني ، وربط على قلوم ، فصربوا على ما أوذوا ، وخرجوا عن ىف مهدها ، لو ال أن ثبت اللّه أقدام امل

  .حىت كانت هجرة النيب الكرمي إىل املدينة.. أمواهلم وديارهم وأهليهم ، فارين بدينهم ىف وجوه األرض 
  .فتحدد بذلك خط سري الدعوة ، كما حتدد األفق الذي ستشرق منه مشسها ، وتنتشر أضواؤها

فكان املهاجرون واألنصار الكتيبة األوىل اليت أمسكت .. مائر األوىل لدولة اإلسالم وىف املدينة قامت اخل
  .راية احلق لتلقى ا الشرك كلّه ، والكفر كلّه ، والنفاق كلّه

ولو أن هذه .. اإلسالم كله ، والشرك كلّه .. وىف موقعة بدر كان أول صدام بني اإلسالم ، والكفر 
ى هذه اجلماعة القليلة املسلمة ، ملا قامت لإلسالم بعدها قائمة ، وملا كان املعركة انتهت بالقضاء عل
  ..إسالم وال مسلمون بعدها 

  .ولكن اللّه بالغ أمره
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فلقد قضت إرادته سبحانه أن تغلب تلك الفئة القليلة دولة الشرك ، وأن تناهلا بيد قوية قاهرة ، فتقتل 
معجزة ، قاهرة متحدية ، وأن اإلسالم ليس « لك املعركة وتشهد الدنيا كلها من ت! وتأسر ، كما تشاء

أمرا من أمور هذه الدنيا اليت يقتتل الناس عليها ، وإمنا هو نور من نور اللّه ، ال تطفئه األفواه ، وال حتجبه 
يِن الْحق ِليظِْهره هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِد« : األيدى ، وأنه بالغ الذي الذي أراد اللّه أن يبلغه 

يِريدونَ أَنْ يطِْفؤا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللَّه ) .. (الصف : ٩(» علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ 
لها فيمن شهد املعركة ، وفيمن وتفعل املعجزة فع) التوبة : ٣٢(» ِإلَّا أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكاِفرونَ 

فكثري من املشركني والكافرين ، الذين شهدوا .. مسع أخبارها من املسلمني ، واملشركني ، والكافرين 
املعركة ، أو مسعوا أخبارها ، قد دارت رءوسهم ا ، وأخذوا يراجعون حسام مع اإلسالم ، وحيددون 

ء قربا من اإلسالم ، على حني يزداد احلمقى والسفهاء ، محقا موقفهم من النىب ، وىف كل يوم يزداد العقال
أما املسلمون فقد امتألت قلوم طمأنينة بالدين الذي آمنوا به ، وبالنيب الذي استجابوا !! وسفاهة وبعدا

 ىف وتبلغ ما تريد.. مث نظر ناظرهم إىل آفاق بعيدة ، فرأى يد اإلسالم تنال ما تشاء .. له ، واتبعوا سبيله 
إا تقاتل حتت راية اللّه ، وتضرب .. ال ميتنع عليها شىء ، وال حيول دوا حائل .. كل أفق تتجه إليه 

فمن يقف هلا ، أو يرد ضربتها ؟ أمل تشارك مالئكة السماء ىف القتال مع املسلمني ؟ .. أعداءها بيد اللّه 
   اليد أو اليدين ؟ وهل زم جبهة تقاتل معها املالئكة ، ولو كانت عدد أصابع

لقد كان هذا الشعور مستوليا على املسلمني ، بعد أن فرغوا من معركة بدر ، وبعد أن عادوا وقد 
  !! امتألت أيديهم من الغنائم واألسرى ، وبعد أن ملئوا أرض املعركة من أعدائهم ، جثثا وأشالء

إنه ال بد من بذل وتضحية !!  احلق والباطلما هكذا تدبري اللّه وتقديره فيما بني الناس ، وفيما بني. ولكن
  وإال فأين احملقّون وأين املبطلون ؟ وأين إحسان احملسنني وإفساد املفسدين ؟  ! ، ومن معاناة وابتالء

وأين ما أعطى صاحب احلق من نفسه وماله ، للحق الذي ىف يده ؟ وكيف تكون إثابة احملسن وجزاء 
  العامل ، إن مل يكن عمل وإحسان ؟ 

  ..!إن العدل اإلهلى يقضى بأن جيازى احملسن ، ويعاقب املسيء 
وىف جمال الصراع بني احلق والباطل ، وبني اخلري والشر ، ميتاز احملقّون من البطلني ، وينعزل األخيار عن 

  ..األشرار 
ية اليت ركزها وإذا كانت معركة بدر قد دارت على تلك الصورة الفريدة بني املعارك ، ليثبت اللّه ا الرا

لإلسالم ، فإن ما يستقبل املسلمون بعد ذلك من معارك لن يكون على تلك الصورة اليت شهدوها يوم 
فذلك هو السالح . بدر ، وأن عليهم أن يبلوا بالءهم مع عدوهم ، وأن يستعينوا عليه بالصرب والتقوى

لّه هلم النصر ، وإن قلّ عددهم ، الذي وضعه اللّه ىف أيديهم ، والذي إن حاربوا به عدوهم كتب ال
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هكذا ينبغى أن يعرف املسلمون ما جيب أن يكون عليهم !! وتضاعفت أعداد قوى الشر املتصدية هلم
أمرهم ، وهم مقدمون على لقاء العدو ، الذي جاءهم بكل غيظه وحنقه ، ليثأر للهزمية اليت نقيها ىف 

  !!معركة بدر
لقاء املشركني ، الذين مجعوا مجوعهم ، يريدون أن يقتحموا ا املدينة  وها هم أوالء املسلمون يتأهبون ل

ويكثر القول ، وخيتلف .. ويستشري النيب أصحابه ! ، ويدمروها على من فيها من املهاجرين واألنصار
 الرأى ، مث يعلو الصوت القائل بلقاء العدو خارج املدينة ، ويرى النيب الكرمي أن يستجيب لألغلبية ، وإن

كان يرى خالف ذلك ، فيلبس لباس احلرب ، ويضع المته على رأسه ، ويؤذن أصحابه بأنه خارج 
  ..معهم إىل لقاء املشركني 

  ..وهنا يستشعر املسلمون الندم ، ويرون أنهم على أمر مل يكن يريده النىب  صلى اهللا عليه وسلم
ما ينبغى لنىب إذا لبس «:عليهم ذلك ، وقال فأىب .. فأقبلوا عليه يسألونه أن يكون عند رأيه الذي رآه 

  .»ألمته أن يضعها حىت يقاتل 
وما كان له أن يرجع بعد ما عزم .. وذلك أنه أقام أمره على عزمية ، وذه العزمية لبس لبوس احلرب . 

د فليبس فإن هذا الرجوع يعىن احنالل العزمية ، إذ ليس مثّة ما مينع بعد هذا أن يعزم عزما آخر ، ويعو.. 
وليس بعد هذا اجتماع .. وهكذا تستوىل عليه حال من التردد بني اإلقدام واإلحجام .. عدة احلرب 

وىف هذا ما فيه من ضياع وخذالن ، ألى أمر ، وىف كل عمل ، يدخل .. لعزمية ، أو استقامة على رأى 
رهم ِفي الْأَمِر فَِإذا عزمت فَتوكَّلْ علَى وشاِو« : وهلذا كان أمر اللّه لنبيه الكرمي ! عليه التردد من أي باب

نقول ! قاطعا الطريق إىل التردد بعد العزمية ، اليت جتىء عن مناصحة ومشاورة) آل عمران : ١٥٩(» اللَِّه 
 : ومع املسلمني هذا الشعور الذي وقع ىف نفوسهم من محلهم النىب ، بأصحابه للقاء العدو خرج النىب

 اخلروج ـ الشعور بالندم واحلسرة ـ األمر الذي لو صحبهم إىل املعركة ألفسد عليهم موقفهم على هذا
وهنا يتلقّى الرسول الكرمي من ربه ، ما يذهب مبرارة ! من عدوهم ، والغتال الكثري من عزمهم وقوم

  .هذا األسى الذي وجده ، ووجده معه أصحابه ، ىف جملس الشورى ، وما انتهى إليه
ولَقَد نصركُم اللَّه ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ ِإذْ تقُولُ ِللْمؤِمِنني أَلَن « : اء قوله تعاىل فج

 ِلنيزنالِئكَِة مالْم ِبثَالثَِة آالٍف ِمن كُمبر كُمِمدأَنْ ي كُمكِْفيليذكّر . تعاىل ىف هذه اآلياتـ جاء قوله » ي
.. النيب واملسلمني مبا كان للّه عليهم من فضل ، ىف هذا النصر العظيم ، الذي امتألت به أيديهم يوم بدر 

وىف هذه الصورة اليت ترتفع للمسلمني من معركة بدر ، ب عليهم ريح الطمأنينة ، وتدخل على قلوم 
  .م مجيع ، وإرادة مصممة على النصر ، واثقة من عون اللّه وتأييدهالسكينة واألمن ، فيلقون عدوهم بعز
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وىف تلك احلال اليت متتد فيها أبصار املسلمني إىل معركة بدر ، وتتعلق عيوم باملشاهد الواردة عليهم من 
صِبروا بلى ِإنْ ت« : ذكرياا ـ متتلىء أمساعهم مبا يتلو عليهم الرسول الكرمي ، مما يتلقى من آيات ربه 

 ِمنيوسالِئكَِة مالْم ِة آالٍف ِمنسمِبخ كُمبر كُمِددمهذا ي ِرِهمفَو ِمن وكُمأْتيقُوا وتتويستشعر . . »و
إذ قد جاء .. املسلمون من كلمات اللّه هذه أم من اللّه على حال غري احلال اليت كانوا عليها يوم بدر 

وقد .. م باملالئكة يوم بدر غري مشروط بشرط ، بل هو وعد مطلق ، ال بد من حتقيقه وعد اللّه بإمداده
  .حتقق

أن : أما هذا الوعد الكرمي الذي يتلقونه من اللّه ىف هذا اليوم ـ يوم أحد ـ فهو مشروط بشرطني 
  .وحتقيق هذين الشرطني ، شرط لتحقيق ما وعدوا به من النصر.. يصربوا ، وأن يتقوا 

هم مطالبون بشىء جديد ، من الصرب والتقوى ، غري ما كانوا عليه يوم بدر ، وغري ما هم عليه إذن ف
  ..اليوم ، من صرب وتقوى 

وإم لو أعطوا املطلوب من الصرب والتقوى ، لوجدوا ىف أنفسهم من روح اللّه ، قوة تعدل مخسة آالف 
  !من تلك القوى اليت ساندم ، وقاتلت معهم يوم بدر

وما جعلَه اللَّه ِإلَّا بشرى لَكُم وِلتطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما « : يستمع املسلمون بعد هذا إىل قوله تعاىل  مث 
فيستشعرون أن تلك األمداد العلوية ، ال جتىء إليهم من بعيد ، » النصر ِإلَّا ِمن ِعنِد اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم 

ارات من اإلميان والصرب ، تنطلق من داخل أنفسهم ، فتشتعل بنور اللّه ، فإذا هى قوى يبلغ وإمنا هى شر
وهنا ! ا اإلنسان ىف ميدان القتال ، ما ال يبلغ مخسة من الرجال ، ال ميلكون تلك القوى ىف هذا امليدان

 إميام وصربهم ، حىت يلتفت املسلمون إىل أنفسهم التفاتا قويا ، يفتشون عن مواطن القوة والضعف ىف
  .يكونوا على الشرط الذي اشترطه اللّه عليهم ، ليمدهم بالقوة ، وليمكّن هلم من عدوهم

وجتىء آيات القرآن الكرمي ، لتلتقى مع هذا الشعور ، الذي يفتش فيه املسلمون عن أنفسهم ، ولتكون ىف 
وإذا ىف اآليات ..  ، وميكن هلم من الصرب جمال البصر وهم يرتادون مواقع اخلري الذي يدنيهم من التقوى

اليت يتلوها الرسول عليهم بعد أن تلقاها من ربه لساعته ـ إذا ىف هذه اآليات الدواء والشفاء ، إذ يقول 
كُم تفِْلحونَ واتقُوا النار يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تأْكُلُوا الربوا أَضعافاً مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّ« : اللّه تعاىل 

الَِّتي أُِعدت ِللْكاِفِرين وأَِطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ وساِرعوا ِإىل مغِفرٍة ِمن ربكُم وجنٍة عرضها 
نَ ِفي السراِء والضراِء والْكاِظِمني الْغيظَ والْعاِفني عِن الناِس السماوات والْأَرض أُِعدت ِللْمتِقني الَِّذين ينِفقُو

 نمو وِبِهموا ِلذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فاِحشِإذا فَع الَِّذينو ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهو
لَّا اللَّه ولَم يِصروا على ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ أُولِئك جزاؤهم مغِفرةٌ ِمن ربِهم وجنات يغِفر الذُّنوب ِإ

 الْعاِمِلني رأَج مِنعِفيها و خاِلِدين هارا الْأَنِتهحت ِري ِمنجفعلى ضوء هذه اآليات الكرمية ، يعرض » ت
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طّلع على ما تكون  قد انطوت عليه مما ى اللّه ، مما مل يكن يراه ، وهو ىف زمحة املسلم نفسه ، وي
األحداث املتالحقة ، اليت كانت متر باملسلمني ىف تلك الفترة احلرجة من حياة اإلسالم ـ فيعمل على 

حسان ، وما وقد أشرنا من قبل إىل ما ىف هذه اآليات الكرمية من معاىن اإل.. تنقيتها ، واخلالص منها 
  :مث جيىء قوله تعاىل بعد ذلك ! حتمل من دواء عتيد لسقام النفوس ، ومرضى القلوب

 » كَذِِّبنيةُ الْمكانَ عاِقب فظُروا كَيِض فَانوا ِفي الْأَرفَِسري ننس ِلكُمقَب ِمن لَتخ فيذكر املسلمون من » قَد
 ىف خلقه ، لن تتخلف أبدا ، وأن من هذه السنن وتلك األحكام اآلية الكرمية أن للّه سبحانه وتعاىل سننا

وأَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى وأَنَّ سعيه « والقوانني اليت أخذ اللّه ا الناس ، ما تضمنه قوله سبحانه 
  ) ..النجم : ٤١ ـ ٣٩(» سوف يرى ثُم يجزاه الْجزاَء الْأَوىف 

 ٨ ـ ٧(» فَمن يعملْ ِمثْقالَ ذَرٍة خيراً يره ومن يعملْ ِمثْقالَ ذَرٍة شرا يره « : به قوله سبحانه وما جاء 
  ).الزلزلة

وذا يرى املسلمون أم مطالبون بأن يعملوا وأن حيسنوا ما وسعهم العمل ، وما أمكنهم اإلحسان ، 
 النفس على اجلهاد والتضحية والبذل ىف سبيل اللّه ، وأن يشروا أنفسهم وأن يلقوا عدوهم بالصرب وتوطني

وهنا يأذن اللّه هلم بالنصر ، ويريهم ىف عدوهم ما حيبون ، وإلّا فقد رضوا ألنفسهم .. ابتغاء مرضاة اللّه 
  .باهلزمية ، اليت اكتسبوها بالقعود عن البذل والتضحية

لت ىف عباده ، وما هلذه السنن من آثار ىف تقدير مصائر األمم واألفراد وينظر املسلمون ىف سنن اللّه اليت خ
قوم .. على السواء ، وإذا الّذين كذّبوا بآيات اللّه ، وآذوا رسل اللّه ، قد أخذهم اللّه أخذ عزيز مقتدر 

لرسل هؤالء مجيعا هم ممن كذبوا ا.. نوح ، وعاد ، ومثود ، وقوم إبراهيم ، وقوم لوط ، وأصحاب مدين 
وىف هذا بقول .. ، فأخذهم اللّه بذنوم ، وأوردهم موارد اهلالك ىف الدنيا ، وهلم ىف اآلخرة عذاب النار 

فَكُلا أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصباً وِمنهم من أَخذَته الصيحةُ وِمنهم من « : اللّه تعاىل 
 : ٤٠(» نا ِبِه الْأَرض وِمنهم من أَغْرقْنا وما كانَ اللَّه ِليظِْلمهم ولِكن كانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ خسفْ

فهذا هو مصري الذين كفروا بآيات اللّه وكذّبوا رسله ، وإىل مثل هذا املصري يصري أولئك ) .. العنكبوت
  ..قفوا منه ومن دعوته هذا املوقف العنادى املغرق ىف العناد والضالل الذين كذّبوا رسول اللّه وآذوه ، وو

وىف هذا تطمني للمسلمني ، وتثبيت ألقدامهم ، وأم على طريق النصر ، إذا هم صربوا واتقوا ، وأن 
: واللّه سبحانه وتعاىل يقول .. أعداءهم إىل البوار واهلالك إن أصروا على ما هم عليه من شرك وضالل 

» هادالْأَش قُومي موييا ونياِة الدوا ِفي الْحنآم الَِّذينلَنا وسر رصنا لَنويقول سبحانه ) .. غافر : ٥١(»  ِإن :
 » ِزيزع قَِوي ِلي ِإنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغِْلب اللَّه بادلة : ٣١(» كَتم بعد مث متتلىء أمساع املسلمني وقل) او

فريجعون إىل هذا البيان الذي . . »هذا بيانٌ ِللناِس وهدى وموِعظَةٌ ِللْمتِقني « : هذا بقوله تعاىل 
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استقبلتهم به تلك اآليات ، وهم على مشارف املعركة وااللتحام بعدوهم ، ويرتلون هذا البيان مرة بعد 
ام إميانا ويقينهم يقينا ، وإذا هم ميضون إىل املعركة ىف مرة ، فيخلص إليهم منه ىف كل مرة ما يزيد إمي

وتدور املعركة ، وب ريح النصر على ! ثقة وطمأنينة ، وىف إصرار على كسب املعركة وبلوغ النصر
املسلمني ، وىف حلظة خاطفة يرون أم كسبوا املعركة ، فألقى كثري منهم السالح ، وأقبل على الغنائم 

ولكن سرعان ما تتبدل األمور ، وتسكن ريح النصر ، ويقع !  يدى العدو قبل أن يفر اينتزعها من بني
وينكشف الرسول ، إذ تتناثر الكتيبة اليت حوله .. املسلمون ليد أعدائهم ، فيقتلون منهم حنو سبعني قتيال 

وخيلص إليه من ويثبت الرسول الكرمي مع فئة قليلة من أصحابه ، .. ، بني قتيل ، وجريح ، ومهزوم 
!! أن حممدا قتل: سهام العدو أذى كثري ، حىت لتشج رأسه ، وتنكسر ثنيته ، وينادى منادى املشركني 

وهنا يستبد اهلول والفزع باملسلمني ، وتكاد تنتهى املعركة باهلزمية القاصمة ، لو ال أن نادى منادى 
فتثوب إىل املسلمني ألبام الشاردة ، .. كني أن رسول اللّه هنا ىف املعركة ، يقاتل املشر: الرسول 

  ..وجيتمعون إىل رسول اللّه ، ويصمدون معه ىف رد عدوان املعتدين 
وتكتفى قريش مبا نالت ، وتقف باملعركة عند هذا احلد ، خوفا من أن تدور الدائرة عليها ، لو أا 

ة ، وقد أصيبوا ىف أنفسهم ، وىف ويعود النىب وأصحابه من املعرك! مضت باحلرب إىل آخر الشوط
  ..أصحام 

وىف القلوب حزن وأسى ، وىف النفوس ضيق واختناق ، ويهب على املدينة إعصار حمموم ، يلف الناس ىف 
وأين بدر ويومها ؟ وأين الوجه الذي ! جو كئيب ، ملفف بالسواد ، ال يرى فيه الرائي موقع قدميه

  من هذا الوجه الذي تستقبل به أصحاب أحد ؟ استقبلت به املدينة أصحاب بدر ، 
وتدور ىف الرءوس ، وعلى الشفاه ، خواطر ، ومهسات ، وغمغمات ، تكاد لكثرا أن تكون هديرا 

وتعلو أصوات املنافقني والكافرين ، فتقرع أمساع ! كهدير البحر اهلائج ، أو عواء كعواء الريح العاصف
والتكذيب لرسول اللّه ، والسخرية باملالئكة اليت قيل إا قاتلت مع املسلمني ، بالتجديف على اإلسالم ، 

فأين رب حممد ؟ وأين املالئكة اليت يقول إن ربه ميده ا ؟ لقد قتل أصحابه ، وكاد ! املسلمني يوم بدر
ترى فما لربه ال يدفع عنه وعن أصحابه ما أصام ؟ وما للمالئكة ال ختف لنجدته ؟ أم .. أن يقتل هو 

هل تفر املالئكة كما يفر الناس ؟ وهل زم كما يهزم احملاربون ؟ وكم من املالئكة من قتيل وجريح على 
» غَر هؤالِء ِدينهم « لقد .. إن ذلك ليس إلّا ضالال ىف ضالل ، وغرورا ىف غرور .. أرض املعركة ؟ 

كان املشركون واملنافقون يرددون تلك هكذا !! فأوردهم موارد اهلالك وسوء املصري) األنفال : ٤٩(
املقوالت املنكرة ، ويلقون ا ـ ىف مشاتة وسخرية ـ إىل أمساع املسلمني ، فتزيد من آالم جراحهم ، 
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واملسلمون ىف صمت ووحوم ، ميسكون أنفسهم على مهوم ، ويطوون ! وتثقل من مهوم أنفسهم
  !!وال ما يفعلونال يدرون ما يقولون ، .. صدورهم على حسرات وغمرات 

 تلك هى بعض املشاهد اليت ميكن أن يرصدها الراصد هلذا اليوم ، فيما كان جيرى ىف املدينة ، وما يدور 
إا مشاهد أرضية ، تسبح .. ىف حميط اجلماعات اليت تأوى إليها ، من مسلمني ، ومنافقني ، ومشركني 

  ! فوق املدينة ، وخيم ىف مسائها أليام وأيامصورها وخياهلا ىف غبار املعركة ودخاا ، الذي انعقد 
وماذا .. ويتطلع الرسول واملؤمنون إىل السماء ، يرقبون ماذا جيىء من جهتها عن هذا احلدث العظيم 

  كان حسام عند اللّه فيما كان منهم ، وملا أخذوا أو تركوا ىف هذا اليوم ؟ 
 ، يقشع ظالم الباطل ، ويفضح ضالل املبطلني ، وتتلى وتقول السماء كلماا ، وتترتل آيات اللّه باحلق

  : ! كلمات اللّه فتلتئم ا جراحات املؤمنني ، ، ومتتلىء ا قلوم سكينة ورضى ، وإميانا 
   ٨.وىف هذه اآليات املرتّلة ، عزاء ورمحة وشفاء 

يف أرواحهم وأصيبوا يف أصيبوا . لقد أصاب املسلمني القرح يف هذه الغزوة ، وأصام القتل واهلزمية
 وشج وجهه ، وأرهقه - �  -قتل منهم سبعون صحابيا ، وكسرت رباعية الرسول . أبدام بأذى كثري

وكان من نتائج هذا كله هزة يف النفوس ، وصدمة لعلها مل تكن .. املشركون ، وأثخن أصحابه باجلراح 
وكيف » أَنى هذا؟«:  أصام ما أصام متوقعة بعد النصر العجيب يف بدر ، حىت لقال املسلمون حني

  !جتري األمور معنا هكذا وحنن املسلمون؟
. يردهم إىل األصول اليت جتري وفقها األمور.  والقرآن الكرمي يرد املسلمني هنا إىل سنن اللّه يف األرض

ضي جزافا ، إمنا فهم ليسوا بدعا يف احلياة فالنواميس اليت حتكم احلياة جارية ال تتخلف ، واألمور ال مت
هي تتبع هذه النواميس ، فإذا هم درسوها ، وأدركوا مغازيها ، تكشفت هلم احلكمة من وراء األحداث 
، وتبينت هلم األهداف من وراء الوقائع ، واطمأنوا إىل ثبات النظام الذي تتبعه األحداث ، وإىل وجود 

ومل يعتمدوا . ى ضوء ما كان يف ماضي الطريقواستشرفوا خط السري عل. احلكمة الكامنة وراء هذا النظام
على جمرد كوم مسلمني ، لينالوا النصر والتمكني بدون األخذ بأسباب النصر ، ويف أوهلا طاعة اللّه 

  .وطاعة الرسول
  : والسنن اليت يشري إليها السياق هنا ، ويوجه أبصارهم إليها هي 

واالبتالء لتمحيص السرائر ، وامتحان قوة . ام بني الناسومداولة األي. عاقبة املكذبني على مدار التاريخ
  .الصرب على الشدائد ، واستحقاق النصر للصابرين واحملق للمكذبني

                                                 
 )٥٨٩ / ٢ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٨
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ويف خالل استعراض تلك السنن حتفل اآليات بالتشجيع على االحتمال ، واملواساة يف الشدة ، والتأسية 
هم كذلك ، وهم أعلى من أعدائهم عقيدة على القرح ، الذي مل يصبهم وحدهم ، إمنا أصاب أعدائ

  .وهدفا ، وأهدى منهم طريقا ومنهجا ، والعاقبة بعد هلم ، والدائرة على الكافرين
»كَذِِّبنيةُ الْمكانَ عاِقب فظُروا كَيِض ، فَانوا ِفي الْأَرفَِسري ، ننس ِلكُمقَب ِمن لَتخ اِس . قَديانٌ ِللنهذا ب

و دىهوِقنيتِعظَةٌ ِللْموم «..  
  .إن القرآن لريبط ماضي البشرية حباضرها ، وحاضرها مباضيها ، فيشري من خالل ذلك كله إىل مستقبلها
 -وهؤالء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة مل تكن حيام ، ومل تكن معارفهم ، ومل تكن جتارم 

 الذي أنشأهم - وكتابه القرآن -لوال هذا اإلسالم . ة الشاملة لتسمح هلم مبثل هذه النظر-قبل اإلسالم 
  ..به اللّه نشأة أخرى ، وخلق به منهم أمة تقود الدنيا 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون يف ظله ، ما كان ليقود تفكريهم إىل الربط بني سكان اجلزيرة وما 
حداثها ، فضال على الربط بني األحداث جريات حيام فضال على الربط بني سكان هذه األرض وأ

وهي نقلة بعيدة مل تنبع من البيئة ، ومل تنشأ من .. العاملية والسنن الكونية اليت جتري وفقها احلياة مجيعا 
وارتقت م إىل مستواها ! بل محلتهم إليها. إمنا محلتها إليهم هذه العقيدة! مقتضيات احلياة يف ذلك الزمان

على حني أن غريهم من معاصريهم مل يرتفعوا إىل هذا األفق من التفكري العايل . الزمان، يف ربع قرن من 
فلما .. إال بعد قرون وقرون ومل يهتدوا إىل ثبات السنن والنواميس الكونية ، إال بعد أجيال وأجيال 

 اللّه تصري األمور اهتدوا إىل ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك طالقة املشيئة اإلهلية ، وأنه إىل
فأما هذه األمة املختارة فقد استيقنت هذا كله ، واتسع له تصورها ، ووقع يف حسها التوازن بني .. 

 - بعد هذا -ثبات السنن وطالقة املشيئة ، فاستقامت حياا على التعامل مع سنن اللّه الثابتة واالطمئنان 
  ..» م سننقَد خلَت ِمن قَبِلكُ«! إىل مشيئته الطليقة

فما وقع منها يف غري زمانكم فسيقع مثله . وهي هي اليت قررا املشيئة الطليقة. وهي هي اليت حتكم احلياة
  . يف زمانكم ، وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم- مبشيئة اللّه -
  ..» فَِسريوا ِفي الْأَرِض«

واألرض واحلياة فيها كتاب مفتوح تتماله . ا مسرح للحياة البشريةواألرض كله. فاألرض كلها وحدة
  .األبصار والبصائر

»كَذِِّبنيةُ الْمكانَ عاِقب فظُروا كَيا سريهم اليت ..» فَان ا آثارهم يف األرض ، وتشهد وهي عاقبة تشهد
ن هذه اآلثار يف مواضع منه ولقد ذكر القرآن الكرمي كثريا من هذه السري وم.. يتناقلها خلفهم هناك 

وهنا يشري .. وبعضها أشار إليه بدون حتديد وال تفصيل .بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. متفرقة
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إن ما جرى للمكذبني باألمس سيجري مثله للمكذبني : هذه اإلشارة املة ليصل منها إىل نتيجة جمملة 
وكي حتذر االنزالق مع . ىل العاقبة من جهةذلك كي تطمئن قلوب اجلماعة املسلمة إ. اليوم وغدا

ويف السياق . وقد كان هنالك ما يدعو إىل الطمأنينة وما يدعو إىل التحذير. املكذبني من جهة أخرى
  .سريد من هذه الدواعي الكثري

 وموِعظَةٌ هذا بيانٌ ِللناِس ، وهدى«: وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعربة ذا البيان 
ِقنيتِللْم «..  

ولكن طائفة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لوال هذا البيان اهلادي. هذا بيان للناس كافة
  ..» املتقني«طائفة .. خاصة هي اليت جتد فيه اهلدى ، وجتد فيه املوعظة ، وتنتفع به وتصل على هداه 

والعظة البالغة ال ينتفع ا إال القلب . إال القلب املؤمن املفتوح للهدىإن الكلمة اهلادية ال يستشرفها 
إن .. والناس قلما ينقصهم العلم باحلق والباطل ، وباهلدى والضالل .. التقي الذي خيفق هلا ويتحرك ا 

ق ، إمنا تنقص الناس الرغبة يف احل. احلق بطبيعته من الوضوح والظهور حبيث ال حيتاج إىل بيان طويل
والرغبة يف احلق والقدرة على اختيار طريقه ال ينشئهما إال اإلميان ، وال .. والقدرة على اختيار طريقه 

تنص على أن ما يف هذا الكتاب . ومن مث تتكرر يف القرآن أمثال هذه التقريرات.. حيفظهما إال التقوى 
فاإلميان . للمؤمنني وللمتقنيإمنا هي .. من حق ، ومن هدى ، ومن نور ، ومن موعظة ، ومن عربة 

ومها اللذان يزينان للقلب اختيار . والتقوى مها اللذان يشرحان القلب للهدى والنور واملوعظة والعربة
وهذا هو األمر ، وهذا هو لب .. واحتمال مشقات الطريق .. اهلدى والنور واالنتفاع باملوعظة والعربة 

إما . م ممن يعلمون ويعرفون ، وهم يف محأة الباطل يتمرغونفك.. ال جمرد العلم واملعرفة .. املسألة 
! خضوعا لشهوة ال جيدي معها العلم واملعرفة ، وإما خوفا من أذى ينتظر محلة احلق وأصحاب الدعوة

 وال تِهنوا وال تحزنوا وأَنتم«: وبعد هذا البيان العريض يتجه إىل املسلمني بالتقوية والتأسية والتثبيت 
 - ملا أصابكم وملا فاتكم - وال حتزنوا - من الوهن والضعف -ال نوا ..» ِإنْ كُنتم مؤِمِنني. الْأَعلَونَ

عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون للّه وحده ، وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض .. وأنتم األعلون 
، وهم يسريون على منهج من صنع فأنتم تسريون على منهج من صنع اللّه . ومنهجكم أعلى! من خلقه
فأنتم األوصياء على هذه البشرية كلها ، اهلداة هلذه البشرية كلها ، وهم . ودوركم أعلى! خلق اللّه

ومكانكم يف األرض أعلى ، فلكم وراثة األرض اليت وعدكم . شاردون عن النهج ، ضالون عن الطريق
وإن كنتم مؤمنني . إن كنتم مؤمنني حقا فأنتم األعلونف.. اللّه ا ، وهم إىل الفناء والنسيان صائرون 

فإمنا هي سنة اللّه أن تصابوا وتصيبوا ، على أن تكون لكم العقىب بعد اجلهاد . حقا فال نوا وال حتزنوا
.  نداِولُها بين الناِسوِتلْك الْأَيام. ِإنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح ِمثْلُه«:  واالبتالء والتمحيص 
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وِليمحص اللَّه الَِّذين آمنوا . واللَّه ال يِحب الظَّاِلِمني. وِليعلَم اللَّه الَِّذين آمنوا ، ويتِخذَ ِمنكُم شهداَء
الْكاِفِرين قحميو «..  

وقد مس القرح . د يكون إشارة إىل غزوة بدروذكر القرح الذي أصام وأصاب املكذبني قرح مثله ، ق
وقد انتصر فيها املسلمون يف أول . وقد يكون إشارة إىل غزوة أحد. فيها املشركون وسلم املسلمون

حىت هزم املشركون وقتل منهم سبعون ، وتابعهم املسلمون يضربون أقفيتهم حىت لقد سقط علم . األمر
مث .. حىت رفعته هلم امرأة فالثوا ا وجتمعوا عليها . ليه منهم أحداملشركني يف ثنايا املعركة فلم يتقدم إ

.  واختلفوا فيما بينهم- �  -كانت الدولة للمشركني ، حينما خرج الرماة على أمر رسول اللّه 
جزاء وفاقا هلذا االختالف وذلك اخلروج ، وحتقيقا لسنة من . فأصاب املسلمني ما أصام يف اية املعركة

واللّه قد . لّه اليت ال تتخلف ، إذ كان اختالف الرماة وخروجهم ناشئني من الطمع يف الغنيمةسنن ال
. كتب النصر يف معارك اجلهاد ملن جياهدون يف سبيله ، ال ينظرون إىل شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد

 وفقا ملا يبدو من -وحتقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن اللّه يف األرض ، وهي مداولة األيام بني الناس 
كما . ومن مث يتبني املؤمنون ويتبني املنافقون.  فتكون هلؤالء يوما وألولئك يوما-عمل الناس ونيتهم 

  .وينجلي الغبش. تتكشف األخطاء
»ِمثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماِس . ِإنْ يالن نيداِولُها بن امالْأَي ِتلْكوا.. ونآم الَِّذين اللَّه لَمعِليو «
إن الشدة بعد الرخاء ، والرخاء بعد الشدة ، مها اللذان يكشفان عن معادن النفوس ، وطبائع القلوب ، ..

ودرجة الغبش فيها والصفاء ، ودرجة اهللع فيها والصرب ، ودرجة الثقة فيها باللّه أو القنوط ، ودرجة 
مؤمنني ومنافقني ، : عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن ! لّه أو الربم به واجلموحاالستسالم فيها لقدر ال

ويزول عن الصف ذلك . ويظهر هؤالء وهؤالء على حقيقتهم ، وتتكشف يف دنيا الناس دخائل نفوسهم
واللّه ! الدخل وتلك اخللخلة اليت تنشأ من قلة التناسق بني أعضائه وأفراده ، وهم خمتلطون مبهمون

ولكن األحداث ومداولة . واللّه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.  يعلم املؤمنني واملنافقنيسبحانه
األيام بني الناس تكشف املخبوء ، وجتعله واقعا يف حياة الناس ، وحتول اإلميان إىل عمل ظاهر ، وحتول 

نه ال حياسب الناس على فاللّه سبحا. النفاق كذلك إىل تصرف ظاهر ، ومن مث يتعلق به احلساب واجلزاء
  .ما يعلمه من أمرهم ولكن حياسبهم على وقوعه منهم

  .والرخاء يف هذا كالشدة. ومداولة األيام ، وتعاقب الشدة والرخاء ، حمك ال خيطئ ، وميزان ال يظلم
والنفس املؤمنة هي اليت تصرب . وكم من نفوس تصرب للشدة وتتماسك ، ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل

  .اء وال تستخفها السراء ، وتتجه إىل اللّه يف احلالني ، وتوقن أن ما أصاا من اخلري والشر فبإذن اللّهللضر
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 فرباها ذا االبتالء بالشدة - وهي يف مطالع خطواا لقيادة البشرية -وقد كان اللّه يريب هذه اجلماعة 
 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا -بتالء بالنصر العجيب بعد االبتالء بالرخاء ، واالبتالء باهلزمية املريرة بعد اال

ولتزيد . لتتعلم هذه اجلماعة أسباب النصر واهلزمية. وفق أسباما ووفق سنن اللّه اجلارية يف النصر واهلزمية
  .ولتعرف طبيعة هذا املنهج وتكاليفه معرفة اليقني. طاعة للّه ، وتوكال عليه ، والتصاقا بركنه

 لألمة املسلمة عن جوانب من حكمة اللّه فيما وقع من أحداث املعركة ، وفيما وميضي السياق يكشف
» ويتِخذَ ِمنكُم شهداَء«: وراء مداولة األيام بني الناس ، وفيما بعد متييز الصفوف ، وعلم اللّه للمؤمنني 

ااهدين ، ويتخذهم خيتارهم اللّه من بني .  إن الشهداء ملختارون-وهو تعبري عجيب عن معىن عميق ..
إمنا هو اختيار .  فما هي رزية إذن وال خسارة أن يستشهد يف سبيل اللّه من يستشهد- سبحانه -لنفسه 

إن هؤالء هم الذين اختصهم اللّه ورزقهم الشهادة ، ليستخلصهم لنفسه .. وانتقاء ، وتكرمي واختصاص 
  . وخيصهم بقربه- سبحانه -

يستشهدهم فيؤدون .  ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للناسمث هم شهداء يتخذهم اللّه ،
  .الشهادة

يؤدوا جبهادهم حىت املوت يف سبيل . يؤدوا أداء ال شبهة فيه ، وال مطعن عليه ، وال جدال حوله
 منهم أداء هذه الشهادة ، على أن ما - سبحانه -يطلب اللّه . إحقاق هذا احلق ، وتقريره يف دنيا الناس

جاءهم من عنده احلق ، وعلى أم آمنوا به ، وجتردوا له ، وأعزوه حىت أرخصوا كل شيء دونه وعلى 
أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم إال ذا احلق وعلى أم هم استيقنوا هذا ، فلم يألوا جهدا يف كفاح 

.. للّه يف حكم الناس الباطل وطرده من حياة الناس ، وإقرار هذا احلق يف عاملهم وحتقيق منهج ا
وهي شهادة ال . وتكون شهادم هي هذا اجلهاد حىت املوت. يستشهدهم اللّه على هذا كله فيشهدون

ال يقال . شهادة أن ال إله إال اللّه وأن حممدا رسول اللّه: وكل من ينطق بالشهادتني ! تقبل اجلدال واحملال
ومن مث . ومدلوهلا هو أال يتخذ إال اللّه إليها. قتضاهاله إنه شهد ، إال أن يؤدي مدلول هذه الشهادة وم

فأخص خصائص األلوهية التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي . ال يتلقى الشريعة إال من اللّه
وال يعتمد مصدرا آخر . ومدلوهلا كذلك أال يتلقى من اللّه إال عن حممد مبا أنه رسول اللّه.. من اللّه 

  ..ا املصدر للتلقي إال هذ
 - �  -ومقتضى هذه الشهادة أن جياهد إذن لتصبح األلوهية للّه وحده يف األرض ، كما بلغها حممد 

 هو املنهج السائد والغالب واملطاع - �  -فيصبح املنهج الذي أراده اللّه للناس ، والذي بلغه عنه حممد 
  .، وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بال استثناء
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أي شاهد طلب اللّه إليه أداء هذه الشهادة . ا اقتضى هذا األمر أن ميوت يف سبيله ، فهو إذن شهيدفإذ
  .ورزقه هذا املقام.. واختذه اللّه شهيدا . فأداها

وهو مدلول شهادة أن ال إله إال اللّه وأن ..» ..ويتِخذَ ِمنكُم شهداَء «: هذا فقه ذلك التعبري العجيب 
! ال ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع.. اللّه ، ومقتضاه حممدا رسول 

»الظَّاِلِمني ِحبال ي اللَّهبوصفه أظلم الظلم . والظلم كثريا ما يذكر يف القرآن ويراد به الشرك..» و
يا : قلت : أنه قال : عن ابن مسعود ويف الصحيحني .. » ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم«: ويف القرآن . وأقبحه

  : أي الذنب أعظم؟ قال . رسول اللّه
  ..» ...أن جتعل للّه ندا وهو خلقك «

فهو توكيد يف . وقد أشار السياق من قبل إىل سنة اللّه يف املكذبني فاآلن يقرر أن اللّه ال حيب الظاملني
والتعبري بأن اللّه ال حيب الظاملني ، يثري . بهم اللّهصورة أخرى حلقيقة ما ينتظر املكذبني الظاملني الذين ال حي

وهذه اإلثارة يف معرض احلديث عن اجلهاد واالستشهاد ، هلا . يف نفس املؤمن بغض الظلم وبغض الظاملني
وهذا هو مقام . فاملؤمن إمنا يبذل نفسه يف مكافحة ما يكرهه اللّه ومن يكرهه. مناسبتها احلاضرة

  ..ا تكون الشهادة ومن هؤالء يتخذ اللّه الشهداء االستشهاد ، ويف هذ
مث ميضي السياق القرآين يكشف عن احلكمة الكامنة وراء األحداث ، يف تربية األمة املسلمة ومتحيصها 
وإعدادها لدورها األعلى ، ولتكون أداة من أدوات قدره يف حمق الكافرين ، وستارا لقدرته يف هالك 

. والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز..»  اللَّه الَِّذين آمنوا ويمحق الْكاِفِرينوِليمحص«: املكذبني 
إا عملية كشف ملكنونات الشخصية ، .. التمحيص عملية تتم يف داخل النفس ، ويف مكنون الضمري 

ة واضحة متهيدا إلخراج الدخل والدغل واألوشاب ، وتركها نقي. وتسليط الضوء على هذه املكنونات
  ..مستقرة على احلق ، بال غبش وال ضباب 

وكثريا ما جيهل حقيقة ضعفها وقوا ، . وكثريا ما جيهل اإلنسان نفسه ، وخمابئها ودروا ومنحنياا
 - سبحانه -ويف هذا التمحيص الذي يتواله اللّه ! وحقيقة ما استكن فيها من رواسب ، ال تظهر إال مبثري

الناس بني الشدة والرخاء ، يعلم املؤمنون من أنفسهم ما مل يكونوا يعلمونه قبل هذا مبداولة األيام بني 
  .حمك األحداث والتجارب واملواقف العملية الواقعية: احملك املرير 

مث إذا هو يكشف .. ولقد يظن اإلنسان يف نفسه القدرة والشجاعة والتجرد واخلالص من الشح واحلرص 
وأنه مل .  أن يف نفسه عقابيل مل متحص-ة ، ويف مواجهة األحداث الواقعية  على ضوء التجربة العملي-

ومن اخلري أن يعلم هذا من نفسه ، ليعاود احملاولة يف سبكها من ! يتهيأ ملثل هذا املستوي من الضغوط
جديد ، على مستوى الضغوط اليت تقضيها طبيعة هذه الدعوة ، وعلى مستوى التكاليف اليت تقتضيها 
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 كان يريب هذه اجلماعة املختارة لقيادة البشرية ، وكان يريد ا أمرا يف - سبحانه -واللّه ! لعقيدةهذه ا
  .هذه األرض

فمحصها هذا التمحيص ، الذي تكشفت عنه األحداث يف أحد ، لترتفع إىل مستوى الدور املقدر هلا ، 
حتقيقا لسنته يف دمغ الباطل باحلق ..» ِفِرينويمحق الْكا«: وليتحقق على يديها قدر اللّه الذي ناطه ا 

  ..مىت استعلن احلق ، وخلص من الشوائب بالتمحيص 
ويف سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات املسلمني عن سنة اللّه يف الدعوات ، ويف النصر واهلزمية ، 

لى مشاق الطريق ، وليس ويبني هلم أن طريق اجلنة حمفوف باملكاره ، وزاده الصرب ع. ويف العمل واجلزاء
أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ، ولَما «: زاده التمين واألماين الطائرة اليت ال تثبت على املعاناة والتمحيص 

اِبِرينالص لَمعيو كُموا ِمندجاه الَِّذين لَِم اللَّهعِم. ي تونَ الْمونمت متكُن لَقَدوهلْقَوِل أَنْ تقَب ن . وهمتأَير فَقَد
تصور : إن صيغة السؤال االستنكارية يقصد ا إىل التنبيه بشدة إىل خطأ هذا التصور ..» وأَنتم تنظُرونَ

فيبلغ ذه الكلمة أن . أسلمت وأنا على استعداد للموت: أنه يكفي اإلنسان أن يقوهلا كلمة باللسان 
. إمنا هي التجربة الواقعية ، واالمتحان العملي! ف اإلميان ، وأن ينتهي إىل اجلنة والرضوانيؤدي تكالي

  .وإمنا هو اجلهاد ومالقاة البالء ، مث الصرب على تكاليف اجلهاد ، وعلى معاناة البالء
فال ..» ويعلَم الصاِبِرين«.. » ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدوا ِمنكُم«: ويف النص القرآين لفتة ذات مغزى 

التكاليف املستمرة املتنوعة اليت ال . إمنا هو الصرب على تكاليف هذه الدعوة أيضا. يكفي أن جياهد املؤمنون
فرمبا كان اجلهاد يف امليدان أخف تكاليف هذه الدعوة اليت يطلب هلا الصرب ، . تقف عند اجلهاد يف امليدان

واالستقرار . معاناة االستقامة على أفق اإلميان: إمنا هنالك املعاناة اليومية اليت ال تنتهي . وخيترب ا اإلميان
يف النفس ويف الغري ، : على مقتضياته يف الشعور والسلوك ، والصرب يف أثناء ذلك على الضعف اإلنساين 

ي فيها الباطل وينتفش ويبدو والصرب على الفترات اليت يستعل. ممن يتعامل معهم املؤمن يف حياته اليومية
والصرب على وسوسة الراحة وهفوة . والصرب على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات! كاملنتصر

والصرب على أشياء كثرية ليس اجلهاد يف امليدان إال واحدا . النفس هلا يف زمحة اجلهد والكرب والنضال
  !اليت ال تنال باألماينّ وبكلمات اللسانطريق اجلنة . منها ، يف الطريق احملفوف باملكاره

»هلْقَوِل أَنْ تقَب ِمن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ. وظُرنت متأَنو وهمتأَير وهكذا يقفهم السياق وجها ..» فَقَد
ليوازنوا يف . اءهلوجه مرة أخرى أمام املوت الذي واجهوه يف املعركة ، وقد كانوا من قبل يتمنون لق

فيعلمهم ذا أن حيسبوا حسابا . حسهم بني وزن الكلمة يقوهلا اللسان ، ووزن احلقيقة يواجهها يف العيان
لكل كلمة تطلقها ألسنتهم ، ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي يف نفوسهم ، على ضوء ما واجهوه من 

ألمنية ، وقيمة الوعد ، يف ضوء الواقع وبذلك يقدرون قيمة الكلمة ، وقيمة ا! حقيقتها حني واجهتهم
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مث يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة ، واألماين املرفرفة هي اليت تبلغهم اجلنة ، إمنا هو حتقيق ! الثقيل
حىت يعلم اللّه منهم ذلك كله واقعا . الكلمة ، وجتسيم األمنية ، واجلهاد احلقيقي ، والصرب على املعاناة

 قادرا على أن مينح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه وملنهجه - سبحانه -ولقد كان اللّه ! كائنا يف دنيا الناس
 أو -وكان قادرا أن يرتل املالئكة تقاتل معهم . منذ اللحظة األوىل ، وبال كد من املؤمنني وال عناء

ي ولكن املسألة ليست ه.. وتدمر على املشركني ، كما دمرت على عاد ومثود وقوم لوط -بدوم 
البشرية بكل ضعفها ونقصها .. إمنا هي تربية اجلماعة املسلمة ، اليت تعد لتتسلم قيادة البشرية .. النصر 

وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من .. وبكل شهواا ونزواا وبكل جاهليتها واحنرافها 
 على املعاناة ، ومعرفة مبواطن الضعف وأول ما تقتضيه صالبة يف اخللق ، وثبات على احلق ، وصرب. القادة

مث صرب ..ومواطن القوة يف النفس البشرية ، وخربة مبواطن الزلل ودواعي االحنراف ، ووسائل العالج 
  ! ..وطعمها يومئذ الذع مرير. وصرب على الشدة بعد الرخاء. على الرخاء كالصرب على الشدة

ملسلمة حني يأذن بتسليمها مقاليد القيادة ، ليعدها ذه التربية وهذه التربية هي اليت يأخذ اللّه ا اجلماعة ا
 أن جيعل هذا الدور - سبحانه -وقد شاء . للدور العظيم اهلائل الشاق ، الذي ينوطه ا يف هذه األرض

  ! الذي استخلفه يف هذا امللك العريض» اإلنسان«من نصيب 
ي يف طريقه ، بشىت األسباب والوسائل ، وشىت املالبسات وقدر اللّه يف إعداد اجلماعة املسلمة للقيادة ميض

 -ميضي أحيانا عن طريق النصر احلاسم للجماعة املسلمة ، فتستبشر ، وترتفع ثقتها بنفسها .. والوقائع 
 وجترب لذة النصر ، وتصرب على نشوته ، وجترب مقدرا على مغالبة البطر والزهو -يف ظل العون اإلهلي 

فتلجأ . وميضي أحيانا عن طريق اهلزمية والكرب والشدة.. ى التزام التواضع والشكر للّه واخليالء ، وعل
وجترب مرارة . إىل اللّه ، وتعرف حقيقة قوا الذاتية ، وضعفها حني تنحرف أدىن احنراف عن منهج اللّه

 وضعفها ، اهلزمية وتستعلي مع ذلك على الباطل ، مبا عندها من احلق ارد وتعرف مواضع نقصها
وخترج من النصر .. ومداخل شهواا ، ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله يف اجلولة القادمة 

  ..وميضي قدر اللّه وفق سنته ال يتخلف وال حييد .. ومن اهلزمية بالزاد والرصيد 
 على حنو -سلمة وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي حيشده السياق القرآين للجماعة امل

  ٩. وهو رصيد مدخر لكل مجاعة مسلمة ولكل جيل من أجيال املسلمني-ما نرى يف هذه اآليات 
  

�����������������  
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  :فيه متحيص للناس     -٤
واْ ِمن دوِن اللِّه والَ أَم حِسبتم أَن تتركُواْ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ولَم يتِخذُ{:  قال تعاىل 

  سورة التوبة) ١٦(} رسوِلِه والَ الْمؤِمِنني وِليجةً واللّه خِبري ِبما تعملُونَ
لَمعِلي ، الكَاِذب ِمن اِدقالص ِفيكُم ظِْهروٍر تِبأُم كُمِبرتخالَ ي ، ِلنيمهاُهللا م كَكُمرتأَنْ ي متنأَظَن الِذين 

 مهكُونُ ظَاِهريو ، ِمِننيؤِللموِل وسِللرِهللا و ، ِحِهمصنو اِدِهمونَ ِفي ِجهِلصخيِبيِلِه ، وونَ ِفي ساِهدجي
طُ مع املُشِرِكني ، والَ كَِباِطِنِهم ، ِفي اِإلخالَِص ِهللا وِللرسوِل ، ولَيس لَهم ِبطَانةٌ ِمن املُشِرِكني ، والَ رواِب

  .يِسرونَ ِإلَيِهم ِبأَسراِر املُسِلِمني وخطَِطِهم ، واُهللا مِحيطٌ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْماً 
هر وقَد مضت سنةُ اِهللا أنَّ التكِْليف الذِّي يشق علَى اَألنفُِس هو الِذي يمحص ما ِفي القُلُوِب ، ويطَ

  .السراِئر ، ويكِْشف مكْنوناِت السراِئِر اخلَِبيثَِة 
وفيه تنبيه للمؤمنني إىل أن اإلميان ليس جمرد عقيدة يعتقدها املؤمن ، ىف اللّه وكتبه ورسله ، مث يعيش ذه 

ال حيركها شوق املعاين مضمرة ىف كيانه ، كما تضمر احلبة ىف باطن األرض ، ال يصيبها وابل أو طلّ ، و
وإمنا اإلميان هو وصل هذه احلقائق باحلياة ، وصوغها .. إىل كشف وجهها ، ومصافجة أضواء الوجود 

ىف صورة سلوك وأعمال ، من عبادات ومعامالت ، ومن جهاد ىف سبيل اللّه ، ومحاية لراية اإلميان أن 
  ..تسقطها يد البغاة املعتدين ، من أهل الشرك والضالل 

 أعباؤه وتكاليفه ، وىف الوفاء ذه األعباء وتلك التكاليف ، تتحد مواقف املؤمنني ، وتكون فلإلميان
استبعاد هلذا الشعور الذي يداخل بعض » أَم حِسبتم أَنْ تتركُوا « : وقوله تعاىل .منازهلم ودرجام

وكلّا فإم مبتلون مبا  .. املؤمنني من أن يكون حسبهم من إميام ما تنطوى عليه صدورهم من حقائقه
امل أَحِسب الناس أَنْ « : وىف هذا يقول اللّه تعاىل .. يكشف عن معدن هذا اإلميان الذي ىف قلوم 

ين صدقُوا ولَيعلَمن يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذ
 العنكبوت : ٣ ـ ١(» الْكاِذِبني.. (  

ففى اإلميان شريعة ، وىف الشريعة أوامر ونواه ، واملؤمن مطالب بأن ميتثل األوامر ويأتيها ، ويتجنب 
 وحيقق وإنه ال معترب لعقيدة إذا مل يزكّها العمل ،.. إن اإلميان عقيدة وعمل .. النواهي وحيذر التلبس ا 

  .املعاين املضمرة فيها
أي أحسبتم . ما يكشف عن تبعات املؤمنني» ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدوا ِمنكُم « : وىف وقوله سبحانه 

أيها املؤمنون أن تتركوا هكذا من غري ابتالء واختبار ، حىت يكون ذلك موضع علم واقع منكم ، من 
مبعىن أنه مل يظهر منهم بعد هذا العمل ، ومل يدخلوا .. الء ىف أموالكم وأنفسكم جهاد ىف سبيل اللّه وابت

أما علم اللّه سبحانه وتعاىل فهو علم شامل لكل ما .. ىف تلك التجربة ، ويصربوا على ما يصيبهم منها 



 ٢٥

قت الذي خياطبون فاملراد بعلم اللّه هنا ، هو علمه الواقع على حال املؤمنني ىف هذا الو.. وقع وما مل يقع 
  .فيه ذا اخلطاب
إشارة إىل أن علم اللّه وإن كان حميطا بكل ..»ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدوا ِمنكُم « : وىف قوله تعاىل 

.. إال أن املكلفني ال حياسبون على ما يقع منهم إال بعد أن يقع » من املكلفني .. شىء ، قبل أن يقع 
  .. املكلّف على ما وقع منه فعال ، وصار علما واقعا له ، بعد أن كان ىف علم اللّه وذا حياسب
« : معطوف على قوله تعاىل » ولَم يتِخذُوا ِمن دوِن اللَِّه وال رسوِلِه ولَا الْمؤِمِنني وِليجةً « : وقوله تعاىل 

امللجأ ، واملعتمد ، الذي يلجأ إليه اإلنسان ، ويتخذ : والوليجة ..»م ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدوا ِمنكُ
واملعىن ، أن املطلوب من املؤمن هو اجلهاد ىف سبيل اللّه ، ومواالة اللّه ورسوله .. منه جنة ووقاية له 

كني والء ، فال واملؤمنني ، واالعتماد على كفاية اللّه ورسوله واملؤمنني له ، دون أن يقوم بينه وبني املشر
فإذا مل .. يدخل معهم ىف خلف ، وال يلج هلم أمرا يلتمس منه خريا لنفسه ، أو سالمة مما يتوقّع من بالء 

  ..يقع منه هذا ، مل يكن أهال ألن يدخل اجلنة اليت وعدها اللّه املتقني من عباده 
نني الذين ىف صدورهم شىء من هذه املشاعر ، اليت حتذير للمؤم» واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ « : وقوله تعاىل 

تقيم بينهم وبني املشركني صلة على حساب دينهم ، أو على حساب اجلماعة اإلسالمية ، وأمنها 
  ١٠..وسالمتها 

إن بروز قوة اإلسالم وتقريرها ليستهوي قلوبا كثرية تصد عن اإلسالم الضعيف ، أو اإلسالم اهول 
لدعوة إىل اإلسالم لتختصر نصف الطريق حني تكون اجلماعة املسلمة بادية القوة ، وإن ا. القوة والنفوذ

  .مرهوبة اجلانب ، عزيزة اجلناب
على أن اللّه سبحانه وهو يريب اجلماعة املسلمة باملنهج القرآين الفريد مل يكن يعدها وهي يف مكة قلة قليلة 

فلما أن .. هو الصرب : كن يأمرها إال أمرا واحدا ومل ي. هو اجلنة: مستضعفة مطاردة ، إال وعدا واحدا 
. صربت وطلبت اجلنة وحدها دون الغلب ، آتاها اللّه النصر وجعل حيرضها عليه ويشفي صدورها به

  ..وإن هي إال ستار لقدرته . ذلك أن الغلب والنصر عندئذ مل يكن هلا ولكن لدينه وكلمته
كني كافة ، وأن تنبذ عهود املشركني كافة وأن يقف املسلمون مث إنه مل يكن بد أن جياهد املسلمون املشر

مل يكن بد من ذلك لكشف النوايا واخلبايا ، وإلزالة األستار اليت يقف خلفها من مل .. إزاءهم صفا 
يتجرد للعقيدة ، واألعذار اليت حيتج ا من يتعاملون مع املشركني للكسب ، ومن يوادوم آلصرة من 

مل يكن بد من إزالة هذه األستار واملعاذير ، وإعالن املفاصلة للجميع ، لينكشف . .قرىب أو مضلحة 
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الذين خيبئون يف قلوم خبيئة ، ويتخذون من دون اللّه ورسوله واملؤمنني وليجة ، يلجون منها إىل 
: ختلفة مصاحلهم وروابطهم مع املشركني ، يف ظل العالقات غري املتميزة أو الواضحة بني املعسكرات امل

أَم حِسبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدوا ِمنكُم ولَم يتِخذُوا ِمن دوِن اللَِّه وال رسوِلِه ولَا «
  .»الْمؤِمِنني وِليجةً ، واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ

وتتقن .  فئة جتيد املداورة ، وتنفذ من األسوار-ال عادة  كما هو احل-لقد كان يف اتمع املسلم 
وتدور من خلف اجلماعة ، وتتصل خبصومها استجالبا للمصلحة ولو على حساب . استخدام األعذار

فإذا وضحت املفاصلة . اجلماعة ، مرتكنة إىل ميوعة العالقات ووجود ثغرات يف املفاصلة بني املعسكرات
  .لك الفئة ، وكشفت املداخل واملسارب لألنظاروأعلنت قطعت الطريق على ت

وإنه ملن مصلحة اجلماعة ، ومن مصلحة العقيدة ، أن تك األستار وتكشف الوالئج ، وتعرف املداخل ، 
فيمتاز املكافحون املخلصون ، ويكشف املداورون امللتوون ، ويعرف الناس كال الفريقني على حقيقته ، 

  ..» واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ« : وإن كان اللّه يعلمهم من قبل
وكذلك جرت سنته . ولكنه سبحانه حياسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم

وال يكون ذلك كما يكون بالشدائد . باالبتالء لينكشف اخليبء وتتميز الصفوف ، وتتمحص القلوب
  ١١.والتكاليف واحملن واالبتالءات

----------------  
ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم ) ٢(أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ {:وقال تعاىل 

 الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعالعنكبوت})٣(فَلَي  
هم وشأْنهم ِبمجرِد نطِْقِهم بالشهادتيِن ، وقَوِلِهم آمنا باِهللا ورسوِلِه ، دونَ أَنْ هلْ ظَن الناس أنْ نتركَ

 اِنِهمِإمي قِصد ِبرتخم اُهللا ، ويهِليتباِئِب؟ كالّ ، : ياِد ، واملَصيِة اُألخرى ، واِجلهينكَاِليِف الدِة ، والترِباِهلج
  .نَّ اَهللا سبحانه وتعالَى ال بد ِمن أَنْ يبتِلي ِعباده املُؤِمنني ، ِبحسِب ما ِعندهم ِمن إٍِمياٍن فِإ

 اَألمثَلُ اَألنِبياُء ، ثُم: يا رسولَ اِهللا من أَشد الناِس بالًَء ؟ قَالَ : عن مصعِب بِن سعٍد ، عن أَِبيِه قَالَ 
فَاَألمثَلُ ، ويبتلَى الْعبد علَى حسِب ِديِنِه ، فَما يبرح الْبالَُء ِبالْعبِد حتى يدعه يمِشي علَى اَألرِض ، وما 

   .١٢.علَيِه خِطيئَةٌ
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واالخِتباِر ، وغَايته سبحانه وتعاىل ِمن هذا االبِتالِء ولَقَِد امتحن اُهللا املُؤمنني الساِلفني ، وعرضهم للِفتنِة 
واالخِتباِر هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين صدقُوا يف دعوى اِإلمياِن ، ِممن هم كاذبون يف دعواهم ، 

 حقُّهتسا يكُالّ مب اِزيجوِلي.  
ات يف أول الدعوة اإلسالمية ـ كانوا ىف وجه حمنة قاسية ، حيث فاملؤمنون ، الذين لقيتهم هذه اآلي

اخنلعوا عن أهليهم ، وانعزلوا عن جمتمعهم ، وكانوا قلة قليلة يف مواجهة عاصفة عاتية ، تسوق إليهم 
فلما اجتمع هلم يف موطنهم .. البالء بغري حساب ، حىت هاجروا من ديارهم ، وخرجوا من أمواهلم 

 القوة ، وأذن اللّه هلم يف القتال ـ كان أول لقاء هلم ، مع آبائهم ، وأبنائهم ، اجلديد ، شىء من
وإخوم ، فعملت سيوفهم يف رقاب املشركني من أهليهم وذوى رمحهم ، فما نكل أحد منهم عن أن 

وقد حدث التاريخ أن أبا .. يضرب بسيفه من كان ـ قبل اإلسالم ـ يفديه بنفسه ، ويلقى املوت دونه 
فلما كان بعد زمن ، ودخل ابنه ىف اإلسالم ، .. بكر لقى ابنه ىف معركة بدر ، وقد عرفه ابنه ومل يعرفه 

لقد عرضت ىل يوم بدر ، فأعرضت عنك ، فقال له أبو بكر ، لو عرضت ىل يومئذ ، : قال ألبيه 
نفوس املؤمنني ، وال شك أن هذه كانت جتربة ثقيلة على !! وأمكنىن اللّه منك ، ملا رددت سيفى عنك

وقد احتملوها صابرين ، وكانت آيات اللّه تترتل عليهم ، فتبعث يف نفوسهم املضطربة ، سكنا ، وتسوق 
  .إىل قلوم امللتهبة ، بردا وسالما

ا يقع يف تصحيحا مل» أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ « : وجند يف قوله تعاىل 
كما جند يف اآلية .. بعض النفوس املؤمنة من انزعاج أو استثقال هلذا العبء الذي محلوه من اإلميان باللّه 

مل يكون اإلميان : واآليات اليت بعدها إجابات قاطعة على تلك التساؤالت اليت كانت تتردد يف اخلواطر 
ا باللّه على هذا املركب الوعر ؟ ألسنا على اهلدى ، هكذا غاىل الثمن ، باهظ التكاليف ؟ ومل حيملنا إميانن

  وعلى الصراط املستقيم ؟ وهل هذا الطريق هكذا وعر املسالك ، مزدحم العقبات ؟
إنه !! إن اإلميان هكذا غاىل الثمن ، باهظ التكاليف ، وإن طريقه وعر املسالك جم العقبات.. ونعم 

وإن هذا البالء الذي يلقاه املؤمن على طريق إميانه ، ! باملكارهالطريق إىل اجلنة ، وإن طريق اجلنة حمفوف 
وهل يصفّى الذهب من الغثاء الذي علق به ، إال .. هو ابتالء له ، ومتحيص ملا عنده من صرب ومصابرة 

). حممد : ٣١(» لُوا أَخباركُم ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين  ونب« إذا صهر بالنار ؟ 
  ).آل عمران : ١٧٩(» ما كانَ اللَّه ِليذَر الْمؤِمِنني على ما أَنتم علَيِه حتى يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيِب « 

  وهل انكشف وجه النفاق ، وعرف املنافقون إال يف بوتقة االبتالء ، ويف مقام التضحية والبذل ؟
فإذا كانت احملن والشدائد ، فهم أمناط وأشكال ، .. لناس مجيعا على سواء يف حال األمن والعافية إن ا

أي ليس األمر .. واالستفهام يف اآلية الكرمية ، لإلنكار ، والنفي ! وهم معادن خمتلفة ، بني غث ومثني
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كلّا ، إن ذلك ال يكون حىت .. على ما يظن الناس وما يقدرون ، من أم إذا قالوا آمنا كانوا مؤمنني 
  ..وعندئذ ينكشف ما عندهم من إميان .. يفتنوا ، وحىت يبتلوا 

هكذا حكم اللّه » ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاِذِبني «: قوله تعاىل 
لّه املؤمنني يف األمم السابقة ، ميتحن سبحانه الذين أسلموا ، مبا يفتنهم ، ىف فكما امتحن ال.. يف عباده 

فمن كان صادق اإلميان ، سليم العقيدة ، خالص النية ، أمسك إميانه ..دينهم مما يلقاهم من شدائد وحمن 
سه من بالء يف قلبه ، وثبت عليه ، ومن كان على غري تلك الصفة اخنلع عن دينه ، وألقى به ألول مسة مت

  !.، وباعه بأخبس مثن
ـ ذا األمر املؤكد ـ إعالن » فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاِذِبني « : ـ ويف قوله تعاىل 

إن مل تكن واقعة م فعال ، فإا .. للمؤمنني بأم يف وجه ابتالء ، ويف مواجهة فنت ، ال بد هلم منها 
فمن شاء أن يكون يف املؤمنني ،  .. هكذا جيب أن يتقرر يف نفوسهم من أول الطريق .. ع حتما ستق

وإال فليأخذ طريقا غري هذا الطريق ، وأمامه .. فليوطن نفسه على هذا ، وليستعد حلمل أفدح الضربات 
  .!أكثر من طريق فسيح

فيه ، هم ـ كما شهد التاريخ ـ أصفى واملؤمنون األولون الذين دخلوا يف اإلسالم ، ورسخت أقدامهم 
فاحتملوا من .. فقد كانوا خالصة جمتمعهم ، وثاقة عزم ، وقوة يقني .. الناس جوهرا ، وأكرمهم معدنا 

فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما « .. الشدائد واحملن ما تتصدع به اجلبال الراسيات 
ومن أجل هذا ، فقد شهد القرآن الكرمي » آل عمران  : ١٤٦» « واللَّه يِحب الصاِبِرين .. ا استكانو

هلذه الصفوة املتخرية من عباد اللّه أكرم شهادة ، وجعل ميزان الواحد منهم يعدل عشرة من غري املؤمنني 
ى الِْقتاِل ِإنْ يكُن ِمنكُم ِعشرونَ صاِبرونَ يغِلبوا ِمائَتيِن يا أَيها النِبي حرِض الْمؤِمِنني علَ«: ، فقال تعاىل 

  ) ..األنفال : ٦٥(» وِإنْ يكُن ِمنكُم ِمائَةٌ يغِلبوا أَلْفاً ِمن الَِّذين كَفَروا ِبأَنهم قَوم ال يفْقَهونَ 
وهو ليس .. »الفقه « ؤمنني ، واملشركني ، هى وأنت ترى أن الصفة اليت فرق ا القرآن بني هؤالء امل

ذلك العلم النظري ، وإمنا هو احلق الذي ميأل القلوب نورا ، فيكشف لصاحبه من آيات اللّه ، ودالئل 
  ١٣..قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، ما يصغر به كل شىء ، إزاء عظمة اخلالق وجالله 

يف وأمانة ذات أعباء وجهاد حيتاج إىل صرب ، وجهد إن اإلميان ليس كلمة تقال إمنا هو حقيقة ذات تكال
وهم ال يتركون هلذه الدعوى ، حىت يتعرضوا للفتنة . آمنا: فال يكفي أن يقول الناس . حيتاج إىل احتمال

كما تفنت النار الذهب لتفصل بينه وبني . فيثبتوا عليها وخيرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوم

                                                 
 )٤٠٠ / ١٠ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ١٣
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 وكذلك تصنع - وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله داللته وظله وإحياؤه -قة به العناصر الرخيصة العال
  .الفتنة بالقلوب

ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم ، «: هذه الفتنة على اإلميان أصل ثابت ، وسنة جارية ، يف ميزان اللّه سبحانه 
علَيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَيالْكاِذِبني نواللّه يعلم حقيقة القلوب قبل االبتالء ولكن االبتالء ..» لَم

يكشف يف عامل الواقع ما هو مكشوف لعلم اللّه ، مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع 
وهو فضل من اللّه من جانب ، وعدل من جانب ، . من عملهم ال على جمرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم

فليسوا بأعلم من . وتربية للناس من جانب ، فال يأخذوا أحدا إال مبا استعلن من أمره ، ومبا حققه فعله
  !.اللّه حبقيقة قلبه

  .ونعود إىل سنة اللّه يف ابتالء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حىت يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبني
ملها إال من هم هلا أهل وفيهم على محلها قدرة ، ويف قلوم جترد إن اإلميان أمانة اللّه يف األرض ، ال حي

. وإال الذين يؤثروا على الراحة والدعة ، وعلى األمن والسالمة ، وعلى املتاع واإلغراء. هلا وإخالص
نة فهي أما. وإا ألمانة اخلالفة يف األرض ، وقيادة الناس إىل طريق اللّه ، وحتقيق كلمته يف عامل احلياة

كرمية وهي أمانة ثقيلة ، وهي من أمر اللّه يضطلع ا الناس ومن مث حتتاج إىل طراز خاص يصرب على 
  .االبتالء

ومن الفتنة أن يتعرض املؤمن لألذى من الباطل وأهله مث ال جيد النصري الذي يسانده ويدفع عنه ، وال 
وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ، .  الطغيانميلك النصرة لنفسه وال املنعة وال جيد القوة اليت يواجه ا

فهناك فنت كثرية يف صور شىت ، . ولكنها ليست أعنف صور الفتنة. املعهودة يف الذهن حني تذكر الفتنة
  .رمبا كانت أمر وأدهى

وقد . هناك فتنة األهل واألحياء الذين خيشى عليهم أن يصيبهم األذى بسببه ، وهو ال ميلك عنهم دفعا
به ليسامل أو ليستسلم وينادونه باسم احلب والقرابة ، واتقاء اللّه يف الرحم اليت يعرضها لألذى أو يهتفون 

  .وقد أشري يف هذه السورة إىل لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسري. اهلالك
دنيا ، وتصفق هلم وهناك فتنة إقبال الدنيا على املبطلني ، ورؤية الناس هلم ناجحني مرموقني ، تف هلم ال

وهو مهمل منكر ال . اجلماهري ، وتتحطم يف طريقهم العوائق ، وتصاغ هلم األجماد ، وتصفو هلم احلياة
حيس به أحد ، وال حيامي عنه أحد ، وال يشعر بقيمة احلق الذي معه إال القليلون من أمثاله الذين ال 

  .ميلكون من أمر احلياة شيئا
يئة واالستيحاش بالعقيدة ، حني ينظر املؤمن فريى كل ما حوله وكل من حوله وهنالك فتنة الغربة يف الب

  .غارقا يف تيار الضاللة وهو وحده موحش عريب طريد
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فتنة أن جيد املؤمن أمما ودوال غارقة يف الرذيلة ، . وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة يف هذه األيام
 حياا ، جيد الفرد فيها من الرعاية واحلماية ما يناسب قيمة وهي مع ذلك راقية يف جمتمعها ، متحضرة يف

  .اإلنسان
فتنة النفس . أكرب من هذا كله وأعنف. وهنا لك الفتنة الكربى! وجيدها غنية قوية ، وهي مشاقة للّه

. نوجاذبية األرض ، وثقلة اللحم والدم ، والرغبة يف املتاع والسلطان ، أو يف الدعة واالطمئنا. والشهوة
وصعوبة االستقامة على صراط اإلميان واالستواء على مرتقاه ، مع املعوقات واملثبطات يف أعماق النفس ، 

فإذا طال األمد ، وابطا نصر اللّه ، ! ويف مالبسات احلياة ، ويف منطق البيئة ، ويف تصورات أهل الزمان
وهؤالء هم الذين .  من عصم اللّهومل يثبت إال. وكان االبتالء أشد وأعنف. كانت الفتنة أشد وأقسى

حيققون يف أنفسهم حقيقة اإلميان ، ويؤمتنون على تلك األمانة الكربى ، أمانة السماء يف األرض ، وأمانة 
  .اللّه يف ضمري اإلنسان

ولكنه اإلعداد احلقيقي لتحمل .  أن يعذب املؤمنني باالبتالء ، وأن يؤذيهم بالفتنة- حاشا للّه -وما باللّه 
  .مانةاأل

فهي يف حاجة إىل إعداد خاص ال يتم إال باملعاناة العملية للمشاق وإال باالستعالء احلقيقي على الشهوات 
، وإال بالصرب احلقيقي على اآلالم ، وإال بالثقة احلقيقية يف نصر اللّه أو يف ثوابه ، على الرغم من طول 

  .الفتنة وشدة االبتالء
. نها اخلبث ، وتستجيش كامن قواها املذخورة فتستيقظ وتتجمعوالنفس تصهرها الشدائد فتنفي ع

وكذلك تفعل الشدائد باجلماعات ، فال يبقى . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل
النصر أو : صامدا إال أصلبها عودا وأقواها طبيعة ، وأشدها اتصاال باللّه ، وثقة فيما عنده من احلسنيني 

  .مؤمتنني عليها بعد االستعداد واالختبار. الذين يسلّمون الراية يف النهايةاألجر ، وهؤالء هم 
وإم ليتسلمون األمانة وهي عزيزة على نفوسهم مبا أدوا هلا من غايل الثمن ومبا بذلوا هلا من الصرب على 

 واطمئنانه ، والذي يبذل من دمه وأعصابه ، ومن راحته. احملن ومبا ذاقوا يف سبيلها من اآلالم والتضحيات
مث يصرب على األذى واحلرمان يشعر وال شك بقيمة األمانة اليت بذل فيها ما بذل فال . ومن رغائبه ولذاته

  .يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات واآلالم
فإن أبطأ . وما يشك مؤمن يف وعد اللّه. فأما انتصار اإلميان واحلق يف النهاية فأمر تكفل به وعد اللّه

وحسب املؤمنني . وليس أحد بأغري على احلق وأهله من اللّه. مقدرة ، فيها اخلري لإلميان وأهلهفلحكمة 
. الذين تصيبهم الفتنة ، ويقع عليهم البالء ، أن يكونوا هم املختارين من اللّه ، ليكونوا أمناء على حق اللّه

أشد الناس بالء «:  يف الصحيح جاء: وأن يشهد اللّه هلم بأن يف دينهم صالبة فهو خيتارهم لالبتالء 
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األنبياء ، مث الصاحلون ، مث األمثل فاألمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان يف دينه صالبة زيد 
  ..» له يف البالء

مهما انتفخ . وأما الذين يفتنون املؤمنني ، ويعملون السيئات ، فما هم مبفلتني من عذاب اللّه وال ناجني
أَم حِسب «: وعد اللّه كذلك وسنته يف اية املطاف . ، وبدا عليه االنتصار والفالحباطلهم وانتفش 

  ..» !الَِّذين يعملُونَ السيئاِت أَنْ يسِبقُونا؟ ساَء ما يحكُمونَ
فال حيسنب مفسد أنه مفلت وال سابق ، ومن حيسب هذا فقد ساء حكمه ، وفسد تقديره ، واختل 

  .تصوره
لّه الذي جعل االبتالء سنة ليمتحن إميان املؤمن ومييز بني الصادقني والكاذبني هو الذي جعل أخذ فإن ال

  .املسيئني سنة ال تتبدل وال تتخلف وال حتيد
فإذا كانت الفتنة سنة . وهذا هو اإليقاع الثاين يف مطلع السورة ، الذي يوازن اإليقاع األول ويعادله

  .الصفوف ، فخيبة املسيئني وأخذ املفسدين سنة جارية ال بد أن جتيءجارية المتحان القلوب ومتحيص 
من «: أما اإليقاع الثالث فيتمثل يف تطمني الذين يرجون لقاء اللّه ، ووصل قلوم به يف ثقة ويف يقني 

ِليمالْع ِميعالس وهلَ اللَِّه لَآٍت ، ووا ِلقاَء اللَِّه فَِإنَّ أَججركانَ ي «..  
لتقر القلوب الراجية يف لقاء اللّه ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها اللّه إياه ، انتظار الواثق املستيقن ولتتطلع إىل ف

  .يوم اللقاء يف شوق ولكن يف يقني
صورة الراجي املشتاق ، املوصول مبا . والتعبري يصور هذه القلوب املتطلعة إىل لقاء اللّه صورة موحية

  .هناك
فإن اللّه . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية ، يدخلها يف تلك القلوب.  بالتوكيد املريحوجييب على التطلع

  .»وهو السِميع الْعِليم«: يسمع هلا ، ويعلم تطلعها 
واإليقاع الرابع يواجه القلوب اليت حتتمل تكاليف اإلميان ، ومشاق اجلهاد ، بأا إمنا جتاهد لنفسها 

ئلها ، وإلصالح أمرها وحياا وإال فما باللّه من حاجة إىل أحد ، وإنه لغين عن وخلريها والستكمال فضا
  : كل أحد 

»ِن الْعالَِمنيع ِنيلَغ فِْسِه ، ِإنَّ اللَّهِلن جاِهدما يفَِإن دجاه نمو «..  
املشاق ، فإمنا ذلك فإذا كتب اللّه على املؤمنني الفتنة وكلفهم أن جياهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال 

واجلهاد يصلح من نفس ااهد وقلبه . إلصالحهم ، وتكميلهم ، وحتقيق اخلري هلم يف الدنيا واآلخرة
ويرفع من تصوراته وآفاته ويستعلي به على الشح بالنفس واملال ، ويستجيش أفضل ما يف كيانه من مزايا 
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اعة املؤمنة ، وما يعود عليها من صالح حاهلا وذلك كله قبل أن يتجاوز به شخصه إىل اجلم. واستعدادات
  .، واستقرار احلق بينها ، وغلبة اخلري فيها على الشر ، والصالح فيها على الفساد

فال يقفن أحد يف وسط الطريق ، وقد مضى يف اجلهاد شوطا يطلب .»ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه«
فإن اللّه ال يناله من جهاده !  دعوته ، ويستبطىء املكافأة على ما نالهمن اللّه مثن جهاده ومين عليه وعلى

وإمنا هو فضل من اللّه . »ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن الْعالَِمني«: وليس يف حاجة إىل جهد بشر ضعيف هزيل . شيء
لَِّذين آمنوا وعِملُوا وا«: أن يعينه يف جهاده ، وأن يستخلفه يف األرض به ، وأن يأجره يف اآلخرة بثوابه 

  .»الصاِلحاِت لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئاِتِهم ، ولَنجِزينهم أَحسن الَِّذي كانوا يعملُونَ
وليصربوا . فليطمئن املؤمنون العاملون على ما هلم عند اللّه ، من تكفري للسيئات ، وجزاء على احلسنات

ثبتوا على الفتنة واالبتالء فاألمل املشرق واجلزاء الطيب ، ينتظرام يف اية على تكاليف اجلهاد ولي
  ١٤.وإنه حلسب املؤمن حىت لو فاته يف احلياة االنتصاف.املطاف
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 ٣٣

  :يف اجلهاد بيان ملعرفة الصابرين من غريهم  -٥
  سورة حممد) ٣١(} اِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين ونبلُو أَخباركُمولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمج{ :  قال تعاىل 

 مهِبرتخِلي ، هنع ماهها نماِء عِتهباالنِبِه ، و مهرا أمِذ ِبمباألخاِد ، وباِجلهاِن وباِإلمي اداىل الِعبعاُهللا ت رأم
هر املُجاِهدونَ ، الصاِبرونَ ، واملُؤِمنونَ املُخِلصونَ ، واملُستسِلمونَ ِهللا وأمِرِه ويكِْشف حِقيقَتهم ، فَيظْ

  .وقَدِرِه ، ويظْهر املُتشكِّكُونَ الناِكلُونَ عِن اِجلهاِد ، وعِن الِقياِم ِبما أمر اُهللا بِه 
 هو خرب مؤكد من اللّه سبحانه وتعاىل إىل املؤمنني بأم مل يتركوا هكذا ـ» ولَنبلُونكُم « : فقوله تعاىل 

فهذا .. ، يتحلون حبلية اإلميان ، ويرتلون منازل املؤمنني دون أن يوضعوا موضع االمتحان واالبتالء 
االمتحان هو الذي يكشف عن حقيقة اإلميان ىف قلوب املؤمنني ، وهل هو إميان صادق ، انشرح به 

  ؟ ..  ، واطمأن به القلب ، أم هو جمرد صورة من الشارات واملراسم الصدر
حتى نعلَم « : وقوله تعاىل ) العنكبوت : ٢(» أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ « 

كُمبارا أَخلُوبنو اِبِرينالصو كُمِمن جاِهِدينمبعىن أنكم أيها .. حىت غاية هلذا االمتحان أو االبتالء .. »الْم
املؤمنون واقعون ـ ال حمالة ـ ىف مواقع ابتالء ، وأنكم لن تتركوا حىت تدخلوا ىف هذا االبتالء ، 
وتتجرعوا كؤوسه املرة ، فإن صمدمت ىف هذا االبتالء ، وصربمت على ما تلقون من بأساء وضراء ، فقد 

  .وهذا حسبكم من إميانكم.. ؤمنون أثبتم أنكم م
فقد يكون ىف ااهدين من ال صرب له على اجلهاد ، فال يثبت .. وقدم اجلهاد على الصرب ، ألنه أعم منه 

إنه جماهد ىف .. لألعداء إذا رأى اخلطر حمدقا به ، وال يقدم على القتال واهلجوم إذا رأى املوت دانيا منه 
اهدين ،وىف مؤخرومع هذا فال حيرم أن يدخل حتت هذه الكلمة ، اليت ختلع على .. م حواشى ا

وىف هذا دليل على شرف اجلهاد ، وعلى علو مرتلة .. صاحبها خلعا سنية ، من الرضا والرضوان 
ااهدين ، وأن أقلهم ىف اجلهاد مرتلة ، وأخبسهم ىف ااهدين حظا ـ هو من ااهدين ، الذين ال 

  ..ند ، وثواب ااهدين حيرمون شرف اجل
أما اجلهاد الذي يكون معه الصرب ، فهو اجلهاد الكامل ، الذي مت عقده وتوثيقه ، بني اللّه سبحانه ، وبني 

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم « : ااهدين ، وىف هذا العقد يقول اللّه تعاىل 
الْجنةَ يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرآِن ومن أَوىف 

  ).التوبة : ١١١(» الْعِظيم وذِلك هو الْفَوز .. ِبعهِدِه ِمن اللَِّه فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم ِبِه 
ـ إشارة إىل أن األفعال هى اليت عليها املعول ىف الكشف عن إميان » ونبلُوا أَخباركُم « : وىف قوله تعاىل 

فابتالء اللّه سبحانه ألخبار املؤمنني ، إمنا هو ابتالء هلم ، وتعرف على أحواهلم .. املؤمنني وصرب الصابرين 
وهذا يشري أيضا إىل أن لألعمال آثارها ىف ..  اليت هى حكاية ألعماهلم ، وتصوير هلا ، من أخبارهم ،



 ٣٤

.. احلياة ، وىف الناس ، وأا تقع حتت حكم الناس عليها واإلخبار عنها مبا يرضيهم أو يسخطهم منها 
لناس ، وأن وهذا يشري مرة أخرى إىل أن اتمع اإلنساىن له وزنه وله قدره ، ىف احلكم على أعمال ا

فلهذا وزنه ، ولذلك وزنه عندهم ، وعند .. حكمهم على عمل بأنه حسن غري حكمهم عليه بأنه سيء 
  ١٥..اللّه كذلك 

وهـم ال   .  يأخذ البشر مبا هو يف طوقهم ، وما هو من طبيعتهم واستعدادهم            - جلت حكمته    -إن اللّه   
ف احلقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها ،      فال بد هلم من تكش    . يعلمون عن احلقائق املستكنة ما يعلمه     

  .مث ينتفعوا ا
كلها تكـشف  .. واالبتالء بالسراء والضراء ، وبالنعماء والبأساء ، وبالسعة والضيق ، وبالفرج والكرب    

  ..عما هو خمبوء من معادن النفوس ، وما هو جمهول من أمرها حىت ألصحاا 
النفوس بعد االبتالء فهو تعلق علمه ا يف حالتها الظاهرة اليت يراهـا             أما املراد بعلم اللّه ملا تتكشف عنه        

  .الناس عليها
ورؤية الناس هلا يف صورا اليت تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم ، ويوجه حيام     

  .وهكذا تتم حكمة اللّه يف االبتالء. بوسائلهم الداخلة يف طوقهم
فإذا أصـابه   . ويتطلع إىل عافيته ورمحته   . من يرجو أال يتعرض لبالء اللّه وامتحانه      ومع هذا فإن العبد املؤ    

بالء اللّه بعد هذا صرب له ، وهو مدرك ملا وراءه من حكمة واستسلم ملشيئة اللّه واثقا مـن حكمتـه ،                      
  .متطلعا إىل رمحته وعافيته بعد االبتالء

فإنك إن بلوتنا . اللهم ال تبلنا:  هذه اآلية بكى وقال وقد روي عن الفضيل العابد الصويف أنه كان إذا قرأ 
  ١٦..فضحتنا ، وهتكت أستارنا وعذبتنا 
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 ٣٥

  :شتان بني ااهدين يف سبيل اهللا والقاعدين  -٦
اِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه ِبأَمواِلِهم الَّ يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضرِر والْمج{:  قال تعاىل 

وأَنفُِسِهم فَضلَ اللّه الْمجاِهِدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين درجةً وكُال وعد اللّه الْحسنى وفَضلَ 
  سورة النساء) ٩٥(} اللّه الْمجاِهِدين علَى الْقَاِعِدين أَجرا عِظيما

يبين اُهللا تعالَى ِللناِس ما ِللْمجاِهِدين ِفي سبيِل اِهللا ، ِبأمواِلِهم وأَنفُِسِهم ، ِمن عِظيِم األجِر واملَغِفرِة 
 إذا كَانوا غَير معذُوِرين ، وغَير -إنَّ القَاِعِدين عِن اِجلهاِد : والدرجاِت الكَِرميِة ِعند ربِهم ، فَقَالَ تعالَى 

 الَ يستوونَ مع املُجاِهِدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ، وإنَّ اَهللا فَضلَ املُجاِهِدين علَى -ذَِوي ِعلٍَّة وضرٍر 
انَ تعالَى قَد وعد القَاِعِدين عِن اِجلهاِد عجزاً القَاِعِدين ، وخصهم ِبدرجاٍت عِظيمٍة ، وأَجٍر كَبري ، وإنْ كَ

، مع تمني القُدرِة عليِه ، كَما وعد املُجاِهِدين ، ِباخلَيِر واملَثُوبِة والعفِْو واملَغِفرِة ألنَّ كُالً ِمنهم كَاِملُ 
  .اِإلمياِن ، مخِلص ِهللا ِفي العمِل 

 القتل والقتال ، فقد استدعى ذلك ذكر اجلهاد ىف سبيل اللّه ، إذ كان أكثر ما يكون القتل وإذ ذكر
! وإراقة الدماء ىف هذا الوطن ، حيث يصطدم احلق بالباطل ، ويلتقى املسلمون والكافرون بسيوفهم

  ..واجلهاد أكرم الطرق إىل اللّه ، وأوسعها إىل مرضاته ورمحاته 
موطن اجلهاد ىف سبيل ..  باختالف حظوظهم من البذل والتضحية ىف هذا املوطن ومنازل املسلمني ختتلف

  ..اللّه 
  .فهناك جماهدون بأمواهلم وأنفسهم

  .وهناك قاعدون مل جياهدوا بأمواهلم أو أنفسهم
بأن كانوا .. وهناك ـ بني هؤالء وأولئك ـ مؤمنون هلم أعذار حتول بينهم وبني اجلهاد باملال أو بالنفس 

  ..اء ، أو كانوا ذوى عاهات ، حتجزهم عن محل السيف ، ولقاء العدو فقر
ال يستِوي الْقاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضرِر والْمجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه « : وىف قوله تعاىل 

 فُِسِهمأَنو واِلِهماهدين ىف سبيل اللّ» ِبأَمه بأمواهلم وأنفسهم ، وبني الذين مل جياهدون بيان ملا بني ا
  ..بأمواهلم وأنفسهم من ذوى األعذار ـ من تفاوت ىف الفضل واملرتلة عند اللّه 

فهؤالء الذين أعطاهم اللّه املال ، وعافاهم ىف أنفسهم ، فلم يفقدوا جارحة من جوارحهم العاملة ، ومل 
 ىف هذه النعم اليت أنعم ا عليهم ىف املال وىف النفس ، يصابوا مبرض مقعد ـ هؤالء إذا أدوا حق اللّه

فبذلوا املال ىف سبيل اللّه ، وقدموا أنفسهم لالستشهاد ىف سبيل اللّه ـ فقد استحقوا جزاء احملسنني ، 
  ! واستوفوه كامال



 ٣٦

 ىف سبيل اللّه أما هؤالء الذين مل يكن هلم مال ينفقونه ىف سبيل اللّه ، أو قدرة بدنية على اجلهاد بأنفسهم
، فهم ـ وإن كانوا وال لوم عليهم ، وال مؤاخذة ـ مل يكسبوا ما كسبه ااهدون بأمواهلم وأنفسهم ، 
وذا سبقهم هؤالء ااهدون بأمواهلم وأنفسهم ، ىف ميدان الفضل واإلحسان ، وكانوا أعلى درجة عند 

 اللَّه الْمجاِهِدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم علَى الْقاِعِدين فَضلَ« : وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل .. اللّه منهم 
  .»درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسىن 

فهؤالء ، وأولئك ، قد وعدهم اللّه احلسىن ، وإن كان ااهدون بأمواهلم وأنفسهم أعلى درجة منهم ىف 
سلمني الذين آمنوا باللّه ، وأدوا للّه ما أمرهم به ، جهد مقام اإلحسان ، الذي هو حظٌّ مقسوم بني امل

  .طاقتهم ، وما وسعت أنفسهم
أما الذين آمنوا ، ومل جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم ، وبني أيديهم املال ، ومعهم الصحة والعافية ، ولكنهم 

هم حقّه ، ونزلوا عن آثروا السالمة والدعة ، وخبلوا مبا آتاهم اللّه من فضله ـ هؤالء قد خبسوا دين
وذا كان البون بني الفريقني .. درجات املؤمنني ، على حني ارتفع ااهدون بأمواهلم وأنفسهم درجات 

وفَضلَ اللَّه الْمجاِهِدين علَى الْقاِعِدين أَجراً «: وهذا ما تضمنه قوله سبحانه.. شاسعا ، واملدى بعيدا 
مو هجاٍت ِمنرِظيماً دِحيماً عغَفُوراً ر كانَ اللَّهةً ومحرةً وِفرل اللّه به .. »غفهذا األجر العظيم الذي فض

ااهدين على القاعدين ، هو درجات كثرية ىف مقام اإلحسان ، ومغفرة من اللّه ورمحة ، تشتمل هؤالء 
عنهم أَحسن ما عِملُوا ونتجاوز عن سيئاِتِهم أُولِئك الَِّذين نتقَبلُ « : ااهدين ، وتبدل سيئام حسنات 

  ١٧.»ِفي أَصحاِب الْجنِة 
إن هذا النص القرآين كان يواجه حالة خاصة يف اتمع املسلم وما حوله وكان يعاجل حالة خاصة يف هذا 

سواء كان . واألنفس يف النهوض بتكاليف اجلهاد باألموال - من بعض عناصره -اتمع من التراخي 
املقصود أولئك الذين ختلفوا عن اهلجرة احتفاظا بأمواهلم ، إذ مل يكن املشركون يسمحون ملهاجر أن 
حيمل معه شيئا من ماله أو توفريا لعناء اهلجرة وما فيها من خماطر ، إذ مل يكن املشركون يتركون املسلمني 

 إذا عرفوا منهم نية -أو يزيدون يف إيذائهم بتعبري أدق  -يهاجرون ، وكثريا ما كانوا حيبسوم ويؤذوم 
 أو كان املقصود - وهو ما نرجحه -سواء كان املقصود هم أولئك الذين ختلفوا عن اهلجرة .. اهلجرة 

 من غري املنافقني املبطئني -بعض املسلمني يف دار اإلسالم ، الذين مل ينشطوا للجهاد باألموال واألنفس 
 أو كان املقصود هؤالء وهؤالء ممن مل ينشطوا للجهاد باألموال -م يف درس سابق الذين ورد ذكره

  .واألنفس يف دار احلرب ودار اإلسالم سواء
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 ٣٧

إن هذا النص كان يواجه هذه احلالة اخلاصة ولكن التعبري القرآين يقرر قاعدة عامة يطلقها من قيود الزمان 
 -نظر اللّه ا إىل املؤمنني يف كل زمان ويف كل مكان ، ومالبسات البيئة وجيعلها هي القاعدة اليت ي

 غري أويل الضرر الذين -قاعدة عدم االستواء بني القاعدين من املؤمنني عن اجلهاد باألموال واألنفس 
 عدم االستواء -يقعدهم العجز عن اجلهاد بالنفس ، أو يقعدهم الفقر والعجز عن اجلهاد بالنفس واملال 

ال «: قاعدة عامة على اإلطالق .. ين واآلخرين الذين جياهدون بأمواهلم وأنفسهم بني هؤالء القاعد
 ِمِننيؤالْم ونَ ِمنِوي الْقاِعدتسِر -يرأُوِلي الض رغَي -فُِسِهمأَنو واِلِهمِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي سجاِهدالْمو  «..  

فَضلَ اللَّه «: ها ، ويبني طبيعة عدم االستواء بني الفريقني وال يتركها هكذا مبهمة ، بل يوضحها ويقرر
يف مقامهم يف  � وهذه الدرجة ميثلها رسول اللّه ..» الْمجاِهِدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم علَى الْقاِعِدين درجةً

  .اجلنة
ي الْجنِة ِمائَةَ درجٍة أَعدها اللَّه ِللْمجاِهِدين ِفي سـِبيِلِه          ِإنَّ فِ :  ، قَالَ     �عن أَِبي هريرةَ ، عن رسوِل اِهللا        ف

                   ـوهِة ، ونطُ الْجسأَو وفَه ، سودالِْفر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتِض ، فَِإذَا ساَألراِء ومالس نيا بِن كَميتجرالد نيب
  ١٨.وقَه الْعرش ، وِمنه تفَجر أَنهار الْجنِةأَعلَى الْجنِة ، وفَ

 واحـذَر ،     �يا كَعب ، حدثْنا عن رسوِل اِهللا        : قُلْنا ِلكَعِب بِن مرةَ     : وعن شرحِبيلَ بِن السمِط ، قَالَ       
عدو ِبسهٍم رفَع اللَّه ِبِه درجةً لَه ، فَقَالَ لَه عبد الرحمِن            من بلَغَ الْ  :  يقُولُ    �سِمعت رسولَ اِهللا    : فَقَالَ  

   ١٩.أَما ِإنها لَيست ِبعتبِة أُمك ما بين الدرجتيِن ِمائَةُ عاٍم: يا رسولَ اِهللا ، وما الدرجةُ ؟ قَالَ : بن النحاِم 
: سِمعت أَِبي ، يقُولُ وهو ِبِحصِن الْعدو أَو ِبحضرِة الْعـدو            : ِر بِن عبِد اِهللا بِن قَيٍس ، قَالَ         وعن أَِبي بكْ  

 ِبيئَِة ، فَقَالَ  :  �قَالَ النيثَّ الْهلٌ رجر وِف ، فَقَاميِظالَِل الس تحِة تنالْج ابوا : ِإنَّ أَبا أَبي تى أَنوسم
   ِبيالن تِمع؟ قَالَ      �س قُولُهقَالَ    :  ي ، معاِبِه ، فَقَالَ      : نحاَء ِإلَى أَصفَج :      ركَس ثُم ، الَمالس كُملَيأُ عأَقْر

  ٢٠.جفْن سيِفِه ، فَأَلْقَاه ، ثُم مضى ِبسيِفِه قُدما ، فَضرب ِبِه حتى قُِتلَ
، حنسب أننا اليوم أقدر على تصورها بعد الذي عرفناه من  � ه املسافات اليت ميثل ا رسول اللّه وهذ

وقد كان الذين ! حىت إن الضوء ليصل من جنم إىل كوكب يف مئات السنني الضوئية. بعض أبعاد الكون
 - فوق اإلميان - رمبا كنا أقدر - كما قلت -ولكنا .  يصدقونه مبا يقول- �  -يسمعون رسول اللّه 

                                                 
 مطوال) ٧٤٢٣( وصحيح البخارى) ٧٣٩٠) (٤٠٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١٨
  صحيح ) ٤٦١٦) (٤٧٧ص /  ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١٩

واحذَر أَنْ : واحذَر أَنْ الَ تِزلَّ فَتِزيد أَو تنقُص ، ولَم يِريدوا ِبقَوِلِهم : حدثْنا واحذَر يِريدونَ ِبقَوِلِهم : قَولُهم ِلكَعِب بِن مرةَ : قَالَ أَبو حاِتٍم 
كُلُّه مهَألن كِْذبالَ تا ِبِهمقَنأَلْحو اللَّه مهِحمولٌ ردع م. 

 صحيح) ٤٦١٧) (٤٧٨ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ٢٠



 ٣٨

مث يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق ! على تصور هذه األبعاد مبا عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيب
 وااهدين بأمواهلم وأنفسهم ، فيقرر أن اللّه - غري أويل الضرر -يف املستوي بني القاعدين من املؤمنني 

  ..» الْحسىن وكُلا وعد اللَّه «: وعد مجيعهم احلسىن 
فلإلميان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله يف الدرجات وفق تفاضلهم يف النهوض بتكاليف 

وهذا االستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤالء القاعدين .. اإلميان فيما يتعلق باجلهاد باألموال واألنفس 
الصف املسلم وخملصة ولكنها قصرت يف هذا إمنا هم طائفة أخرى صاحلة يف . ليسوا هم املنافقني املبطئني

  .اجلانب والقرآن يستحثها لتاليف التقصري واخلري مرجو فيها ، واألمل قائم يف أن تستجيب
فإذا انتهى من هذا االستدراك عاد لتقرير القاعدة األوىل مؤكدا هلا ، متوسعا يف عرضها ممعنا يف الترغيب 

درجاٍت ِمنه ومغِفرةً .  اللَّه الْمجاِهِدين علَى الْقاِعِدين أَجراً عِظيماًوفَضلَ«: فيما وراءها من أجر عظيم 
.. وهذا التمجيد للمجاهدين .. وهذه الوعود .. وهذا التوكيد .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً. ورحمةً

ومن .. درجات األجر العظيم والتلويح بكل ما فو له نفس املؤمن من .. والتفضيل على القاعدين 
  ..مغفرة اللّه ورمحته للذنوب والتقصري 

  : هذا كله يشي حبقيقتني هامتني 
هي أن هذه النصوص كانت تواجه حاالت قائمة يف اجلماعة املسلمة كما أسلفنا : احلقيقة األوىل 

  .وتعاجلها
اجلماعات البشرية ، وأا مهما بلغت وهذا كفيل بأن جيعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية ، ولطبيعة 

يف جمموعها من التفوق يف اإلميان والتربية فهي دائما يف حاجة إىل عالج ما يطرأ عليها من الضعف 
واحلرص والشح والتقصري يف مواجهة التكاليف ، وخباصة تكاليف اجلهاد باألموال واألنفس ، مع خلوص 

 - من الضعف واحلرص والشح والتقصري -اخلصائص البشرية وظهور هذه . النفس للّه ، ويف سبيل اللّه
ال يدعو لليأس من النفس أو اجلماعة ، وال إىل نفض اليد منها ، وازدرائها طاملا أن عناصر اإلخالص 

ولكن ليس معىن هذا هو إقرار النفس أو .. واجلد والتعلق بالصف والرغبة يف التعامل مع اللّه موفورة فيها 
ا بدا منها من الضعف واحلرص والشح والتقصري واهلتاف هلا باالنبطاح يف السفح ، باعتبار اجلماعة على م

بل ال بد هلا من اهلتاف لتنهض من السفح واحلداء لتسري يف املرتقى ! »واقعها«أن هذا كله جزء من 
  .اين احلكيمكما نرى هنا يف املنهج الرب.. بكل ألوان اهلتاف واحلداء . الصاعد ، إىل القمة السامقة

هي قيمة اجلهاد باألموال واألنفس يف ميزان اللّه واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا : واحلقيقة الثانية 
 من طبيعة الطريق وطبيعة البشر - سبحانه -ملا يعلمه اللّه . العنصر يف طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام

  .وطبيعة املعسكرات املعادية لإلسالم يف كل حني



 ٣٩

! إمنا هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة. ليس مالبسة طارئة من مالبسات تلك الفترة» جلهادا«إن 
 أن اإلسالم نشأ يف عصر اإلمرباطوريات فاندس يف - كما توهم بعض املخلصني -وليست املسألة 
 -ت تشهد هذه املقررا!  أنه ال بد هلم من قوة قاهرة حلفظ التوازن- اقتباسا مما حوهلم -تصورات أهله 

  . بقلة مالبسة طبيعة اإلسالم األصيلة لنفوس هؤالء القائلني ذه التكهنات والظنون-على األقل 
لو كان اجلهاد مالبسة طارئة يف حياة األمة املسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب اللّه 

 ويف مثل هذا - �  -ه وملا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول اللّ! يف مثل هذا األسلوب
  ..األسلوب 

 تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إىل قيام الساعة - �  -لو كان اجلهاد مالبسة طارئة ما قال رسول اللّه 
  .» من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق«: 

م خاصة ، كالذي جاء يف  رد يف حاالت فردية بعض ااهدين ، لظروف عائلية هل- �  -ولئن كان 
» ففيهما جاهد«قال ، . نعم: قال » لك أبوان؟«: قال .  أجاهد- �  -الصحيح أن رجال قال للنيب 

. لئن كان ذلك فإمنا هي حالة فردية ال تنقض القاعدة العامة وفرد واحد ال ينقص ااهدين الكثريين.. 
ا فردا ، كان يعلم من حال هذا الرجل  على عادته يف معرفة كل ظروف جنوده فرد- �  -ولعله 

  ..وأبويه ، ما جعله يوجهه هذا التوجيه 
وقد تغريت هذه .  إمنا كان اجلهاد مالبسة طارئة بسبب ظروف- بسبب ذلك -فال يقولن أحد 

  ! وليس ذلك ألن اإلسالم جيب أن يشهر سيفه وميشي به يف الطريق يقطع به الرؤوس! الظروف
! لناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن ميسك ذا السيف ويأخذ حذره يف كل حنيولكن ألن واقع حياة ا

ألنه . ويعلم أن ال بد ألصحاب السلطان أن يقاوموه!  يعلم أن هذا أمر تكرهه امللوك- سبحانه -إن اللّه 
ويف كل أرض ، ويف . ولكن اليوم وغدا. ليس باألمس فقط. طريق غري طريقهم ، ومنهج غري منهجهم

وال ميكن أن يدع .  يعلم أن الشر متبجح ، وال ميكن أن يكون منصفا- سبحانه -وإن اللّه !  جيلكل
 فإن جمرد منو اخلري حيمل اخلطورة على -!  مهما يسلك هذا اخلري من طرق سلمية موادعة-اخلري ينمو 

 وال بد أن يدافع وال بد أن جينح الشر إىل العدوان. وجمرد وجود احلق حيمل اخلطر على الباطل. الشر
  ...وليست مالبسة وقتية ! هذه جبلة! الباطل عن نفسه مبحاولة قتل احلق وخنقه بالقوة

  ! هذه فطرة
وال بد أن يبدأ يف عامل .. ال بد منه يف كل صورة .. ومن مث ال بد من اجلهاد ...وليست حالة طارئة 

. بد من مواجهة الشر املسلح باخلري املسلحوال . مث يظهر فيشمل عامل احلقيقة والواقع والشهود. الضمري



 ٤٠

أو كان هزال ال . وإال كان األمر انتحارا.. وال بد من لقاء الباطل املتترس بالعدد باحلق املتوشح بالعدة 
  ! يليق باملؤمنني

وكما اشترى منهم أنفسهم وأمواهلم بأن . كما طلب اللّه من املؤمنني. وال بد من بذل األموال واألنفس
 وذلك قدره - سبحانه -فأما أن يقدر هلم الغلب أو يقدر هلم االستشهاد فذلك شأنه .. جلنة هلم ا

والناس كلهم ميوتون عند ما حيني األجل .. أما هم فلهم إحدى احلسنيني عند رم .. املصحوب حبكمته 
  ..والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون .. 

يف منهجها الواقعي ، ويف خط سريها املرسوم ، ويف طبيعة هناك نقط ارتكاز أصيلة يف هذه العقيدة ، و
  .هذا اخلط وحتمياته الفطرية ، اليت ال عالقة هلا بتغري الظروف

.. ومن هذه النقط .  حتت أي ظرف من الظروف-وهذه النقط ال جيوز أن تتميع يف حس املؤمنني 
  ..اجلهاد 

وهذا .. وحتت رايته وحدها . يف سبيل اللّه وحدهاجلهاد .. الذي يتحدث عنه اللّه سبحانه هذا احلديث 
  ٢١..ويتلقاهم املأل األعلى بالتكرمي » شهداء«هو اجلهاد الذي يسمى من يقتلون فيه 

   
��������������   

                                                 
 )٧٤٠ / ٢ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢١
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  :اجلهاد يف سبيل اهللا سبيل الفالح يف الدارين  -٧
} بتغواْ ِإلَيِه الْوِسيلَةَ وجاِهدواْ ِفي سِبيِلِه لَعلَّكُم تفِْلحونَيا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وا{:   قال تعاىل 

  سورة املائدة) ٣٥(
  يأمر اُهللا تعالَى ِعباده املُؤِمِنني ِبتقْواه وطَاعِتِه حقّاً وِصدقاً ، واتقَاِء سخِطِه وِعقَاِبِه ، وذَِلك ِبعدِم مخالَفَِة
شرِعِه ، واالنِكفَاِف عن إتياِن محاِرِمِه ، وترِك ما نهى عنه ، وِبأنْ يتقَربوا إليِه بطَاعِتِه ، وِبالعمِل ِبما 

. ِجني عِن الطَِّريِق املُستِقيِم ثُم أمرهم ِبِجهاِد أعداِئِهم ، وأعداِء اِهللا ، اخلَاِر) . وابتغوا إلَيِه الوِسيلَةَ ( يرِضيِه 
ورغَّبهم تعالَى ِفي اِجلهاِد ، ِبأنْ أبانَ لَهم ما أعده ِللْمجاِهِدين ِفي سِبيِلِه يوم القَيامِة ِمن جِزيِل الثَّواِب ، 

ِهمبِر روا ِبأمإنْ قَام ، ملَّهِزلَِة ، فَلَعكَِرِمي املَنِتِه ونجى اِهللا وِز ِبِرضوا ِبالفَوفِْلحأنْ ي ، .  
ويشملُ اِجلهاد كُلَّ جهٍد ِفي الدفَاِع عِن احلَق ، وحمِل الناِس علَى الِتزاِمِه ، كَما يشملُ ِجهاد النفِْس  ( 

اِإلنِل ودلَى العِلها عمحواِئها ، وأه نا عواِل ِبكَفِّهِميِع األحاِف ِفي جص. (  
إمنا يرفع سيف القانون ويصلته لريتدع من ال يردعه إلّا . واملنهج الرباين ال يأخذ الناس بالقانون وحده

 ذلك إىل جانب إقامة -وهداية الروح . فأما اعتماده األول فعلى تربية القلب ، وتقومي الطبع. السيف
 لذلك ما يكاد ينتهي السياق - وتزكو ، وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي اتمع الذي تنمو فيه بذرة اخلري

القرآين من الترويع بالعقوبة حىت يأخذ طريقة إىل القلوب والضمائر واألرواح يستجيش فيها مشاعر 
التقوى وحيثها على ابتغاء الوسيلة إىل اللّه واجلهاد يف سبيله رجاء الفالح وحيذرها عاقبة الكفر به ويصور 

  : ا مصائر الكفار يف اآلخرة تصويرا موحيا باخلشية واالعتبار هل
ِإنَّ الَِّذين . يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ، وابتغوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ ، وجاِهدوا ِفي سِبيِلِه لَعلَّكُم تفِْلحونَ«

ِض جما ِفي الْأَر مأَنَّ لَه وا لَوكَفَرمهلَ ِمنقُبِة ما تِم الِْقياموذاِب يع وا ِبِه ِمندفْتِلي ، هعم ِمثْلَهِميعاً ، و .
أَِليم ذابع ملَهو .ِقيمم ذابع ملَهها ، وِمن ِبخاِرِجني مما هاِر ، والن وا ِمنجرخونَ أَنْ يِريدي «..  

 النفس البشرية من أقطارها مجيعا وخياطب الكينونة البشرية من مداخلها إن هذا املنهج املتكامل يأخذ
إن اهلدف األول للمنهج .. مجيعا ويلمس أوتارها احلية كلها وهو يدفعها إىل الطاعة ويصدها عن املعصية 

ية وليست العقوبة غا. والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثرية. هو تقومي النفس البشرية وكفها عن االحنراف
  .، كما أا ليست الوسيلة الوحيدة

 مث يثين بالعقوبة اليت ختلع - بكل ما فيه من موحيات -وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبإ ابين آدم 
  .القلوب

  ..ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب . مث يعقب بالدعوة إىل تقوى اللّه وخشيته واخلوف من عقابه



 ٤٢

»نآم ا الَِّذينهيا أَيقُوا اللَّهفهذا هو اخلوف الالئق بكرامة . فاخلوف ينبغي أن يكون من اللّه..» وا ات
واخلوف .. ال حتتاج إليها إال النفوس اهلابطة . أما اخلوف من السيف والسوط فهو مرتلة هابطة. اإلنسان

العلن وهي اليت على أن تقوى اللّه هي اليت تصاحب الضمري يف السر و.. من اللّه أوىل وأكرم وأزكى 
وما ميكن أن يقوم القانون وحده . تكف عن الشر يف احلاالت اليت ال يراها الناس ، وال تتناوهلا يد القانون

وال صالح .  بدون التقوى ألن ما يفلت من يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله- مع ضرورته -
بة غيبية وراءه ، وبال سلطة إهلية يتقيها لنفس ، وال صالح تمع يقوم على القانون وحده بال رقا

  .الضمري
ويف رواية .. اتقوا اللّه واطلبوا إليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به من األسباب ..» وابتغوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ«

وحني والبشر حني يشعرون حباجتهم إىل اللّه . ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه احلاجة: عن ابن عباس 
 يف أصلح - ذا -يطلبون عنده حاجتهم يكونون يف الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ويكونون 

  .أوضاعهم وأقرا إىل الفالح
  .وكال التفسريين يصلح للعبارة ويؤدي إىل صالح القلب ، وحياة الضمري ، وينتهي إىل الفالح املرجو

  ٢٢..» لَعلَّكُم تفِْلحونَ«
  

����������������� 

                                                 
 )٨٨١ / ٢ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٢



 ٤٣

   :ااهدون يف سبيل اهللا  أولياء بعضهم لبعض -٨
ِإنَّ الَِّذين َآمنوا وهاجروا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين َآووا ونصروا { :  قال تعاىل 

منوا ولَم يهاِجروا ما لَكُم ِمن ولَايِتِهم ِمن شيٍء حتى يهاِجروا وِإِن أُولَِئك بعضهم أَوِلياُء بعٍض والَِّذين َآ
 ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإلَّا ع رصالن كُملَييِن فَعِفي الد وكُمرصنت٧٢(اس (

والَِّذين َآمنوا ) ٧٣(روا بعضهم أَوِلياُء بعٍض ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي الْأَرِض وفَساد كَِبري والَِّذين كَفَ
ِفرغم ما لَهقونَ حِمنؤالْم مه وا أُولَِئكرصنا ووَآو الَِّذينِبيِل اللَِّه ووا ِفي سداهجوا وراجهو كَِرمي قِرزةٌ و

والَِّذين َآمنوا ِمن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَِئك ِمنكُم وأُولُو الْأَرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ) ٧٤(
 ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اِب اللَِّه ِإنَّ اللَّه٧٥-٧٢/األنفال)  [٧٥(ِفي ِكت [.  

ِجِرين الِذين تركُوا ِديارهم ، وجاهدوا مع الرسوِل ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ، واَألنصاِر الِذين آووا ِإنَّ املُها
ِلذَِلك . الرسولَ ونصروه ، هؤالَِء جِميعاً بعضهم أَولَى ِببعٍض ، وكُلٌّ ِمنهم أَحق ِباآلخِر ِمن كُلِّ أَحٍد 

بين املُهاِجِرين واَألنصاِر ، كُلَّ اثْنيِن أَخواِن ِفي اِهللا ، فَكَانوا يتوارثُونَ ِبذَِلك ِإرثاً مقَدماً  �آخى الرسولُ 
  .علَى القَرابِة ، حتى نسخ اُهللا تعالَى ذَِلك ِبآيِة املَواِريِث 

نآم ا الِذينأم ِلِمنيِة املُسالَيو يٌء ِمنش ملَه تثْبالَِء الَ يؤفَه اِكِنِهموا ِفي أَملْ أَقَاموا ، باِجرهي لَموا و
ها ِإالَّ ما ونصرِتِهم ، ِإذْ الَ سِبيلَ ِإلَى والَيِتِهم حتى يهاِجروا ، ولَيس لَهم ِمن املَغاِنِم نِصيب والَ ِفي خمِس

وِإذَا استنصر هؤالَِء ، الِذين آمنوا ولَم يهاِجروا ، ِإخوانهم اِملسِلِمني ِفي ِقتاٍل ِديين . حضروا ِفيِه الِقتالَ 
انَ االسِتنصار علَى قَوٍم بينهم وبين أَما ِإذَا كَ. علَى عدٍو لَهم ، فَعلَيِهم نصرهم ، َألنهم ِإخوانٌ ِفي الديِن 

املُسِلِمني ِميثَاق ومهادنةٌ إلَى مدٍة معينٍة ، فَيِجب علَى املُسِلِمني االَّ يخِفروا ِذمتهم والَ أَنْ ينقُضوا أَيمانهم 
 موهداهع الِذين عم.  

الَ يتوارثُ أَهلَ ( ياُء بعٍض ، وِبذَِلك قَطَع اُهللا املُواالَةَ بينهم وبين الكُفَّاِر ، ومنع بينهم اِملرياثَ ملُؤِمنونَ أَوِل
  ) .ِملَّتيِن 

اوعتياِطِل ، ولَى البونَ عراصنتي مٍض فَهعاُء بِليأَو مهضعوا بكَفَر الِذينفَال و ، ِلِمنيِة املُساودلَى عونَ عن
 اسالِتباِس ، والن نيةٌ بنِفت تكَان ِمِننيالُوا املُؤوتو ، ِرِكنيوا املُشِنبتجت ِإذَا لَمونَ وِلمها املُسا أَيي مالُوهوت

  .كَاِفِرين ِلَألمِر علَى الناِس ، واخِتالَِط املُؤِمِنني ِبال
ِفي االياِت الساِبقَِة ذَكَر اُهللا تعالَى حكْم املُؤِمِنني ِفي الدنيا ، ثُم عطَف ِفي هِذِه اآليِة علَى ِذكِْر ما لَهم ِفي 

 واملَغِفرِة عِن الذُّنوِب ، وِبالرزِق الكَِرِمي اآلِخرِة فَأَخبر عنهم ِبحِقيقَِة اِإلمياِن ، وأَنه تعالَى سيجِزيِهم ِبالصفِْح
 هنسلُّ حمالَ يو أَمسالَ يقَِضي ، ونالَ يو قَِطعنِب ، الِذي الَ يِن الطَّياحلَس.  



 ٤٤

يما كَانوا علَيِه ِمن ِإمياٍن وعمٍل صاِلٍح ،  يذْكُر اُهللا تعالَى أَنَّ الِذين يتِبعونَ املُؤِمِنني املُهاِجِرين واَألنصار ِف
وذَوو اَألرحاِم ِمن اَألقَاِرِب جِميعاً لَهم والَيةُ . وِجهاٍد ِفي سِبيِل اِهللا ، يكُونونَ مع الساِبِقني ِفي اآلِخرِة 

ِة ودٍض ِفي املَوعلَى ِببأَو مهضعبِة ، وابذَا القَريٍء ِفي هِبكُلِّ ش ِليماُهللا عاُهللا ، و عرا شِة كَمرصالناملَاِل و
  .الوجوِد 

ِإنَّ الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين آووا ونصروا « : وقوله تعاىل 
مهضعب ٍض أُولِئكعِلياُء بهو بيان حلكم اجلماعة اإلسالمية فيما بينها ، فهم ـ املهاجرون . . » أَو

واألنصار ـ جبهة واحدة ، وكيان واحد ، جيمعهم هذا النسب الكرمي الذي انتسبوا له ، وهو اإلسالم ، 
  .الذي يعلو كل نسب ، ويفضل كل قرابة

وىف . سالم جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم ىف سبيل اللّهفمن أجل اإلسالم هاجر املهاجرون ، ومن أجل اإل
سبيل اللّه آوى األنصار املهاجرين وشاركوهم أمواهلم وديارهم ، وىف سبيل اإلسالم انتصروا هلم 

  ..ونصروهم 
فهؤالء مجيعا ـ من مهاجرين وأنصار ـ بعضهم أولياء بعض ، ينصر بعضهم بعضا ، وحيامي بعضهم 

  . على لقاء آبائهم وأبنائهم وقتاهلم وقتلهم ىف سبيل اللّهعن بعض ، ولو محلهم ذلك
وهناك مؤمنون ، ولكنهم مل يهاجروا ، قد حبستهم قريش ، أو منعهم فما حكم هؤالء املؤمنون ؟ وما 

  وضعهم ىف املؤمنني من املهاجرين واألنصار ؟ 
ولكن .  املهاجرين واألنصارإم ال شك أعضاء ىف هذا اجلسد اإلسالمى اجلديد ، الذي تربز مساته ىف

كان اإلسالم ىف دور البناء للمجتمع اإلسالمى ، وكان من أجل هذا ىف مسيس احلاجة إىل كل يد عاملة 
لدعم هذا البناء ، ورفع بنيانه ـ األمر الذي جعل اهلجرة إىل املدينة اليت آوى إليها الرسول ، واختذ منها 

رفع درجة املؤمن ، وتشريفه ذا املقام الكرمي الذي أفرد اللّه مركزا لدعوته ، أمرا له قدره وأثره ىف 
  ..سبحانه وتعاىل به املهاجرين ، وجعل هلم ولألنصار ذكرا طيبا ، جاء به القرآن الكرمي أكثر من موضع 

من أجل هذا ، فإن الذين آمنوا ومل يهاجروا ـ لعلّة أو ألكثر ـ مل يكن حسام قائما على هذا التقدير 
إذ كان املهاجرون ، مؤمنني ، ومعهم مع إميام هجرة ..ي يسوى بينهم وبني املهاجرين ، أو األنصار الذ

  .. ، وكان األنصار مؤمنني ، ومعهم مع إميام أم آووا ونصروا 
أما املؤمنون الذي حبستهم أعذارهم عن اهلجرة ، فإم مل يضيفوا إىل إميام شيئا مما فعله املهاجرون أو 

فهم واحلال كذلك ليسوا بالّذين يدخلون ىف ذمة املؤمنني ىف هذه املرحلة من مراحل الدعوة .. األنصار 
اإلسالمية ، حبيث مينعوم من عدوهم ، ويدفعون عنهم ما يعرض هلم من ظلم وبغي ، وهم ىف ديار 



 ٤٥

المية ـ حسبهم أن وحسب املهاجرين واألنصار ىف هذه املرحلة من مسرية الدعوة اإلس.. الظاملني 
  .ينظروا ألنفسهم ، وأن يدفعوا البغي املتسلط عليهم

والَِّذين آمنوا ولَم يهاِجروا ما لَكُم ِمن واليِتِهم ِمن شيٍء حتى يهاِجروا « : وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل 
ء فوق أعبائها ، وهو الدفاع عن وىف هذا ختفيف عن اجلماعة اإلسالمية ، وإعفاء هلا من محل عب.. »

األفراد أو اجلماعات الذين آمنوا ومل يهاجروا ، بل ظلّوا بني أهليهم وأقوامهم الذين ينظرون إليهم نظرات 
  .مغيظة حانقة ، ترمي بالضر واألذى

منني ولو دخل هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا ـ لو دخلوا ىف ذمة املؤمنني وىف والئهم ، لكان على املؤ
االنتصار هلم من كل ظلم ، واحلماية هلم من كلّ عدوان ، وهذا جيعل اجلماعة اإلسالمية ـ مع ما هى 
عليه من قلة عدد يومئذ ـ ىف وجه حرب متصلة ، مع قبائل العرب مجيعا ، حيث كان ىف كل قبيلة فرد 

فراد ىف أقوامهم حمفوفا وكان وضع هؤالء األ.. أو أفراد من الذين آمنوا ، واستجابوا للّه وللرسول 
باملكاره ، متصلّا بالضر واألذى ، فلو دخلوا ىف ذمة املسلمني لكان على املهاجرين واألنصار ، نصرهم 

  .ودفع الضر عنهم
هو .. » ِميثاق وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر ِإلَّا على قَوٍم بينكُم وبينهم« : وىف قوله تعاىل 

بيان للحال اليت جيب على مجاعة املسلمني أن ينتصروا فيها ملن يستنصر م من املؤمنني الذين مل يهاجروا 
، وتلك احلال هى أن يكون استنصار املستنصرين م من أجل الدين ، وحلساب الدين ، ال لعصبية نسب 

  .أو قرابة أو حلف
د هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا ، فرصة ساحنة لنصرة الدين ، ىف ومعىن االستنصار ىف الدين أن جي

مواطنهم اليت هم فيها ، كأن جتد تلك اجلماعة اليت مل اجر ، قدرة على دفع عدوان املعتدين عليها 
 ولكنها حتتاج إىل مساندة عدد من املسلمني ـ عندئذ جيب على اجلماعة اإلسالمية أن تناصرها وتشد

  ..ففي هذا انتصار لدعوة اإلسالم ، ومتكني هلا ىف هذا املوطن اجلديد .. لرجال والسالح ظهرها با
إن املهاجرين واألنصار كانوا : هذا ، وقد ذهب أكثر املفسرين أن الوالية هنا هى التوارث بينهم ، وقالوا 

مث نسخ ذلك ب  .. يتوارثون باهلجرة والنصرة ، جاعلني نسب اإلسالم بينهم ، أوىل من نسب القرابة
وقد كان رأينا على غري هذا ، وهو أن املراد . . »وأُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض «: قوله تعاىل 

وهذا ما يشري إليه قوله .. التناصر ، والتعاطف ، وتالحم املشاعر ، ىف ظل األخوة اإلسالمية : بالوالية 
« : وىف هذا يقول الرسول الكرمي كما رواه مسلم ) احلجرات : ١٠(» نَ ِإخوةٌ ِإنما الْمؤِمنو« : تعاىل 

مثل ىف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 
  .»واحلمى 



 ٤٦

صار ملن استنصر ا من أجل إلزام للجماعة اإلسالمية بأن تقوم باالنت» فَعلَيكُم النصر « : وىف قوله تعاىل 
  ..الدين 

استثناء من احلكم املوجب على اجلماعة اإلسالمية » ِإلَّا على قَوٍم بينكُم وبينهم ِميثاق « : وىف قوله تعاىل 
وذلك أنه إذا كان هناك .. االنتصار ملن يستنصر م من املؤمنني دفاعا عن اإلسالم ، ودعوة اإلسالم 

وادعة بني املسلمني وبني من دعاهم املؤمنون إىل حرم ، حينئذ جيب على املسلمني أن حيترموا ميثاق وم
هذا امليثاق ، وأن يلتزموا حدوده ، وأن يقوموا على الوفاء به ، وال يدخلوا ىف حرب مع من دعوا إىل 

  .حربه ، وهو موادع هلم مبيثاق واثقهم عليه
هو : » وا بعضهم أَوِلياُء بعٍض ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي الْأَرِض وفَساد كَِبري والَِّذين كَفَر« : قوله تعاىل 

وأم حزب واحد ، جمتمع على عداوة . تقرير حلكم واقع بني الكافرين وهو أم على والء فيما بينهم
  ..املؤمنني ، ناصب حلرم ، راصد للفرصة املمكنة له منهم 

س ىف هذا الذي يقرره القرآن الكرمي دعوة جلماعات الكافرين أن يكونوا على هذا الوالء الذي بينهم ولي
، وإمنا هو ـ كما قلنا ـ تقرير ألمر واقع ، يرى منه املؤمنون كيف جيتمع أهل الضالل على الضالل ، 

عوا على اإلميان ، وأن فاوىل للمؤمنني مث أوىل هلم ، أن جيتم.. وكيف يقوم بينهم الوالء والتناصر 
  .يتناصروا على احلق واخلري

إشارة إىل ما ينبغي أن يكون بني مجاعة » ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي الْأَرِض وفَساد كَِبري « : وىف قوله تعاىل 
وسقطت راية وأم إن مل يفعلوا هذا ، فسد أمرهم ، ومتكّن العدو منهم ، . املؤمنني من تالحم وتناصر

  .احلق اليت يقاتلون عليها ، وخال وجه األرض للفساد واملفسدين
يعود إىل الوالء الذي ينبغي أن يكون بني املؤمنني ، بعد أن دعاهم اللّه إليه ىف » تفعلوه « والضمري ىف 
م ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين آووا ونصروا ِإنَّ الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِه« : قوله تعاىل 

وبعد أن لفتهم سبحانه إىل ما بني أهل الكفر والضالل من والء والتقاء . . »أُولِئك بعضهم أَوِلياُء بعٍض 
  .على البغي والعدوان

ِه والَِّذين آووا ونصروا أُولِئك هم الْمؤِمنونَ والَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَّ« : وقوله تعاىل 
 كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم ما لَهقح«.  

هو عرض للمهاجرين واألنصار ، وإفراد هلم بتلك املرتلة الرفيعة من اإلميان الذي حقّقوا صفته فيهم على 
أي املؤمنون إميانا كامال ، مل تشبه شائبة من ضعف » حقا أُولِئك هم الْمؤِمنونَ « .. أكمل وجه وأروعه 

  ..فهو اإلميان اخلالص ، وهو احلق حقّا .. ، ومل تعلق به خاطرة من شك أو ريب 
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 » كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم مم ، وهلم » لَهأي مغفرة عامة شاملة ، تنال كلّ ذنو » كَِرمي قب ، من » ِرزطي
وهذا من بعض األسرار اليت جاء عليها النظم القرآىن ىف تنكري املغفرة .  الدنيا ويف اآلخرةكل شىء ، ىف

  ..والرزق الكرمي ، حيث يراد ما العموم والشمول 
فسه هذا إغراء ملن حتدثه ن.»والَِّذين آمنوا ِمن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولِئك ِمنكُم « : قوله تعاىل 

، وترتع به مهته أن يكون ىف هذا املوكب الكرمي الذي انتظم أولئك الذين وصفهم اللّه سبحانه وتعاىل 
إغراء لكل من .. هذا الوصف الكرمي ، وحلّاهم حبلية اإلميان الكامل ، وأنزهلم منازل مغفرته ورضوانه 

 ميسكه عن اهلجرة ، فيهاجر إىل يطلب هذا املقام الكرمي أن يستحثّ خطاه إليه ، وأن يتخفف من كل ما
من سبقوه إىل دار اهلجرة ، وهناك سيأخذ مكانه بينهم ، ويرتل حيث أنزهلم اللّه ىف منازل فضله وإحسانه 

  .فإن الطريق إىل اللّه مفتوح دائما ، ورمحة اللّه تسع كل شىء ، وعطاؤه موصول ال ينقطع ، وال ينفد..
إشارة إىل ما بني املؤمنني ـ من سبق » وا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض وأُولُ« : وىف قوله تعاىل بعد هذا 

فيهم مجيعا أبناء أب واحد ، هو اإلسالم ، الذي .. منهم ومن حلق ـ من نسب قريب ، ورحم ماسة 
  .يولدون فيه حاال بعد حال ، وجيال بعد جيل

ويكون » أوىل « : إما أن يكون متعلقا بقوله تعاىل : ني حيتمل وجه» ِفي ِكتاِب اللَِّه « : وقوله سبحانه 
وأولوا األرحام ـ أي املؤمنون ـ بعضهم أوىل ببعض فيما جاء ىف كتاب اللّه ، أي دين اللّه ، : املعىن 

مبعىن أن والء املؤمنني بعضهم لبعض ، إمنا هو فيما هو حق وخري .. الذي محله كتاب اللّه وهو القرآن 
وإما أن يكون . ا اخلري واإلحسان مما هو ىف كتاب اللّه ، الذي آمنوا به ، ودانوا بشريعتهوإحسان ، وهذ

من أين جاء هذا احلكم الذي قررته اآلية ىف قوله تعاىل « : استئنافا ، هو جواب لسؤال مقدر ، وتقديره 
  ؟» وأُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض « : 

أي ىف علم اللّه ، وفيما أقام العباد عليه ، حيث جعل بني أوىل » ِفي ِكتاِب اللَِّه « :  فكان اجلواب 
ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللَِّه اثْنا عشر شهراً « : ومثل هذا ما جاء ىف قوله .. األرحام مودة ، ورمحة ، ووالء 

الْأَرماواِت والس لَقخ موِفي ِكتاِب اللَِّه ي ٍء « .. أي ىف علمه وتقديره ، وتدبريه » ضيِبكُلِّ ش ِإنَّ اللَّه
 ِليم٢٣.ال ختفى عليه خافية ىف األرض وال ىف السماء» ع  

والوالية بني املسلمني يف إبان نشأة اتمع املسلم إىل يوم بدر ، كانت والية توارث وتكافل يف الديات 
حىت إذا وجدت الدولة ومكن اللّه هلا .. لدم والنسب والقرابة ووالية نصرة وأخوة قامت مقام عالقات ا
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بيوم الفرقان يف بدر بقيت الوالية والنصرة ، ورد اللّه املرياث والتكافل يف الديات إىل قرابة الدم ، داخل 
  ..اتمع املسلم 

فهي اهلجرة من دار  - العامة واخلاصة -فأما اهلجرة اليت يشري إليها النص وجيعلها شرطا لتلك الوالية 
 فأما الذين ميلكون اهلجرة ومل يهاجروا ، استمساكا مبصاحل أو - ملن استطاع -الشرك إىل دار اإلسالم 

قرابات مع املشركني ، فهؤالء ليس بينهم وبني اتمع املسلم والية ، كما كان الشأن يف مجاعات من 
ذلك بعض أفراد يف مكة من القادرين على اهلجرة األعراب أسلموا ومل يهاجروا ملثل هذه املالبسات ، وك

 على شرط أال - إن استنصروهم يف الدين خاصة -وهؤالء وأولئك أوجب اللّه على املسلمني نصرهم .. 
يكون االعتداء عليهم من قوم بينهم وبني اتمع املسلم عهد ، ألن عهود اتمع املسلم وخطته احلركية 

ذه النصوص واألحكام تدل داللة كافية على طبيعة اتمع املسلم وحنسب أن ه! أوىل بالرعاية
ولكن هذه الداللة ال تتضح الوضوح الكايف . واالعتبارات األساسية يف تركيبه العضوي ، وقيمه األساسية

إال ببيان تارخيي عن نشأة هذا اتمع التارخيية والقواعد األساسية اليت انبثق منها وقام عليها ومنهجه 
  : ركي والتزاماته احل

 إمنا متثل احللقة األخرية يف سلسلة الدعوة الطويلة - �  على يد حممد رسول اللّه -إن الدعوة اإلسالمية 
وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا .. إىل اإلسالم بقيادة موكب الرسل الكرام 

ومل يكن .. ق وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبية اخللق هو تعريف الناس بإهلهم الواحد ورم احل: واحدا 
 ينكرون مبدأ األلوهية وجيحدون وجود اللّه البتة إمنا - فيما عدا أفرادا معدودة ىف فترات قصرية -الناس 

إما يف صورة االعتقاد : هم كانوا خيطئون معرفة حقيقة رم احلق ، أو يشركون مع اللّه آهلة أخرى 
 يف صورة احلاكمية واالتباع وكالمها شرك كاآلخر خيرج به الناس من دين اللّه ، الذي والعبادة وإما

كانوا يعرفونه على يد كل رسول ، مث ينكرونه إذا طال عليهم األمد ، ويرتدون إىل اجلاهلية ، اليت 
 االتباع إما يف االعتقاد والعبادة ، وإما ىف.. أخرجهم منها ، ويعودون إىل الشرك باللّه مرة أخرى 

  ..واحلاكمية ، وإما فيها مجيعا 
إسالم العباد لرب .. » اإلسالم«إا تستهدف .. هذه طبيعة الدعوة إىل اللّه على مدار التاريخ البشري 

العباد وإخراجهم من عبادة العباد إىل عبادة اللّه وحده بإخراجهم من سلطان العباد وحاكميتهم 
 سلطان اللّه وحاكميته وشريعته وحده يف كل شأن من شؤون احلياة وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم ، إىل

جاء لريد الناس .. ، كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله  � وىف هذا جاء اإلسالم على يد حممد .. 
إىل حاكمية اللّه كشأن الكون كله الذي حيتوي الناس فيجب أن تكون السلطة اليت تنظم حيام هى 

ظم وجوده فال يشذوا هم مبنهج وسلطان وتدبري غري املنهج والسلطان والتدبري الذي السلطة اليت تن
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فالناس . بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم يف غري اجلانب اإلرادي من حيام. يصرف الكون كله
حمكومون بقوانني فطرية من صنع اللّه يف نشأم ومنوهم وصحتهم ومرضهم ، وحيام وموم كما هم 

مون ذه القوانني يف اجتماعهم وعواقب ما حيل م نتيجة حلركتهم االختيارية ذاا وهم ال ميلكون حمكو
تغيري سنة اللّه م ىف هذا كله كما أم ال ميلكون تغيري سنة اللّه ىف القوانني الكونية اليت حتكم هذا الكون 

رادي من حيام فيجعلوا شريعة اللّه هى ومن مث ينبغى أن يثوبوا إىل اإلسالم ىف اجلانب اإل.. وتصرفه 
احلاكمة ىف كل شأن من شؤون هذه احلياة ، تنسيقا بني اجلانب اإلرادي يف حيام واجلانب الفطري ، 

  ..وتنسيقا بني وجودهم كله بشطريه هذين وبني الوجود الكوين  
وجود الكوين والتصادم بني ولكن اجلاهلية اليت تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ ذا عن ال

هذه اجلاهلية اليت واجهها كل رسول .. منهج اجلانب اإلرادي يف حياة اإلنسان واجلانب الفطري 
هذه اجلاهلية مل تكن ..  بدعوته - �  -واليت واجهها رسول اللّه . بالدعوة إىل اإلسالم للّه وحده

إمنا كانت متمثلة دائما يف ! على اإلطالق» نظرية«بل رمبا أحيانا مل تكن هلا . جمردة» نظرية«متمثلة يف 
متمثلة يف جمتمع ، خاضع لقيادة هذا اتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره . جتمع حركي

وتقاليده وعاداته ، وهو جمتمع عضوي بني أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والوالء والتعاون 
للمحافظة على وجوده والدفاع - بإرادة واعية أو غري واعية -تمع يتحرك العضوي ، الذي جيعل هذا ا 

  .عن كيانه والقضاء على عناصر اخلطر اليت دد ذلك الوجود وهذا الكيان يف أية صورة من صور التهديد
جمردة ، ولكن تتمثل يف جتمع حركي على هذا النحو فإن » نظرية«ومن أجل أن اجلاهلية ال تتمثل يف 

 أن تتمثل يف - وال جيدي شيئا -ولة إلغاء هذه اجلاهلية ، ورد الناس إىل اللّه مرة أخرى ، ال جيوز حما
فإا حينئذ ال تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعال واملتمثلة يف جتمع حركي عضوي ، . جمردة» نظرية«

ود قائم بالفعل ، إلقامة فضال على أن تكون متفوقة عليها كما هو املطلوب يف حالة حماولة إلغاء وج
بل ال بد هلذه احملاولة اجلديدة . وجود آخر خيالفه خمالفة أساسية يف طبيعته ويف منهجه ويف كلياته وجزئياته

أن تتمثل يف جتمع عضوي حركي أقوى يف قواعده النظرية والتنظيمية ، ويف روابطه وعالقاته ووشائجه 
  .من ذلك التجمع اجلاهلي القائم فعال

شهادة أن ال إله «:  هي قاعدة - على مدار التاريخ البشري -اعدة النظرية اليت يقوم عليها اإلسالم والق
إفراده ا ..  باأللوهية والربوبية والقوامة والسلطان واحلاكمية - سبحانه -أي إفراد اللّه . »إال اللّه

فشهادة أن ال إله إال اللّه ، ال توجد فعال . اعتقادا يف الضمري ، وعبادة يف الشعائر ، وشريعة يف واقع احلياة
وال تعترب موجودة شرعا إال يف هذه الصورة املتكاملة اليت تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار 

  ..قائلها مسلما أو غري مسلم 



 ٥٠

قضون هم يف أن تعود حياة البشر جبملتها إىل اللّه ، ال ي.. ومعىن تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية 
أي شأن من شؤوا ، وال يف أي جانب من جوانبها ، من عند أنفسهم بل ال بد هلم أن يرجعوا إىل 

.. وحكم اللّه هذا جيب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول اللّه .. حكم اللّه فيها ليتبعوه 
  .»ادة أن حممدا رسول اللّهشه«: وهذا يتمثل يف شطر الشهادة الثاين من ركن اإلسالم األول 

 وهي تنشئ منهجا كامال للحياة حني -هذه هي القاعدة النظرية اليت يتمثل فيها اإلسالم ويقوم عليها 
تطبق يف شؤون احلياة كلها يواجه به املسلم كل فرع من فروع احلياة الفردية واجلماعية ، يف داخل دار 

 ويف عالقات اتمع املسلم باتمعات األخرى ولكن اإلسالم وخارجها يف عالقاته باتمع املسلم
جمردة ليعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاوهلا » نظرية« مل يكن ميلك أن يتمثل يف - كما قلنا -اإلسالم 

. عبادة مث يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع احلركي اجلاهلي القائم فعال
  .لإلسالم» وجود فعلي« ال ميكن أن يؤدي إىل - مهما كثر عددهم -ى هذا النحو فإن وجودهم عل

الداخلني يف التركيب العضوي للمجتمع اجلاهلي سيظلون مضطرين حتما » املسلمني نظريا«ألن األفراد 
سيتحركون طوعا أو كرها ، بوعي أو بغري وعي لقضاء . لإلستجابة ملطالب هذا اتمع العضوية

األساسية حلياة هذا اتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل اليت احلاجات 
.. دد وجوده وكيانه ألن الكائن العضوي يقوم ذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم مل يريدوا 

» نظريا« يعملون بتقوية اتمع اجلاهلي الذي» فعال«سيظلون يقومون » املسلمني نظريا«أي أن األفراد 
وسيعطونه كفايام وخربام ! إلزالته وسيظلون خاليا حية يف كيانه متده بعناصر البقاء واالمتداد

ونشاطهم ليحيا ويقوى ، وذلك بدال من أن تكون حركتهم يف اجتاه تقويض هذا اتمع اجلاهلي ، 
يف جتمع ) أي العقيدة(نظرية لإلسالم ومن مث مل يكن بد أن تتمثل القاعدة ال! إلقامة اتمع اإلسالمي

مل يكن بد أن ينشأ جتمع عضوي حركي آخر غري التجمع اجلاهلي .. عضوي حركي منذ اللحظة األوىل 
وأن يكون حمور . ، منفصل ومستقل عن التجمع العضوي احلركي اجلاهلي الذي يستهدف اإلسالم إلغاءه

 ومن بعده يف كل قيادة إسالمية - �  - يف رسول اللّه هذا التجمع اجلديد هو القيادة اجلديدة املتمثلة
 وأن خيلع كل -تستهدف رد الناس إىل ألوهية اللّه وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته 

 أي -من يشهد أن ال إله إال اللّه وأن حممدا رسول اللّه والءه من التجمع العضوي احلركي اجلاهلي 
 يف أية صورة كانت ، سواء كانت يف صورة قيادة - ومن قيادة ذلك التجمع - التجمع الذي جاء منه

دينية ، من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافني ومن إليهم ، أو يف صورة قيادة سياسية واجتماعية 
واقتصادية كاليت كانت لقريش ، وأن حيصر والءه يف التجمع العضوي احلركي اإلسالمي اجلديد ويف 

  .سلمةقيادته امل
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مل يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة األوىل لدخول املسلم يف اإلسالم ، ولنطقه بشهادة أن ال إله إال 
ال يتحقق مبجرد قيام القاعدة . ألن وجود اتمع املسلم ال يتحقق إال ذا. اللّه وأن حممدا رسول اللّه

مع عضوي متناسق متعاون له وجود ذايت النظرية يف قلوب أفراد مهما تبلغ كثرم ال يتمثلون يف جت
 على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه - كأعضاء الكائن احلي -مستقل ، يعمل أعضاؤه عمال عضويا 

ويعملون يف هذا حتت قيادة مستقلة عن . وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل اليت اجم وجوده وكيانه
. وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم اإلسالميقيادة اتمع اجلاهلي تنظم حتركهم وتنسقه ، 
  .وملكافحة ومقاومة وإزالة الوجود اآلخر اجلاهلي

 يقوم عليها يف - ولكنها شاملة -هكذا وجد متمثال يف قاعدة نظرية جمملة .. وهكذا وجد اإلسالم 
ومل يوجد  .. نفس اللحظة جتمع عضوي حركي مستقل منفصل عن اتمع اجلاهلي ومواجه هلذا اتمع

.. وهكذا ميكن أن يوجد اإلسالم مرة أخرى .. جمردة عن هذا الوجود الفعلي » نظرية«قط يف صورة 
وال سبيل إلعادة نشأته يف ظل اتمع اجلاهلي يف أي زمان ويف أي مكان ، بغري الفقه الضروري لطبيعة 

  .نشأته العضوية احلركية
لفطرية وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه احلركي وحني ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها ا

ندرك معه مدلوالت هذه النصوص واألحكام اليت نواجهها يف ختام هذه السورة ، يف تنظيم اتمع املسلم 
 والذين آووا ونصروا وعالقاته مع الذين - بطبقام -وتنظيم عالقاته مع املؤمنني املهاجرين ااهدين 

  ..يهاجروا وعالقاته مع الذين كفروا آمنوا ومل 
  .إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية احلركية للمجتمع اإلسالمي

ِإنَّ الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا «: ونستطيع اآلن أن نواجه هذه النصوص واألحكام الواردة فيها 
ِفي س فُِسِهمأَنو واِلِهمٍضِبأَمعِلياُء بأَو مهضعب وا أُولِئكرصنا ووآو الَِّذينِبيِل اللَِّه و . لَموا ونآم الَِّذينو

 ِإلَّا -وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر . يهاِجروا ما لَكُم ِمن واليِتِهم ِمن شيٍء حتى يهاِجروا
ِإلَّا تفْعلُوه .. والَِّذين كَفَروا بعضهم أَوِلياُء بعٍض .  واللَّه ِبما تعملُونَ بِصري-وٍم بينكُم وبينهم ِميثاق على قَ

كَِبري فَسادِض وةٌ ِفي الْأَرنِفت كُنت «..  
رسول اللّه يف مكة من الوالء ألسرته ، والوالء أشهد أن ال إله إال اللّه وأن حممدا : لقد اخنلع كل من قال 

لعشريته ، والوالء لقبيلته ، والوالء لقيادته اجلاهلية املمثلة يف قريش وأعطى والءه وزمامه حملمد رسول اللّه 
يف حني وقف اتمع اجلاهلي يدفع عن وجوده .  وللتجمع الصغري الناشئ الذي قام بقيادته- �  -

 وحياول سحق هذا - اخلارج عليه حىت قبل اللقاء يف املعركة احلربية -جمع اجلديد الذايت خطر هذا الت
  .التجمع الوليد يف نشأته
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اآلتني » األفراد«أي أنه حول هؤالء ..  بني أعضاء هذا التجمع الوليد - �  -عندئذ آخى رسول اللّه 
قيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم متكافل ، تقوم رابطة الع» جمتمع«من اتمع اجلاهلي أفرادا ، إىل 

الوالء لقيادته اجلديدة مقام الوالء للقيادة اجلاهلية ، ويقوم الوالء فيه للمجتمع اجلديد مقام كل والء 
  .سابق

مث ملا فتح اللّه للمسلمني دار اهلجرة يف املدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة اإلسالمية على 
 مما حيمون منه أمواهلم - �  - ، والسمع والطاعة يف املنشط واملكره ، ومحاية رسول اللّه الوالء املطلق

 عاد رسول اللّه فآخى - �  -وأوالدهم ونساءهم وقامت الدولة املسلمة يف املدينة بقيادة رسول اللّه 
مبا يف .  مقتضياابني املهاجرين واألنصار تلك املؤاخاة اليت تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل

وكان حكم اللّه تعاىل .. ذلك اإلرث والديات والتعويضات اليت تقوم ا رابطة الدم يف األسرة والعشرية 
 :» وا أُولِئكرصنا ووآو الَِّذينِبيِل اللَِّه وِفي س فُِسِهمأَنو واِلِهموا ِبأَمدجاهوا ورهاجوا ونآم ِإنَّ الَِّذين
ٍضبعِلياُء بأَو مهضع «..  

أولياء يف النصرة ، وأولياء يف اإلرث ، وأولياء يف الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على رابطة الدم 
  .والنسب من التزامات وعالقات

مل يهاجروا .. مث وجد أفراد آخرون دخلوا يف هذا الدين عقيدة ولكنهم مل يلتحقوا باتمع املسلم فعال 
 دار اإلسالم اليت حتكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة املسلمة ومل ينضموا إىل اتمع املسلم الذي إىل

أصبح ميلك دارا يقيم فيها شريعة اللّه وحيقق فيها وجوده الكامل بعد ما حتقق له وجوده يف مكة نسبيا ، 
منفصل عن اتمع اجلاهلي ومواجه بالوالء للقيادة اجلديدة والتجمع يف جتمع عضوي حركي ، مستقل و

  .له ذا الوجود املستقل املميز
يعتنقون العقيدة ، ولكنهم ال ينضمون . وجد هؤالء األفراد سواء يف مكة ، أو يف األعراب حول املدينة

  ..للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة وال يدينون فعال دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه 
 مع هذا اتمع - بكل أنواع الوالية -تربوا أعضاء يف اتمع املسلم ومل جيعل اللّه هلم والية وهؤالء مل يع

والَِّذين آمنوا ولَم يهاِجروا ما «: ويف هؤالء نزل هذا احلكم . ، ألم بالفعل ليسوا من اتمع اإلسالمي
وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر ، ِإلَّا على قَوٍم بينكُم . لَكُم ِمن واليِتِهم ِمن شيٍء حتى يهاِجروا

ِميثاق مهنيبو «..  
فهؤالء .  ومع منهجه احلركي الواقعي- اليت أسلفنا -وهذا احلكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين 

ولكن هناك رابطة العقيدة .. ال تكون بينهم وبينه والية األفراد ليسوا أعضاء يف اتمع املسلم ومن مث 
 على اتمع املسلم تبعات جتاه هؤالء األفراد اللهم إال أن يعتدى عليهم يف - وحدها -وهذه ال ترتب 
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 يف مثل هذا ، كان على - يف دار اإلسالم -فإذا استنصروا املسلمني . دينهم فيفتنوا مثال عن عقيدم
على شرط أال خيل هذا بعهد من عهود املسلمني مع معسكر . صروهم يف هذه وحدهااملسلمني أن ين

ذلك أن األصل هو ! ولو كان هذا املعسكر هو املعتدي على أولئك األفراد يف دينهم وعقيدم. آخر
 فهذه هلا الرعاية أوال ، حىت. مصلحة اتمع املسلم وخطته احلركية وما يترتب عليها من تعامالت وعقود

جتاه االعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا ، ولكنهم مل ينضموا للوجود الفعلي هلذا الدين املتمثل يف 
  ..التجمع اإلسالمي 

  ..وهذا يعطينا مدى األمهية اليت يعلقها هذا الدين على التنظيم احلركي الذي ميثل وجوده احلقيقي .. 
 يرى - سبحانه -فكل عملكم حتت بصره ..» ملُونَ بِصريواللَّه ِبما تع«: والتعقيب على هذا احلكم 

  .مداخله وخمارجه ، ومقدماته ونتائجه ، وبواعثه وآثاره
وكما أن اتمع املسلم جمتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع يف والء واحد ، فكذلك 

  ..» عٍضوالَِّذين كَفَروا بعضهم أَوِلياُء ب«: اتمع اجلاهلي 
إن اتمع اجلاهلي ال يتحرك كأفراد إمنا يتحرك ككائن .  كما أسلفنا-إن األمور بطبيعتها كذلك 

فهم بعضهم . عضوي ، تندفع أعضاؤه ، بطبيعة وجوده وتكوينه ، للدفاع الذايت عن وجوده وكيانه
 جمتمع آخر له ذات ومن مث ال ميلك اإلسالم أن يواجههم إال يف صورة.. أولياء بعض طبعا وحكما 

فأما إذا مل يواجههم مبجتمع والؤه بعضه لبعض ، فستقع . اخلصائص ، ولكن بدرجة أعمق وأمنت وأقوى
 وتقع الفتنة - ألم ال ميلكون مواجهة اتمع اجلاهلي املتكافل أفرادا -الفتنة ألفراده من اتمع اجلاهلي 

ويقع الفساد يف األرض بطغيان اجلاهلية على . د وجودهيف األرض عامة بغلبة اجلاهلية على اإلسالم بع
:  وهو أفسد الفساد . اإلسالم وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى

»كَِبري فَسادِض وةٌ ِفي الْأَرنِفت كُنت لُوهفْعِإلَّا ت «..  
واملسلمون الذين ال يقيمون وجودهم .. بعد هذا التحذير حتذير وال يكون بعد هذا النذير نذير ، وال 

 فوق ما -على أساس التجمع العضوي احلركي ذي الوالء الواحد والقيادة الواحدة ، يتحملون أمام اللّه 
  . تبعة تلك الفتنة يف األرض ، وتبعة هذا الفساد الكبري-يتحملون يف حيام ذاا 

والَِّذين آمنوا وهاجروا «: رر أن اإلميان احلق إمنا يتمثل يف هذه الصورة مث يعود السياق القرآين ليق
كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم ما لَهقونَ حِمنؤالْم مه وا أُولِئكرصنا ووآو الَِّذينِبيِل اللَِّه ووا ِفي سدجاهو «..  

هذه هي صورة النشأة .. قيقية اليت يتمثل فيها اإلميان فهذه هي الصورة احل.. أولئك هم املؤمنون حقا 
إنه ال يوجد حقيقة مبجرد إعالن القاعدة النظرية وال مبجرد .. احلقيقية والوجود احلقيقي هلذا الدين 

إن هذا الدين منهج حياة ال يتمثل يف وجود فعلي .. اعتناقها وال حىت مبجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها 



 ٥٤

إال ) حقا(أما وجوده يف صورة عقيدة فهو وجود حكمي ، ال يصبح .. ذا متثل يف جتمع حركي ، إال إ
  ..حني يتمثل يف تلك الصورة احلركية الواقعية 

والرزق يذكر هنا مبناسبة اجلهاد واإلنفاق واإليواء .. وهؤالء املؤمنون حقا ، هلم مغفرة ورزق كرمي 
  .بل هي أكرم الرزق الكرمي. غفرة وهي من الرزق الكرميوفوقه امل.. والنصرة وتكاليف هذا كله 

 وإن كانت للسابقني -مث يلحق بالطبقة األوىل من املهاجرين ااهدين ، كل من يهاجر بعد ذلك وجياهد 
:  إمنا هذا إحلاق يف الوالء والعضوية يف اتمع اإلسالمي -درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية األخرى 

» الَِّذينوكُمِمن فَأُولِئك كُمعوا مدجاهوا ورهاجو دعب وا ِمننآم «..  
ولقد ظل شرط اهلجرة قائما حىت فتح مكة حني دانت أرض العرب لإلسالم ولقيادته ، وانتظم الناس يف 

 غري أن ذلك إمنا كان - �  -كما قال رسول اللّه . فال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. جمتمعه
 جولة اإلسالم األوىل اليت حكم فيها األرض ألفا ومائيت عام تقريبا مل ينقطع فيها حكم شريعة اإلسالم يف

فأما اليوم وقد عادت األرض إىل اجلاهلية وارتفع .. ، وقيام القيادة املسلمة على شريعة اللّه وسلطانه 
ىل الطاغوت يف األرض كلها ،  عن حياة الناس يف األرض ، وعادت احلاكمية إ- سبحانه -حكم اللّه 

 -اآلن تبدأ جولة جديدة أخرى لإلسالم .. ودخل الناس يف عبادة العباد بعد إذ أخرجهم اإلسالم منها 
 كل أحكامها املرحلية ، حىت تنتهي إىل إقامة دار إسالم وهجرة - يف التنظيم - تأخذ -كاجلولة األوىل 

 فال تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث يف اجلولة -ه  بإذن اللّ-مث متتد ظالل اإلسالم مرة أخرى 
  ..األوىل 

قام الوالء يف .. ولقد كانت لفترة البناء األوىل للوجود اإلسالمي أحكامها اخلاصة ، وتكاليفها اخلاصة 
مبا يف ذلك اإلرث . العقيدة مقام الوالء يف الدم ، يف كل صوره وأشكاله ، ويف كل التزاماته ومقتضياته

فلما أن استقر الوجود اإلسالمي بيوم الفرقان يف بدر عدلت أحكام تلك .. لتكافل يف الديات واملغارم وا
وكان من هذه التعديالت . الفترة االستثنائية ، الالزمة لعملية البناء األوىل ، املواجهة لتكاليفها االستثنائية

: نه يف اطار اتمع املسلم يف دار اإلسالم  ولك-عودة التوارث والتكافل يف الديات وغريها إىل القرابة 
فال بأس بعد استقرار الوجود الفعلي لإلسالم ، .. » وأُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه«

 وال ضرر. إن هذا يليب جانبا فطريا يف النفس اإلنسانية.. من أولوية ذوي القرىب يف داخل اإلطار العام 
من تلبية املشاعر الفطرية يف النفس اإلنسانية ، ما دام أن ليس هناك ما يعارض هذه املشاعر من تكاليف 

يضبطها لتستقيم مع احلاجات . إن اإلسالم ال حيطم املشاعر الفطرية ولكنه يضبطها.. الوجود اإلسالمي 
ومن مث تكون لبعض . ره العام يف إطا-العليا للوجود اإلسالمي فمىت انقضت هذه احلاجات عاد يلبيها 

الفترات االستثنائية يف احلركة تكاليفها اخلاصة ، اليت ليست واردة يف األحكام النهائية لإلسالم ، اليت 
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وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء .. حتكم اتمع اإلسالمي املستقر اآلمن يف حياته العادية 
  ..مه األخرى األوىل وطبيعة اإلسالم العامة وأحكا

»ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وهو التعقيب املناسب على هذه األحكام والتنظيمات واملشاعر ، وتداخلها ..» ِإنَّ اللَّه
  ..علم اللّه تعاىل . فهي من العلم احمليط بكل شيء. وتنظيمها وتنسيقها
نهج ويقيم وجودها على أساس  وهو يبين األمة املسلمة على هذه القاعدة وفق هذا امل-وبعد فإن اإلسالم 

إنسانية « إمنا كان يستهدف إبراز -التجمع العضوي احلركي وجيعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة 
وكان ميضي يف . وتقويتها ومتكينها ، وإعالءها على مجيع اجلوانب األخرى يف الكائن اإلنساين» اإلنسان

  ..ائعه وأحكامه هذا على منهجه املطرد يف كل قواعده وتعليماته وشر
 يف صفات توهم أصحاب - بل الكائنات املادية -إن الكائن اإلنساين يشترك مع الكائنات احليوانية 

ولكن اإلنسان مع ! مرة بأنه حيوان كسائر احليوان ومرة بأنه مادة كسائر املواد» !اجلهالة العلمية«
 -متيزه وتفرده وجتعل منه كائنا فريدا » خصائص«مع احليوان ومع املادة له » الصفات«اشتراكه يف هذه 

أخريا أن يعترفوا واحلقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا ، فيضطرون » !اجلهالة العلمية«كما اضطر أصحاب 
  ! هلذا االعتراف يف غري إخالص وال صراحة 

ئق فيربزها وتفرده بني اخلال» اإلنسان« يعمد إىل هذه اخلصائص اليت متيز - مبنهجه الرباين -واإلسالم 
وهو حني جيعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي احلركي ، اليت يقيم على .. وينميها ويعليها 

من » اإلنسان«فالعقيدة تتعلق بأعلى ما يف . أساسها وجود األمة املسلمة ، إمنا ميضي على خطته تلك
  ..» خصائص«

األرض ، وال اجلنس ، وال اللون ، وال املصاحل ، إنه ال جيعل هذه اآلصرة هي النسب ، وال اللغة ، وال 
وهي أشبه شيء . فهذه كلها أواصر يشترك فيها احليوان مع اإلنسان.. وال املصري األرضي املشترك 

وأقرب شيء إىل أواصر القطيع ، وإىل اهتمامات القطيع ، وإىل احلظرية واملرعى والثغاء الذي يتفاهم به 
تفسر لإلنسان وجوده ، ووجود هذا الكون من حوله تفسريا كليا كما تفسر له أما العقيدة اليت ! القطيع

منشأ وجوده ووجود الكون من حوله ، ومصريه ومصري الكون من حوله وترده إىل كائن أعلى من هذه 
املادة وأكرب وأسبق وأبقى ، فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه املميز له من سائر اخلالئق ، والذي ينفرد 

  . يف أعلى مراتبها حيث خيلف وراءه سائر اخلالئق» إنسانيته«ه عن سائر اخلالئق والذي يقرر ب
 هي آصرة حرة ميلك الفرد اإلنساين - آصرة العقيدة والتصور والفكرة واملنهج -مث إن هذه اآلصرة 

ترها وال حيلة له فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا ، مل خي. اختيارها مبحض إرادته الواعية
إنه ال ميلك تغيري نسبه الذي مناه وال تغيري اجلنس الذي تسلسل منه وال تغيري اللون الذي .. كذلك فيها 



 ٥٦

فهذه كلها أمور قد تقررت يف حياته قبل أن يولد ، مل يكن له فيها اختيار ، وال ميلك فيها حيلة . ولد به
..  

ينها حبكم هذا املولد ، وارتباطه مبصاحل مادية معينة ومصري كذلك مولده يف أرض بعينها ، ونطقه بلغة بع
اإلرادة « كلها مسائل عسرية التغيري وجمال - ما دامت هذه هي أواصر جتمعه مع غريه -أرضي معني 

فأما العقيدة .. ومن أجل هذا كله ال جيعلها اإلسالم هي آصرة التجمع اإلنساين .. فيها حمدود » احلرة
 واملنهج ، فهي مفتوحة دائما لالختيار اإلنساين ، وميلك يف كل حلظة أن يعلن فيها والتصور والفكرة

اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل حريته فال يقيده يف هذه احلالة قيد من لونه أو 
تحول التجمع الذي لغته أو جنسه أو نسبه ، أو األرض اليت ولد فيها ، أو املصاحل املادية اليت تتحول ب

  ..وهنا كرامة اإلنسان يف التصور اإلسالمي ... يريده وخيتاره
ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج اإلسالمي يف هذه القضية وإلقامة التجمع اإلسالمي على 

دود آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر اجلنس واألرض واللون واللغة واملصاحل األرضية القريبة واحل
يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئها ، دون الصفات » خصائص اإلنسان«وإلبراز ! اإلقليمية السخيفة

كان من النتائج الواقعية الباهرة هلذا املنهج أن أصبح اتمع املسلم جمتمعا .. املشتركة بينه وبني احليوان 
وأن ! ن هذه العوائق احليوانية السخيفةمفتوحا جلميع األجناس واألقوام واأللوان واللغات ، بال عائق م

صبت يف بوتقة اتمع اإلسالمي خصائص األجناس البشرية وكفاياا وانصهرت يف هذه البوتقة 
ومتازجت وأنشأت مركبا عضويا فائقا يف فترة تعد نسبيا قصرية وصنعت هذه الكتلة العجيبة املتجانسة 

على بعد املسافات وبطء . قة البشرية يف زماا جمتمعةاملتناسقة حضارة رائعة ضخمة حتوي خالصة الطا
  .طرق االتصال يف ذلك الزمان

العريب والفارسي والشامي واملصري واملغريب والتركي والصيين : لقد اجتمع يف اتمع اإلسالمي املتفوق 
معت وجت. إىل آخر األقوام واألجناس... واهلندي والروماين واإلغريقي واألندونسي واإلفريقي 

ومل تكن . خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة يف بناء اتمع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية
إمنا » قومية«ومل تكن يوما ما . »إسالمية«إمنا كانت دائما » عربية«هذه احلضارة الضخمة يوما ما 

  ..» عقيدية«كانت دائما 
فبذلوا .. رة احلب ، وبشعور التطلع إىل وجهة واحدة ولقد اجتمعوا كلهم على قدم املساواة ، وبآص

مجيعا أقصى كفايام ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خالصة جتارم الشخصية والقومية 
التارخيية يف بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه مجيعا على قدم املساواة وجتمع فيه بينهم آصرة 



 ٥٧

وهذا ما مل يتجمع قط ألي جتمع آخر .. وحدها بال عائق » إنسانيتهم«ز فيها تتعلق برم الواحد وترب
  ! ..على مدار التاريخ

فقد ضمت بالفعل . لقد كان أشهر جتمع بشري يف التاريخ القدمي هو جتمع اإلمرباطورية الرومانية مثال
ومل » إنسانية«آصرة ولكن هذا كله مل يقم على ... أجناسا متعددة ولغات متعددة ، وأرضني متعددة 

لقد كان هناك جتمع طبقي على أساس طبقة األشراف وطبقة العبيد يف .. يتمثل يف قيمة عليا كالعقيدة 
 - بصفة عامة -اإلمرباطورية كلها من ناحية ، وجتمع عنصري على أساس سيادة اجلنس الروماين 

تجمع اإلسالمي ومل يؤت الثمار اليت ومن مث مل يرتفع قط إىل أفق ال.. وعبودية سائر األجناس األخرى 
  . آتاها التجمع اإلسالمي

ولكنه كان .. جتمع اإلمرباطورية الربيطانية مثال .. كذلك قامت يف التاريخ احلديث جتمعات أخرى 
جتمعا قوميا استغالليا يقوم على أساس سيادة القومية اإلجنليزية ، ! كالتجمع الروماين الذي هو وريثه

اإلمرباطورية : ومثله اإلمرباطوريات األوربية كلها .. تعمرات اليت تضمها اإلمرباطورية واستغالل املس
! وكلها يف ذلك املستوي اهلابط البشع املقيت.. األسبانية والربتغالية يف وقت ما ، واإلمرباطورية الفرنسية 

  .رض واللغة واللونوأرادت الشيوعية أن تقيم جتمعا من نوع آخر ، يتخطى حواجز اجلنس والقوم واأل
فكان هذا التجمع هو .. » الطبقية«إمنا أقامته على القاعدة . عامة» إنسانية«ولكنها مل تقمه على قاعدة 

وذلك جتمع على قاعدة » األشراف«هذا جتمع على قاعدة طبقة .. الوجه اآلخر للتجمع الروماين القدمي 
ه هي عاطفة احلقد األسود على سائر الطبقات والعاطفة اليت تسود) الربوليتريا(» الصعاليك«طبقة 

فهو ابتداء قائم .. وما كان ملثل هذا التجمع الصغري أن يثمر إال أسوأ ما يف الكائن اإلنساين ! األخرى
لإلنسان هي » املطالب األساسية«على أساس إبراز الصفات احليوانية وحدها وتنميتها ومتكينها باعتبار أن 

 وباعتبار أن تاريخ اإلنسان هو تاريخ - وهي مطالب احليوان األولية -» سالطعام واملسكن واجلن«
  !!!البحث عن الطعام

 لقد تفرد اإلسالم مبنهجه الرباين يف إبراز أخص خصائص اإلنسان وتنميتها وإعالئها يف بناء اتمع 
  ..اإلنساين 

أية قاعدة أخرى من القوم أو والذين يعدلون عنه إىل أي منهج آخر ، يقوم على .. وما يزال مفردا 
  ! إىل آخر هذا الننت السخيف هم أعداء اإلنسان حقا.. اجلنس أو األرض أو الطبقة 

هم الذين ال يريدون هلذا اإلنسان أن يتفرد يف هذا الكون خبصائصه العليا كما فطره اللّه وال يريدون 
وهم يف الوقت ذاته .. امتزاج وتناسق تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وجتارا يف 

يسبحون ضد التيار ويعملون ضد خط الصعود اإلنساين ليعودوا باإلنسان إىل التجمع على مثل ما تتجمع 



 ٥٨

بعد أن رفعه اللّه إىل ذلك املقام الكرمي الذي يتجمع فيه على ما يليق ! من احلظرية والكأل» البهائم«عليه 
 العجب أن يسمى التجمع على خصائص اإلنسان العليا تعصبا ومجودا وأعجب! »الناس«أن تتجمع عليه 

ورجعية ، وأن يسمى التجمع على مثل خصائص احليوان تقدما ورقيا وضة وأن تقلب القيم 
  ..خصيصة اإلنسان العليا .. واالعتبارات كلها ال لشيء إال للهروب من التجمع على أساس العقيدة 

  ..وهذه االنتكاسات احليوانية اجلاهلية يف حياة البشرية لن يكتب هلا البقاء . .ولكن اللّه غالب على أمره 
وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم جتمعاا على القاعدة اليت كرم اللّه .. وسيكون ما يريده اللّه حتما 

ستبقى صورة هذا و. واليت جتمع عليها اتمع املسلم األول فكان له تفرده التارخيي الفائق. اإلنسان ا
اتمع تلوح على األفق ، تتطلع إليها البشرية وهي حتاول مرة أخرى أن ترقى يف الطريق الصاعد إىل ذلك 

  ٢٤..املرتقى السامي الذي بلغت إليه يف يوم من األيام 
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 ٥٩

  :اهللا تعاىل حيب ااهدين يف سبيل اهللا  وحيبونه  -٩
يها الَِّذين َآمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة يا أَ{ :  قال تعاىل 

ك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَاِئٍم ذَِل
 ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشكَاةَ ) ٥٤(يونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصِقيمي وا الَِّذيننَآم الَِّذينو ولُهسرو اللَّه كُمِليا ومِإن

-٥٤/املائدة) [٥٦(ِذين َآمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّ) ٥٥(وهم راِكعونَ 
٥٦[{.   

 ننَ علَّووتياِن إىل الكُفِْر ، واإلِيم ِمن ِديِنِهم نونَ عدتري قُولُ إنَّ الِذينيِتِه ورِظيِم قُدع نالَى ععاُهللا ت ِبرخي 
قَامِة شِريعِتِه ، فَإنَّ اَهللا سيستبِدلُ ِبِهم من هم خير ِمنهم ، وأَشد منعةً ، وأَقْوم سِبيالً ، نصرِة ِديِنِه ، وِإ

 ِهيو ِمِننيِصفُونَ ِبِصفَاِت املُؤتي ، هونِحبيو مهِحبي :والتةُ ومحالرو ، لَى الكَاِفِرينةُ عالِعز ِمِننياملُؤ عم عاض
، يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اِهللا ، والَ يردهم راد عن إذاعِة أَمِر اِهللا ، وِإقَامِة حدوِدِه ، وِقتاِل أَعداِئِه ، يأْمرونَ 

كَانَ فَضلُ اِهللا علَيِه كَِبرياً ، واُهللا واِسع ومِن اتصف ِبهِذِه الصفَِات . ِباملَعروِف ، وينهونَ عِن املُنكَِر 
 اهإي هِرمحفَي ِحقُّهتسالَ ي نِطيِه ، ِممعفَي ذَِلك ِحقتِيس نِبم ِليمِل ، عالفَض.  

الص ِمِننياملُؤوِلِه وسراالَِة اِهللا وولَى مع ِمِننيالَى املُؤعثُّ اُهللا تحكَاةَ يونَ زدؤيالَةَ وونَ الصِقيمي الِذين ، اِدِقني
  .أَمواِلِهم ، ويساِعدونَ املُحتاِجني ِمن الضعفَاِء واملَساِكِني ، وهم داِئمونَ الركُوِع ِهللا 

فِْلحم وه املُؤِمِننيوِلِه وسراالَِة اِهللا ووِضي ِبمر نكُلُّ ميا  ونِفي الد ورصنم وهِة ، واآلِخريا ونِفي الد 
  .واآلِخرِة ، ألنه يكُونُ فَِي ِحزِب اِهللا ، وِحزِب اِهللا هم الغاِلبونَ ، والَ يغلَب من يتوالَّهم اُهللا 

وهذا .. رك منه املرتد إىل األمام واالرتداد ، معناه الرجوع إىل وراء ، والعودة من املكان الذي كان قد حت
وىف إضافة الدين إىل املؤمن ، ! يعىن أنه يهدم ما بىن ، وينقض ما غزل وال يفعل ذلك إال سفيه أمحق

ما يلفت املؤمن إىل هذا الدين الذي دخل فيه ، وأصبح من أهله ، » عن ِديِنِه « : هكذا . وبلفظ املفرد
  .ليه وحده ، وأنه الدين الذي ينبغى أن يعيش فيه ، ويشتد حرصه عليهوأنه دينه هو ، ومثرته عائدة ع

  .إنه دينه ، إن كان من أهل العقل والرشاد.. إذ هو الدين الذي يدين به كل عاقل 
ٍة علَى الْكاِفِرين يجاِهدونَ فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعز« : وقوله تعاىل 

هو معطوف على جواب الشرط ، وليس جوابا للشرط ، وإن » ِفي سِبيِل اللَِّه وال يخافُونَ لَومةَ الِئٍم 
يا أيها الذين : ويكون معىن اآلية هكذا ..كانت الفاء الواقعة ىف جواب الشرط تشري إىل هذا اجلواب 

ه فسيلقى مالقى هؤالء املنافقون الذين ارتدوا ، من نكال وبالء وسوء مصري آمنوا من يرتد منكم عن دين
، مث إنه لن يضر اللّه شيئا ، ولن يضري املسلمني ىف شىء ، ألنه سيخلى مكانه ، الذي كان له ىف اإلسالم 



 ٦٠

وهذا .. سالم ، ليأخذه من هو أوىل به منه ، وأكرم عند اللّه ، وأكثر نفعا للمسلمني ، وأعظم غناء ىف اإل
  .اآلية» ... فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه « : ما يشري إليه قوله تعاىل 

  :وهؤالء القوم الذين سيأتى اللّه م ، ويدخلهم ىف دينه ، قد وصفوا بأوصاف أربعة 
م ، وشرح صدورهم له ، وثثبيت أقدامهم دعوم إىل اإلسال: وحب اللّه هلم ..حيبهم اللّه وحيبونه : أوال 
وهذا فضل عظيم ، ودرجة .. ألنه سبحانه وتعاىل هو الذي أحبهم ، وهو الذي اختارهم ودعاهم .. فيه 

جعلنا اللّه .. من الرضا ، ال يناهلا إال من أكرمه اللّه ، واستضافه ، وخلع عليه حلل السعادة والرضوان 
  .من أهل حمبته ، وضيافته

  ..حبهم هم للّه ، فهو ىف استجابة دعوته ، وامتثال أمره ، والوالء له ، ولرسوله وللمؤمنني أما 
إمجاع املفسرين على أن هذا الوصف ، هو وصف .»أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكاِفِرين « : ثانيا 

أَِذلٍَّة علَى « ..  ، وهذا سلوكهم فيه هلؤالء القوم بعد أن دخلوا ىف اإلسالم ، فكانت تلك صفتهم
 ِمِننيؤم إال باللّني والتواضع » الْمأي متخاضعني للمؤمنني ، ال يلقو .. » لَى الْكاِفِرينٍة عأي » أَِعز

أما ىف السلم فهم .. أشداء وأقوياء ، ال يلقى منهم أهل الكفر إال بالء ىف القتال ، واستبساال ىف احلرب 
  .. راسخة ىف اإلميان جبال

  . ال ينال أحد منهم نيال ىف دينه ، وال يطمع أحد من أعداء اإلسالم ىف مواالم أو ىف تعاطفهم معه
محمد رسولُ « : هذا هو إمجاع املفسرين ىف فهم هذا املقطع من اآلية ، ويشهدون لذلك بقوله تعاىل 

ومع هذا ، فإىن أستريح لفهم آخر ، ) الفتح : ٢٩(» ى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم اللَِّه والَِّذين معه أَِشداُء علَ
أرى أنه يفتح هلذا املقطع آفاقا أرحب من هذا األفق الذي حصره املفسرون فيه ، .. غري هذا الفهم 

  .وأطلعوه منه
م اللّه سبحانه وتعاىل فأقول ـ واللّه أعلم ـ إن هذا الوصف هو وصف هلؤالء القوم الذين سوف يدعوه

  .إليه ، وييسر هلم الطريق إىل دينه
  :ـ نرى » أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكاِفِرين « وىف قوله تعاىل 

 ـ أن هؤالء القوم املدعوين إىل ضيافة اللّه هم من الذين كانوا يستخف م مؤمنون ، وحيقروم ، ١
فهم ـ واحلال كذلك ـ .. داوة ظاهرة لإلسالم ، وعلى كيد عظيم للمسلمني ألم كانوا على ع

ميئوس من دخوهلم ىف اإلسالم ، ال يطمع املسلمون ىف أن يكونوا معهم ىف يوم ما ، وعلى هذا ، فهم ال 
ا سندا إذ كانو» أَِعزٍة علَى الْكاِفِرين « حساب هلم ىف اإلسالم عند املسلمني ، مث هم ىف الوقت نفسه 

  .قويا هلم ىف مواجهة اإلسالم واملسلمني
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وحسبنا أن نذكر هنا خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أىب سفيان ، وقد كانا مها للّذين كسبا معركة أحد 
  .لقريش ، بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم

ند عليها ىف هزمية مث دخال بعد ذلك ىف اإلسالم فكانا درعني حصينني لإلسالم ، وقوة من القوى اليت است
هكذا كانا قبل أن يدخال ىف .. كانا أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين .. الكفر ، وإعالء كلمة اللّه 

  .اإلسالم
 ـ أن ىف هذا العرض هلؤالء القوم الذين مل يكن أحد ينتظر منهم خريا لإلسالم ، مث إذا هم خري كثري ٢

رى أولئك املسلمني الذين تتلجلج ىف صدورهم دواعى النفاق ، أن له بعد أن دخلوا فيه ـ ىف هذا ما يغ
يستمسكوا مبكام ىف اإلسالم ، وأن يرسخوا أقدامهم فيه ، حىت ال يأخذ مكام أولئك القوم ، الذين 

  ..ينظرون إليهم نظر اام وازدراء ، إذا كانوا حربا على اإلسالم واملسلمني 
ا املقطع من اآلية الكرمية ـ على هذا الفهم ـ ويرون أن رؤوس  ـ حني ينظر املنافقون إىل هذ٣

الكافرين ، وأهل العزة فيهم سيكونون يوما ىف جانب املسلمني ـ حني يرون هذا يفكرون أكثر من مرة 
قبل أن يلوذوا حبمى هؤالء األعزة األقوياء ، ويرون أن من اخلري هلم أن ينتظروهم على الطريق وهم 

  ! اللّهمتجهون إىل دين
 ـ ىف هذا الفهم تبدو هناك طريق مفتوحة دائما ملن يكيدون لإلسالم ـ وهم غالبا أصحاب دولة ٤ 

وصولة ىف جمتمع الكفر والضالل ـ ينفذون منها إىل اإلسالم ، ويعطون من قوم له ، ما أعطوه من قبل 
من كان عدوا للّه ولرسوله وهكذا ، يصبح .وىف عمر بن اخلطاب شاهد مبني هلذا..ىف حربه ، وعداوته 

وللمؤمنني ، وليا للّه ، متابعا لرسول اللّه ، جماهدا ىف سبيل اللّه ، على حني يتحول من كان ـ ىف ظاهره 
.. طريق : فهناك طريقان ..ـ مواليا للّه ، ولرسوله ، ولدينه ، عدوا اللّه ، ولرسوله ، وحربا على دينه 

يتسلل منه مجاعات من املسلمني ، .. وطريق .. ا أعداء له وحربا عليه يستقبل منه اإلسالم ، أقواما كانو
  ..إىل حيث الكفر والضالل 

هذه صفة ثالثة من صفات أولئك الداخلني ىف اإلسالم ، املدعوين إىل .»يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه « : ثالثا 
« : فهؤالء املسلمون اجلدد .ىف قلوم مرضضيافة اللّه فيه ، بعد أن طرد من ضيافته أولئك املنافقني ومن 

ويدفعون عن اإلسالم واملسلمني يد البغي والعدوان ، ويعطون والءهم كله » يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه 
  .ال يضنون عليه بأمواهلم وال بأرواحهم.. لدينهم الذي دعاهم اللّه إليه ، وارتضاهم له 

ومن صفام أم ىف إميام ، وىف جهادهم ىف سبيل اللّه ، ال ينظرون .» الِئٍم ال يخافُونَ لَومةَ« : رابعا 
إىل غري اللّه ، وال يلتفتون إلّا إىل نصرة دين اللّه ، ال يثنيهم عن ذلك لوم الئم ، من قريب أو صديق ، 



 ٦٢

 إال إميام إم باعوا كل شىء ، وختلّو عن كل شىء ،.. ممن بقي على الكفر من أقارم وأصدقائهم 
  .باللّه ، ونصرم لدين اللّه

إشارة إىل أن هذا الذي جيرى ىف » ذِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاُء واللَّه واِسع عِليم « : وىف قوله تعاىل 
حياة الناس ، من حتول وتبدل ، فيتحول أهل الكفر والضالل إىل اهلدى واإلميان ، هو من فضل اللّه ، 

وهذا الفضل هو بيد اللّه ، ال .. ذي استنقذ به أولئك الضالني الذين كانوا على شفا حفرة من النار ال
ال يضيق فضله بأحد ، » واللَّه واِسع « .. ويصرفه عمن يشاء » يؤِتيِه من يشاُء « ميلك أحد منه شيئا 

يختص « .. ، فخصهم به ، واجتباهم له مبن هم أهل هلذا الفضل » عليم « .. وال تنفذ خزائنه باإلنفاق 
  .»ِبرحمِتِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم 

ِإنما وِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنوا الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راِكعونَ « : قوله تعاىل 
«.  
 دعوة للمؤمنني مجيعا ، من دخل ىف اإلسالم ، ومن مل يدخل بعد ، أن تكون واليتهم ونصحهم للّه هو. 

هو » الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكاةَ وهم راِكعونَ « : وىف قوله تعاىل ..  ولرسوله وللمؤمنني 
  .ءه ونصحه ، وحمبتهصفة للمؤمنني الذين يطمئن إليهم املؤمن ، ويعطيهم وال

  ..وىف هذا حتذير للمؤمنني أن ينخدعوا ملن آمن بلسانه ، ومل يدخل اإلميان قلبه 
يقيم الصالة خاشعا ، ويؤدى الزكاة ..ومن آثار اإلميان بالقلب أن يقيم املؤمن الصالة ، وأن يؤتى الزكاة 

.. خاشعون ، ىف غري رياء ، أو استعالء أي » وهم راِكعونَ «: راضيا ، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل 
ألم ىف صالم وزكام على عبادة للّه ، وىف حضور بني يديه ، فينبغى أن يعطوا هذا املقام حقّه من 

  .اخلشوع للّه ، واخلضوع بني يديه ، حىت يكونوا ىف معرض القبول من اللّه ، لصالم وزكام
بيان ملا تثمره املواالة » ه ورسولَه والَِّذين آمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ ومن يتولَّ اللَّ« : قوله تعاىل 

للّه ورسوله واملؤمنني ، فإن من يواىل اللّه يكون من حزب اللّه ، ومن كان ىف حزب اللّه فهو من الفائزين 
كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا ورسِلي ِإنَّ اللَّه قَِوي عِزيز  « ..، ألنه ىف ضمان اللّه ، وىف جنده الذين ال يغلب أبدا 

  ٢٥).اادلة : ٢١(» 
  : ويف تفسري املنار 

  : وصف اُهللا هؤلَاِء الْكَملَةَ ِمن الْمؤِمِنني ِبِست ِصفَاٍت  "

                                                 
 )١١١٩ / ٣ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٥
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ب ِمن الصفَاِت الَِّتي أُسِندت ِإلَى اِهللا تعالَى ِفي ِكتاِبِه ، وعلَى فَالْح؛ أَنه تعالَى يِحبهم ) : الصفَةُ الْأُولَى(
ِلأَنه لَا يشِبه ؛ فَهو تعالَى يِحب ويبِغض كَما يِليق ِبشأِْنِه ، ولَا يشِبه حبه حب الْبشِر ؛  � ِلساِن نِبيِه 

 رشكَِمثِْل(الْب سٌءلَييلَا ) ١١ : ٤٢) (ِه شو ، مهترقُد ِبهشت هترلَا قُدِر ، وشالْب ِعلْم ِبهشلَا ي هِعلْم كَذَِلكو
ا ِمنارِة ِفراِعرالْأَش ِمن كَِثريِزلَةُ وتعالْم هلَتأَوا تاِء ، كَمزِن الْجسحِة وِبالِْإثَاب هبلُ حأَوتِزيِه ننِبيِه ِإلَى التش؛  الت

ِإذْ لَا تناِفي بين ِإثْباِت الصفَاِت وتنِزيِه الذَّاِت ، وِإلَّا لَاحتجنا ِإلَى تأِْويِل الِْعلِْم والْقُدرِة والِْإرادِة ، وهم لَا 
ظَو نا عهاِنيعونَ مِرجخلَا يا ، وهلُونأَوتا ي؛ اِهِر أَلْفَاِظه أْنٌ ِمناِدِه شِعب ا ِمنِحقِّيهتسالَى ِلمعت هتبحفَم

شئُوِنِه اللَّاِئقَِة ِبِه ، لَا نبحثُ عن كُنِهها وكَيِفيِتها ، وحسن الْجزاِء ِمن الْمغِفرِة والِْإثَابِة قَد يكُونُ ِمن آثَاِرها 
فَجعلَ اتباع ) ٣١ : ٣) (قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اَهللا فَاتبعوِني يحِببكُم اُهللا ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم: (تعالَى ، قَالَ 

ِإِذ ؛ مغِفرِة جزاٌء مستِقلٌّ فَكُلٌّ ِمن الْمحبِة والْ. سببا ِلمحبِة اِهللا تعالَى ِللْمتِبِعني وِللْمغِفرِة  � الرسوِل 
  .الْعطْف يقْتِضي الْمغايرةَ 

أَنهم يِحبونَ اَهللا تعالَى ، وحب الْمؤِمِنني الصاِدِقني ِللَِّه تعالَى ثَبت ِفي آياٍت غَيِر هِذِه ِمن ) : الصفَةُ الثَّاِنيةُ(
وِمن الناِس من يتِخذُ ِمن دوِن اِهللا أَندادا يِحبونهم كَحب اِهللا والَِّذين آمنوا أَشد : (قَوِلِه ِكتاِب اِهللا تعالَى كَ

ِشريتكُم قُلْ ِإنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وع: (وقَولُه تعالَى ) ١٦٥ : ٢) (حبا ِللَِّه
وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم ِمن اِهللا ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي 

  ) .٢٤ : ٩) (سِبيِلِه فَتربصوا حتى يأِْتي اُهللا ِبأَمِرِه
رٍس الْمِديِث أَنِفي حِن ويِحيحاِن " فُوِع ِفي الصةَ الِْإميلَاوح دجِفيِه و كُن نثَلَاثٌ م : ولُهسركُونَ اُهللا وأَنْ ي

دعِفي الْكُفِْر ب ودعأَنْ ي هكْرأَنْ يِإلَّا ِللَِّه ، و هِحبَء لَا يرالْم ِحبأَنْ يا ، وماها ِسوِه ِممِإلَي باُهللا أَح قَذَهأَنْ أَن 
: فَقَالَ  � جاَء أَعراِبي ِإلَى النِبي " وحِديثُه الْآخر ِفي الصِحيحيِن أَيضا " ِمنه كَما يكْره أَنْ يلْقَى ِفي الناِر 

عددت لَها كَِبري صلَاٍة ولَا ِصياٍم ، ِإلَّا أَني ما أَ: ما أَعددت لَها ؟ قَالَ : يا رسولَ اِهللا ، متى الساعةُ ؟ قَالَ 
فَما رأَيت الْمسِلِمني : الْمرُء مع من أَحب ، قَالَ أَنس :  � أُِحب اَهللا ورسولَه ، فَقَالَ لَه رسولُ اِهللا 
 ِبذَِلك مهحلَاِم فَرالِْإس دعٍء بيوا ِبشفَِرح ".  

ِإذْ يستِحيلُ أَنْ ؛ ِإنَّ الْمراد ِبِه الْمواظَبةُ علَى الطَّاعِة : قَالُوا ؛ وقَد تأَولَ هذَا الْحب بعض الناِس أَيضا 
) ِهللا ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه أَحب ِإلَيكُم ِمن ا: (يِحب الِْإنسانُ ِإلَّا ما يجاِنسه ، ويرد هذَا قَولُه تعالَى 

فَِإنه جعلَ الِْجهاد غَير الْحب ، وحِديثُ الْأَعراِبي الْمذْكُور آِنفًا ، فَِإنه فَرق بين الْحب والْعمِل ، وجعلَ 
نعم ، ِإنَّ الْحب يستلِْزم الطَّاعةَ ويقْتِضيها ِبسنِة الِْفطْرِة ، . ِلِح عدته ِللساعِة الْحب دونَ كَثْرِة الْعمِل الصا

تعِصي الِْإلَه وأَنت تزعم حبه هذَا لَعمرك ِفي الِْقياِس بِديع لَو كَانَ حبك صاِدقًا لَأَطَعته ِإنَّ : كَما ِقيلَ 
نِلم ِحبالْم ِة ِمنبحاِب الْمِفي ِكت اِليزاِمٍد الْغو حأَطَالَ أَب قَدو ِطيعم ِحباِء "  ييِة اِهللا " الِْإحبحاِن ميِفي ب
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 الْقَلْب ، وتسكُن لَه ِلِعباِدِه ومحبِة ِعباِدِه لَه ، والرد علَى الْمنِكِرين الْمحروِمني ، فَجاَء ِبما يطْمِئن ِبِه
 ردِبِه الص ثَِلجنيو ، فْساِب . النلَى الِْكتع دأَشا ، وِريرحت قأَد وه ِفي ذَِلك ِم كَلَامِن الْقَيقِِّق ابحِللْمو

 أَنَّ هذَا الْجزَء ِمن التفِْسِري قَد طَالَ ِجدا لَحررت هذَا ولَولَا. والسنِة انِطباقًا ، وِلِسريِة سلَِف الْأُمِة موافَقَةً 
الْموضوع هنا ، وأَتيت ِبخلَاصِة أَقْواِل النفَاِة الْمعتِرِضني ، وصفْوِة أَقْواِل الْمثِْبِتني ، ولَِكننا نرِجئُ هذَا ِإلَى 

وِمن الناِس من يتِخذُ (وقَد بينا معنى حب اِهللا ِمن قَبلُ ِفي تفِْسٍري ) ٢٤ : ٩( كَآيِة التوبِة تفِْسِري آيٍة أُخرى
 وما ٥٥راِجع ص(فَحسبك الرجوع ِإلَيِه الْآنَ ) ١٦٥ : ٢) (ِمن دوِن اِهللا أَندادا يِحبونهم كَحب اِهللا

دعا جبئَِة٢هيط الْه . (  
الذِّلَّةُ علَى الْمؤِمِنني والِْعزةُ علَى الْكَاِفِرين ، والْمرِوي ِفي تفِْسِريِهما أَنهما ) : الصفَتاِن الثَّاِلثَةُ والراِبعةُ(

جمع " أَِذلٍَّة : " وقَالَ الزمخشِري ) ٢٩ : ٤٨) (همأَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بين: (ِبمعنى قَوِلِه تعالَى 
" أَِذلٍَّة ِللْمؤِمِنني " دونَ ) أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني: (ووجه قَوِلِه ) فَجمعه ذُلُلٌ كَكُتٍب" ذَلُولٌ " ذَِليٍل ، وأَما 

عاِطِفني علَيِهم علَى وجِه التذَلُِّل : كَأَنه قَالَ ؛ لذُّلَّ معنى الْحنو والْعطِْف أَحدهما أَنْ يضمن ا: ِبوجهيِن 
 مهتِنحأَج مونَ لَهاِفضخ ِمِننيؤلَى الْمع ِلِهمفَضو ، قَِتِهمطَب لُوعو ِفِهمرش عم مهالثَّاِني أَنِع ، واضوالتو.  

الِْجهاد ِفي سِبيِل اِهللا ، وهو ِمن أَخص ِصفَاِت الْمؤِمِنني الصاِدِقني ، وأَصلُ الِْجهاِد ) : الصفَةُ الْخاِمسةُ(
 تعالَى ، وأَعظَم الِْجهاِد احِتمالُ الْجهِد والْمشقَِّة ، وسِبيلُ اِهللا طَِريق الْحق والْخيِر الْموصلَةُ ِإلَى مرضاِة اِهللا

بذْلُ النفِْس والْماِل ِفي ِقتاِل أَعداِء الْحق ، وهو أَكْبر آياِت الْمؤِمِنني الصاِدِقني ، وأَما الْمناِفقُونَ فَقَد قَالَ 
 الَى ِفيِهمعِإلَّا: (اُهللا ت وكُمادا زم وا ِفيكُمجرخ ةَلَونالِْفت كُمونغبي وا ِخلَالَكُمعضلَأَوالًا وب٤٧ : ٩) ( خ (

وِضعاف الِْإمياِن قَد يجاِهدونَ ، ولَِكن ِفي سِبيِل منفَعِتِهم ، دونَ سِبيِل اِهللا ، فَِإنْ رأَوا ظَفْرا وغَِنيمةً ثَبتوا ، 
انهزموا ، وهِل الْمراد ِبهذَا الِْجهاِد هنا ِقتالُ الْمرتدين ، أَم هو علَى ِإطْلَاِقِه ؟ وِإنْ رأَوا ِشدةً وخسارةً 

  .الظَّاِهر الثَّاِني ، ولَِكنه يتناولُ مقَاِتِلي الْمرتدين ِفي الصدِر الْأَوِل ، أَولًا وِبالْأَولَى 
)فَةُ السةُالصةٌ ) : اِدسنيبم ا أَولَهلَى الَِّتي قَبطُوفَةٌ ععِف مصذَا الْولَةُ همجةَ لَاِئٍم ، ومافُونَ لَوخلَا ي مهنكَو

 ِمن اِئِهمِليأَو مافُونَ لَوخوا يكَان الَِّذين اِفِقنينِبالْم ِريضعا تِفيهو ، اِهِدينجاِل الْمِلح مِإذَا ه موِد لَههالْي
أَي ِإنهم ِلتمكُِّنِهم ِفي الديِن ، ورسوِخِهم ِفي ؛ قَاتلُوا مع الْمؤِمِنني ، والْأَبلَغُ أَنْ تكُونَ ِللْوصِف الْمطْلَِق 

ِلأَنهم لَا يعملُونَ الْعملَ ؛ ِه ِمن لَاِئٍم ما كَاِئنا من كَانَ الِْإمياِن لَا يخافُونَ لَومةً ما ِمن أَفْراِد اللَّوِم أَو أَنواِع
 مهِمن مهِصيبوٍه يكْرم فًا ِمنولَا خاِس ، والن اٍء ِمنثَن اٍء أَوزةً ِفي جغْبا ؛ رمِإنو ، ذَاك ذَا أَوه مافُونَ لَوخفَي

ابِتغاَء مرضاِة اِهللا ؛ ِإحقَاِق الْحق ، وِإبطَاِل الْباِطِل ، وتقِْريِر الْمعروِف ، وِإزالَِة الْمنِكِر يعملُونَ الْعملَ ِل
  .تعالَى ِبتزِكيِة أَنفُِسِهم وترِقيِتها 
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الصفَاِت الست فَضلُ اِهللا يعِطيِه من يشاُء ِمن أَي ذَِلك الَِّذي ذَكَر ِمن ) ذَِلك فَضلُ اِهللا يؤِتيِه من يشاُء(
ِعباِدِه ، فَيفْضلُونَ غَيرهم ِبِه ، وِبما يترتب علَيِه ِمن الْأَعماِل ، وقَد بينا ِمرارا أَنَّ مِشيئَته ، سبحانه ، ِلِمثِْل 

 سنِتِه الَِّتي أَقَام ِبها أَمر النظَاِم ِفي خلِْقِه ، فَِمنهم الْكَسب والْعملُ النفِْسي هذَا الْفَضِل ، تجِري ِبحسِب
 واللُّطْف والْبدِني ، وِمنه سبحانه آلَات الْكَسِب والْقُوى الْبدِنيةُ والْعقِْليةُ ، والتوِفيق والِْهدايةُ الْخاصةُ ،

فَلَا ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ يغفَلَ عن فَضِلِه وِمنِتِه ، وما يقْتِضيِه ِمن شكِْرِه وِعبادِتِه ) واُهللا سِميع عِليم(والْمعونةُ 
.  

ِإنما وِليكُم اُهللا : ( من تِجب معاداتهم ، فَقَالَ ثُم بين سبحانه من تِجب موالَاتهم بعد النهِي عن تولِّي
أَي لَيس لَكُم أَيها الْمؤِمنونَ ناِصر ينصركُم ِإلَّا اُهللا تعالَى ورسولُه ، وأَنفُسكُم ) ورسولُه والَِّذين آمنوا

ن وٍض ، فَهعاُء بِليأَو كُمضعوِن اِهللا ، بد لِّي الْكُفَّاِر ِمنوى الْقُلُوِب ِفي تضرم ِمن اِرعسي نِر مصِلن فْي
 ا كَانَ لَقَبلَمو ، اِدِقنيالص ِمِننيؤالْموِل وسالر ِمن هِدين ِقيمي نِر مصِلنِتِه ، وِولَايِر اِهللا وصِلن اتِإثْبو "

 وا الَِّذيننِلِه " آماِء ِبقَوِليلَاِء الْأَوؤه فصِفي الظَّاِهِر و لَمأَس نلُ كُلَّ ممشونَ : (يتؤيلَاةَ وونَ الصِقيمي الَِّذين
ن قُلُوبهم ، والَِّذين يأْتونَ أَي دونَ الْمناِفِقني الَِّذين قَالُوا آِمنا ِبأَفْواِهِهم ، ولَم تؤِم) الزكَاةَ وهم راِكعونَ

ِبصورِة الصلَاِة دونَ روِحها ومعناها ، فَِإذَا قَاموا ِإلَيها قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس ، ولَا يذْكُرونَ اَهللا ِإلَّا 
 هم الَِّذين يِقيمونَ الصلَاةَ ِإقَامةً كَاِملَةً ِبالْآداِب الظَّاِهرِة ، فَالْمؤِمنونَ الَِّذين يقُومونَ ِبحق الِْولَايِة. قَِليلًا 

والْمعاِني الْباِطنِة ، والَِّذين يعطُونَ الزكَاةَ مستِحقِّيها ،وهم خاِضعونَ ِلأَمِر اِهللا تعالَى طَيبةً نفُوسهم ِبأَمِرِه ، 
ا ِرياًء ولَا سمعةً ، أَو يعطُونها ، وهم ِفي ضعٍف ووهٍن لَا يأْمنونَ الْفَقْر والْحاجةَ ، فَاستعملَ لَا خوفًا ولَ

قَالَ .  الْقُوى الركُوع ِفي الْمعنى النفِْسي لَا الِْحسي ، وهو التطَامن والْخشوع ِللَِّه ، أَِو الضعف وانِحطَاطُ
: وكَانِت الْعرب تسمي من آمن ِباِهللا ولَم يعبِد الْأَوثَانَ راِكعا ، ويقُولُونَ : ِفي حِقيقَِة الركُوِع ِمن الْأَساِس 

  :؛ أَِي اطْمأَنَّ ِإلَيِه خاِلصا ، قَالَ الناِبغةُ " ركَع ِإلَى اِهللا " 
   عذْرا أَو نجاحا ِمِن امِرٍئ ِإلَى ربِه رب الْبِريِة راِكعسيبلُغُ

انحطَّت حالُه وافْتقَر ، : وركَع الرجلُ : فَهذَا هو الشاِهد علَى الْوجِه الْأَوِل ، وقَالَ ِفي مجاِز الركُوِع 
  :قَالَ 

لَّكع الْفَِقري ِهنيلَا تهفَعر قَد رهالدا وموي كَعرأَنْ ت   
أَي ِإذَا كَانَ اُهللا هو وِليكُم وناِصركُم ، ) ومن يتولَّ اَهللا ورسولَه والَِّذين آمنوا فَِإنَّ ِحزب اِهللا هم الْغاِلبونَ(

م ِبالتبِع ِلولَايِتِه فَهم ِبذَِلك ِحزب اِهللا تعالَى واُهللا ناِصر لَهم ، ومن وكَانَ الرسولُ والَِّذين آمنوا أَوِلياَء لَكُ
نصاِر يتولَّ اَهللا تعالَى ِبالِْإمياِن ِبِه والتوكُِّل علَيِه ، ويتولَّ الرسولَ والْمؤِمِنني ِبنصِرِهم وشد أَزِرِهم ، وِباِلاسِت
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 ملَّاهوتي نم لَبغونَ ، فَلَا ياِلبالْغ مه مهفَِإن ، اِئِهمدونَ أَعد ؛ ِبِهم عضالَى ، فَِفيِه وعاِهللا ت بِحز مهِلأَن
 اِلِبنيالْغ مه ِنِهمانُ ِعلَِّة كَويب هتكْتنِمِري ، والض ِضعوِر مظْه٢٦ ".الْم  

 إىل - ابتداء - ينصرف -ويف هذا املقام .  على هذه الصورة-إن ديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا 
وخباصة بعد ما سبق من اعتبار من يتوالهم . الربط بني مواالة اليهود والنصارى وبني االرتداد عن اإلسالم

وعلى هذا .. » تولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهمومن ي«: واحدا منهم ، منسلخا من اجلماعة املسلمة منضما إليهم 
يدل على هذا كذلك النداء .. االعتبار يكون هذا النداء الثاين يف السياق توكيدا وتقريرا للنداء األول 

الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق ، وهو منصب على النهي عن مواالة أهل الكتاب والكفار ، جيمع 
 النحو ، الذي يفيد أن مواالم كمواالة الكفار سواء ، وأن تفرقة اإلسالم يف املعاملة بني بينهم على هذا

  ..أهل الكتاب والكفار ، ال تتعلق بقضية الوالء ، إمنا هي يف شئون أخرى ال يدخل فيها الوالء 
»ي فوِديِنِه ، فَس نع كُمِمن دتري نوا منآم ا الَِّذينهلَى يا أَيأَِذلٍَّة ع ، هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللَّه

ذِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من . الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكاِفِرين ، يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه وال يخافُونَ لَومةَ الِئٍم
ِليمع واِسع اللَّهشاُء وي «..  

تيار اللّه للعصبة املؤمنة ، لتكون أداة القدر اإلهلي يف إقرار دين اللّه يف األرض ، ومتكني سلطانه يف إن اخ
حياة البشر ، وحتكيم منهجه يف أوضاعهم وأنظمتهم ، وتنفيذ شريعته يف أقضيتهم وأحواهلم ، وحتقيق 

إن هذا االختيار للنهوض ذا .. الصالح واخلري والطهارة والنماء يف األرض بذلك املنهج وذه الشريعة 
. فهو وذاك.. فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن حيرم نفسه هذه املنة . األمر هو جمرد فضل اللّه ومنته

  .واللّه خيتار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.  وعن العاملني-واللّه غين عنه 
ورة واضحة السمات قوية املالمح ، وضيئة جذابة حبيبة والصورة اليت يرمسها للعصبة املختارة هنا ، ص

  : للقلوب 
»هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللَّهي فوم ..» فَساحلب .. فاحلب والرضى املتبادل هو الصلة بينهم وبني ر

  .برم الودودهو الذي يربط القوم .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف املشرق لرائق البشوش .. 
 بصفاته كما - سبحانه -وحب اللّه لعبد من عبيده ، أمر ال يقدر على إدراك قيمته إال من يعرف اللّه 

أجل ال .. وصف نفسه ، وإال من وجد إيقاع هذه الصفات يف حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها 
من هو صانع هذا ..  هو اللّه الذي يعرف من.. يقدر حقيقة هذا العطاء إال الذي يعرف حقيقة املعطي 

                                                 
 )٣٦٣ / ٦ (-تفسري املنار  -  ٢٦
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ومن هو يف . من هو يف عظمته! الكون اهلائل ، وصانع اإلنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغري
  .ومن هو يف تفرده. قدرته

والعبد من صنع يديه .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اللّه عليه منه باحلب .. ومن هو يف ملكوته 
  .ظيم ، احلي الدائم ، األزيل األبدي ، األول واآلخر والظاهر والباطن وهو اجلليل الع- سبحانه -

وإذا كان حب اللّه لعبد من عبيده .. وحب العبد لربه نعمة هلذا العبد ال يدركها كذلك إال من ذاقها 
 اجلميل أمرا هائال عظيما ، وفضال غامرا جزيال ، فإن إنعام اللّه على العبد دايته حلبه وتعريفه هذا املذاق

وفضل غامر .. هو إنعام هائل عظيم .. الفريد ، الذي ال نظري له يف مذاقات احلب كلها وال شبيه 
  .جزيل

وإذا كان حب اللّه لعبد من عبيده أمرا فوق التعبري أن يصفه ، فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت 
 هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من وهذا.. العبارة أن تصوره إال يف فلتات قليلة من كالم احملبني 

 وهم قليل من بني ذلك احلشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف يف -رجال التصوف الصادقني 
 وال زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إىل حسي مذاقها الصادق هلذا احلب الفريد ، -سجلهم الطويل 

  : وهي تقول 
  ألنام غضابفليتك حتلو واحلياة مريرة وليتك ترضى وا

  وليت الذي بيين وبينك عامر وبيين وبني العاملني خراب
  إذا صح منك الود فالكل هني وكل الذي فوق التراب تراب

وهذا احلب من اجلليل للعبد من العبيد ، واحلب من العبد للمنعم املتفضل ، يشيع يف هذا الوجود ويسري 
ء ، فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود ، يف هذا الكون العريض ، وينطبع يف كل حي ويف كل شي 

  ..ويغمران الوجود اإلنساين كله ممثال يف ذلك العبد احملب احملبوب 
وليست مرة واحدة وال فلتة .. والتصور اإلسالمي يربط بني املؤمن وربه ذا الرباط العجيب احلبيب 

 الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِإنَّ«: إمنا هو أصل وحقيقة وعنصر يف هذا التصور أصيل .. عابرة 
وِإذا سأَلَك ِعباِدي «.. » وهو الْغفُور الْودود«.. » ِإنَّ ربي رِحيم ودود«.. » سيجعلُ لَهم الرحمن ودا

ِإنْ كُنتم تِحبونَ : قُلْ «.. » منوا أَشد حبا ِللَِّهوالَِّذين آ«.. » عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذا دعاِن
اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات وغريها كثري .. » اللَّه...  

إن التصور اإلسالمي تصور جاف عنيف ، يصور العالقة بني : وعجبا لقوم ميرون على هذا كله ، ليقولوا 
ال كالتصور الذي جيعل املسيح ... وعذاب وعقاب ، وجفوة وانقطاع اللّه واإلنسان عالقة قهر وقسر ، 

إن نصاعة التصور اإلسالمي يف الفصل ! ابن اللّه وأقنوم اإلله ، فريبط بني اللّه والناس ، يف هذا االزدواج
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بني حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ، ال جتفف ذلك الندى احلبيب ،  بني اللّه والعبيد ، فهي عالقة 
الرمحة كما أا عالقة العدل ، وهي عالقة الود كما أا عالقة التجريد ، وهي عالقة احلب كما أا 

  .إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية يف عالقتها برب العاملني.. عالقة الترتيه 
ويطلق » يِحبهم ويِحبونه«: يب  يرد ذلك النص العج- يف صفة العصبة املؤمنة املختارة هلذا الدين -وهنا 

شاعرا أنه . شحنته كلها يف هذا اجلو ، الذي حيتاج إليه القلب املؤمن ، وهو يضطلع ذا العبء الشاق
  ..االختيار والتفضل والقرىب من املنعم اجلليل 

مأخوذة من الطواعية واليسر وهي صفة ..» أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني«: مث ميضي السياق يعرض بقية السمات 
مسح ودود .. ميسر مستجيب .. هني لني .غري عصي عليه وال صعب.. فاملؤمن ذلول للمؤمن .. واللني 

إمنا هي األخوة ، ترفع احلواجز ، . وما يف الذلة للمؤمنني من مذلة وال مهانة.وهذه هي الذلة للمؤمنني.. 
  .ى فيها ما يستعصي وما حيتجز دون اآلخرينوتزيل التكلف وختلط النفس بالنفس ، فال يبق

فأما حني خيلط . إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي اليت جتعله مشوسا عصيا شحيحا على أخيه
وماذا يبقى له يف نفسه دوم .. نفسه بنفوس العصبة املؤمنة معه ، فلن جيد فيها ما مينعه وما يستعصي به 

أَِعزٍة علَى «! وانا حيبهم وحيبونه ، ويشيع هذا احلب العلوي بينهم ويتقامسونه؟، وقد اجتمعوا يف اللّه إخ
الْكاِفِرين «..  

إا ليست العزة للذات ، وال .. وهلذه اخلصائص هنا موضع .. فيهم على الكافرين مشاس وإباء واستعالء 
إا . قفون حتتها يف مواجهة الكافرينإمنا هي العزة للعقيدة ، واالستعالء للراية اليت ي. االستعالء للنفس

الثقة بأن ما معهم هو اخلري ، وأن دورهم هو أن يطوعوا اآلخرين للخري الذي معهم ال أن يطوعوا 
مث هي الثقة بغلبة دين اللّه على ! اآلخرين ألنفسهم وال أن يطوعوا أنفسهم لآلخرين وما عند اآلخرين

فهم األعلون حىت .. قوى وبغلبة حزب اللّه على أحزاب اجلاهلية دين اهلوى وبغلبة قوة اللّه على تلك ال
  ..وهم ينهزمون يف بعض املعارك ، يف أثناء الطريق الطويل 

فاجلهاد يف سبيل اللّه ، إلقرار منهج اللّه يف األرض ، ..» يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه وال يخافُونَ لَومةَ الِئٍم«
هي .. ر ، وحتكيم شريعته يف احلياة ، لتحقيق اخلري والصالح والنماء للناس وإعالن سلطانه على البش

  ..صفة العصبة املؤمنة اليت خيتارها اللّه ليصنع ا يف األرض ما يريد 
وهم جياهدون يف سبيل اللّه ال يف سبيل أنفسهم وال يف سبيل قومهم وال يف سبيل وطنهم وال يف سبيل 

تحقيق منهج اللّه ، وتقرير سلطانه ، وتنفيذ شريعته ، وحتقيق اخلري للبشر عامة ل. يف سبيل اللّه.. جنسهم 
وليس هلم يف هذا األمر شي ء ، وليس ألنفسهم من هذا حظ ، إمنا هو للّه ويف سبيل .. عن هذا الطريق 
  ..اللّه بال شريك 
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ناس ، وهم قد ضمنوا حب وفيم اخلوف من لوم ال.. وهم جياهدون يف سبيل اللّه وال خيافون لومة الئم 
رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس ، وعرف اجليل ، ومتعارف اجلاهلية ، وهم يتبعون سنة اللّه 
، ويعرضون منهج اللّه للحياة؟ إمنا خيشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن 

ازين اللّه ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرجع إىل مو
أهواء الناس وشهوام وقيمهم وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اللّه وعزته ، فما يبايل ما يقول الناس 

  .وما يفعلون
هؤالء الناس وعلمهم » حضارة«كائنا هؤالء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤالء الناس ما كان ، وكائنة 

إننا حنسب حسابا ملا يقول الناس وملا يفعل الناس وملا ميلك الناس وملا يصطلح عليه !  ما تكونوثقافتهم
ألننا نغفل أو نسهو عن األصل .. الناس وملا يتخذه الناس يف واقع حيام من قيم واعتبارات وموازين 

فهو وحده احلق ..  وحكمه إنه منهج اللّه وشريعته.. الذي جيب أن نرجع إليه يف الوزن والقياس والتقومي 
إنه ! وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عرف ماليني املاليني ، ولو أقرته األجيال يف عشرات القرون

أنه موجود وأنه واقع وأن ماليني .. ليست قيمة أي وضع ، أو أي عرف ، أو أي تقليد ، أو أية قيمة 
فهذا ميزان ال يعترف به التصور اإلسالمي.. م البشر يعتنقونه ، ويعيشون به ، ويتخذونه قاعدة حيا.  

 -إمنا قيمة أي وضع ، وأي عرف ، وأي تقليد ، وأية قيمة ، أن يكون هلا أصل يف منهج اللّه ، الذي منه 
  .. تستمد القيم واملوازين -وحده 

  ..املختارين فهذه مسة املؤمنني .. ومن هنا جتاهد العصبة املؤمنة يف سبيل اللّه وال ختاف لومة الئم 
مث إن ذلك االختيار من اللّه ، وذلك احلب املتبادل بينه وبني املختارين ، وتلك السمات اليت جيعلها 

ذلك كله من .. طابعهم وعنوام ، وهذا االطمئنان إىل اللّه يف نفوسهم ، والسري على هداه يف جهادهم 
  .فضل اللّه

وما أوسع هذا .. يعطي عن سعة ، ويعطي عن علم .»واللَّه واِسع عِليم. ذِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاُء«
  .العطاء الذي خيتار اللّه له من يشاء عن علم وعن تقدير

ِإنما وِليكُم «: وحيدد اللّه للذين آمنوا جهة الوالء الوحيدة اليت تتفق مع صفة اإلميان ويبني هلم من يتولون 
 ولُهسرو ونَاللَّهراِكع مهكاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيمي وا ، الَِّذيننآم الَِّذينهكذا على وجه القصر ..» و

  ..الذي ال يدع جماال للتمحل أو التأول وال يترك فرصة لتمييع احلركة اإلسالمية أو متييع التصور 
ومسألة .  هي مسألة العقيدة- كما قلنا -ها ألن املسألة يف صميم! ومل يكن بد أن يكون األمر كذلك

. »الدين«وليكون الوالء للّه خالصا ، والثقة به مطلقة ، وليكون اإلسالم هو . احلركة ذه العقيدة
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وليكون األمر أمر مفاصلة بني الصف املسلم وسائر الصفوف اليت ال تتخذ اإلسالم دينا ، وال جتعل 
  .اإلسالم منهجا للحياة

وال . ركة اإلسالمية جديتها ونظامها فال يكون الوالء فيها لغري قيادة واحدة وراية واحدةولتكون للح
  ..يكون التناصر إال بني العصبة املؤمنة ألنه تناصر يف املنهج املستمد من العقيدة 

د ولكن حىت ال يكون اإلسالم جمرد عنوان ، أو جمرد راية وشعار ، أو جمرد كلمة تقال باللسان ، أو جمر
فإن السياق يذكر بعض السمات الرئيسية ! نسب ينتقل بالوراثة ، أو جمرد وصف يلحق القاطنني يف مكان

 ال -فمن صفتهم إقامة الصالة ..» الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكاةَ ، وهم راِكعونَ«: للذين آمنوا 
ِإنَّ «:  أداء كامال ، تنشأ عنه آثارها اليت يقررها قوله تعاىل  وإقامة الصالة تعين أداءها-جمرد أداء الصالة 

والذي ال تنهاه صالته عن الفحشاء واملنكر ، مل يقم الصالة فلو .. » الصالةَ تنهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر
وقرىب عن رضى أي أداء حق املال طاعة للّه .. ومن صفتهم إيتاء الزكاة ! أقامها لنهته كما يقول اللّه

وهذه هي . أو هي عبادة مالية. نفس ورغبة ، فليست الزكاة جمرد ضريبة مالية ، إمنا هي كذلك عبادة
وليس كذلك األنظمة األرضية اليت . الذي حيقق أهدافا شىت بالفريضة الواحدة. ميزة املنهج اإلسالمي

  ..حتقق هدفا وتفرط يف أهداف 
أو أن يأخذ املال من األغنياء !) مدنية( أن يأخذ اتمع املال ضريبة إنه ال يغين يف إصالح حال اتمع

فهي يف صورا هذه قد حتقق هدفا .. للفقراء باسم الدولة ، أو باسم الشعب ، أو باسم جهة أرضية ما 
  ..واحدا وهو إيصال املال للمحتاجني 

إا زكاة للضمري بكوا عبادة .. ومناء إا قبل كل شيء طهارة .. فتعين امسها ومدلوهلا .. فأما الزكاة 
  .للّه

وبالشعور الطيب املصاحب هلا جتاه اإلخوان الفقراء ، مبا أا عبادة للّه يرجو عليها فاعلها حسن اجلزاء يف 
مث بالشعور الطيب . اآلخرة ، كما يرجو منها مناء املال يف احلياة الدنيا بالربكة وبالنظام االقتصادي املبارك

وس الفقراء اآلخذين أنفسهم إذ يشعرون أا فضل اللّه عليهم إذ قررها هلم يف أموال األغنياء وال يف نف
مع تذكر أن األغنياء يف النظام اإلسالمي ال يكسبون (يشعرون معها باحلقد والتشفي من إخوام األغنياء 

 النهاية حتقق هدف ويف) .. إال من حالل وال جيورون على حق أحد وهم جيمعون نصيبهم من املال
  ..جو الزكاة والطهارة والنماء .. الضريبة املالية يف هذا اجلو الراضي اخلري الطيب 

وأداء الزكاة مسة من مسات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة اللّه يف شئون احلياة فهي إقرار منهم 
  ..وهذا هو اإلسالم .. بسلطان اللّه يف أمرهم كله 
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»راِكع مهم ، كأنه احلالة األصلية هلم ..» ونَوونَ «: ومن مث مل يقف عند قوله .. ذلك شأِقيمي
فأبرز مسة . إذ أا ترمسهم للخاطر كأن هذا هو شأم الدائم. فهذه السمة اجلديدة أعم وأمشل.. » الصالةَ

واللّه !  مثل هذه املناسباتوما أعمق إحياءات التعبريات القرآنية يف..هلم هي هذه السمة ، وا يعرفون 
  .. ولرسوله وللمؤمنني بالتبعية - يف مقابل الثقة به ، وااللتجاء إليه ، والوالء له وحده -يعد الذين آمنوا 

يعدهم النصر والغلبة .. ومقابل املفاصلة الكاملة بينهم وبني مجيع الصفوف إال الصف الذي يتمحض للّه 
 :»رو لَّ اللَّهوتي نمونَوالْغاِلب ماللَِّه ه بوا فَِإنَّ ِحزنآم الَِّذينو ولَهس «..  

وأا هي الوالء للّه ورسوله وللمؤمنني .. وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة اإلميان يف ذاا 
النصارى وبعد التحذير من الوالء لليهود والنصارى واعتباره خروجا من الصف املسلم إىل صف اليهود و

  ..، وارتدادا عن الدين 
ال ألنه !  يريد من املسلم أن يسلم رد أن اإلسالم خري- سبحانه -فاللّه .. وهنا لفتة قرآنية مطردة 

سيغلب ، أو سيمكن له يف األرض فهذه مثرات تأيت يف حينها وتأيت لتحقيق قدر اللّه يف التمكني هلذا 
ال . والغلب للمسلمني ال شيء منه هلم.. ى الدخول يف هذا الدين الدين ال لتكون هي بذاا اإلغراء عل

وإمنا هو قدر اللّه جيريه على أيديهم ، ويرزقهم إياه حلساب عقيدم ال . شيء لذوام وأشخاصهم
فيكون هلم ثواب اجلهد فيه وثواب النتائج اليت تترتب عليه من التمكني لدين اللّه يف األرض ، ! حلسام

  .. رض ذا التمكني وصالح األ
 وهي -كذلك قد يعد اللّه املسلمني الغلب لتثبيت قلوم وإطالقها من عوائق الواقع احلاضر أمامهم 

 فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوم على اجتياز احملنة وختطي العقبة ، -عوائق ساحقة يف أحيان كثرية 
سلمة ، فيكون هلم ثواب اجلهاد ، وثواب التمكني والطمع يف أن يتحقق على أيديهم وعد اللّه لألمة امل

  .لدين اللّه ، وثواب النتائج املترتبة على هذا التمكني
كذلك يشي ورود هذا النص يف هذا اال ، حبالة اجلماعة املسلمة يومذاك ، وحاجتها إىل هذه 

  .البشريات
عن تاريخ نزول هذا القطاع من مما يرجح ما ذهبنا إليه .. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب اللّه 

  .السورة
فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اللّه اليت ال .. مث ختلص لنا هذه القاعدة اليت ال تتعلق بزمان وال مكان 

فالسنة اليت ال تنقض هي أن حزب اللّه هم . وإن خسرت العصبة املؤمنة بعض املعارك واملواقف. تتخلف
وأن الوالء للّه ورسوله ! طع أصدق من ظواهر األمور يف بعض مراحل الطريقووعد اللّه القا.. الغالبون 

  !والذين آمنوا هو الطريق املؤدي لتحقق وعد اللّه يف اية الطريق



 ٧٢

 وبعد فلقد سلك املنهج القرآين يف هذا السياق طرقا منوعة ، لنهي الذين آمنوا عن تويل املخالفني هلم يف 
. شركني ، ولتقرير هذه القاعدة اإلميانية يف ضمائرهم وإحساسهم وعقوهلمعقيدم من أهل الكتاب وامل

  ..مما يدل على أمهية هذه القاعدة يف التصور اإلسالمي ويف احلركة اإلسالمية على السواء 
وقد رأينا من قبل أنه سلك يف النداء األول طريق النهي املباشر ، وطريق التخويف من أن يأيت اللّه بالفتح 

وسلك يف النداء الثاين طريق التحذير من الردة مبواالة أعداء .. ر من عنده ، فينكشف ستر املنافقني أو أم
ممن حيبهم اللّه وحيبونه وطريق . اللّه ورسوله واملؤمنني وطريق التحبيب يف أن يكونوا من العصبة املختارة

  ٢٧..الوعد بالنصر حلزب اللّه الغالب 
   

���������������� 
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  :    هاد يف سبيل اهللا ينفي عن املؤمن النفاقاجل – ١٠
لَا يستأِْذنك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الَْآِخِر أَنْ يجاِهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم واللَّه عِليم {  :  قال تعاىل 

 ِقنيتلَ) ٤٤(ِبالْم الَِّذين كأِْذنتسا يمونَ ِإنددرتي ِبِهميِفي ر مفَه مهقُلُوب تابتارِم الَْآِخِر ووالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا ي
)٤٥ (الْقَاِعِدين عوا مدِقيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهِبعان اللَّه كَِره لَِكنةً ودع وا لَهدلَأَع وجروا الْخادأَر لَوو) ٤٦ (

 ِليمع اللَّهو مونَ لَهاعمس ِفيكُمةَ ونالِْفت كُمونغبي وا ِخلَالَكُمعضلَأَوالًا وبِإلَّا خ وكُمادا زم وا ِفيكُمجرخ لَو
 ٤٧(ِبالظَّاِلِمني  (تح ورالْأُم وا لَكقَلَّبلُ وقَب ةَ ِمننا الِْفتوغتونَ لَقَِد ابكَاِره مهاللَِّه و رأَم رظَهو قاَء الْحى ج

  }  ]٤٨-٤٤/التوبة) [٤٨(
الَ يستأِْذنك ، ِفي القُعوِد عِن اِجلهاِد ، أَحد يؤِمن ِباِهللا ورسوِلِه ، ألنهم يرونَ اِجلهاد قُربةً ِإلَى اِهللا ، وِإذَا 

لَيِه بادروا ممتِثِلني ، واُهللا يعلَم من هم الْمتقُونَ الِذين يخشونَ اَهللا ، ويطْلُبونَ مرضاِتِه ، ندبهم النِبي ِإ
 هتداِد عونَ ِللِْجهِعديو.  

 ِبيونَ النأِْذنتسي الِذين لَِكنذْ �والَ عاِد ، وِن اِجلهوِد عالَ ، ِفي القُعونَ ِباِهللا وِمنؤالَ ي الَِّذين مه ، ملَه ر
 ِهملَيع هضا فَرالَ ِفيمفَاِقِهم الْمِإنو اِلِهمملَى أَعِة عاِر اآلِخراَهللا ِفي الد ابونَ ثَوجرالَ يِم اآلِخِر ، ووِبالي

ِة مِفي ِصح مهقُلُوب كَّتش قَدو ، الَماِإلس كِِّكنيشتونَ مددرتيونَ ، وريحتي مِبِه ، فَه مها ِجئْت.  
 ولَو أَنهٍم أَرادوا اخلُروج معك ِإلَى اِجلهاِد ، وصحت ِنيتهم ِللْخروِج معك ، لَكَانوا تأَهبوا لَه ، وأَعدوا 

لَِكنفَر ، والسو بوا احلَرداقْع مِقيلَ لَهو ، ذَِلك نع مهاِئمزى عثَنو ، مطَهفَثَب ، كعم مهوجرخ اَهللا كَِره 
  .مع القَاِعِدين ِمن النساِء واَألطْفَاِل واملَرضى والْعجزِة والشيوِخ 

 اببِة أَسِذِه اآليالَى ِفِي هعاُهللا ت نيبوِلِه  يسر عاِد مِإلَى اِجله اِفِقنيالَِء املُنؤوِج هرِتِه ِلخاِهيقُولُ  �كَرفَي ، :
َألنهم جبناُء مخذُولُونَ ، وَألخذُوا ) خباالً ( لَو أَنهم خرجوا مع املُسِلِمني لَزادوهم اضِطراباً وضعفاً 

كُمنيِي بعِبالس ِلِهمِإلَى قَو ِمعتسيو ، ِبِهم أَثَّرتي نم ِلِمنياملُس نيب دوجيِة ، ونِة الِْفتِإثَارِة وِميمالنو سِفي الد 
ِمِننياملُؤ نيب رقُوِع الشِإلَى و ي ذَِلكدؤاِئِم ، فَيزاِف العِضعاِن ، واِف اِإلميِضع ِمن ، .  الظَّاِلِمني لَمعاُهللا يو

  .، وما يبيتونه ِللْمؤِمِنني لَو خرجوا معهم ِإلَى الغزاِة 
 ولَهساُهللا ر ضرحي�  قُولُ لَهفَي اِفِقنيالَِء املُنؤلَى هع : اِبكحَألصو ، ِد لَكِفي الكَي مهأَيلُوا رمأَع لَقَد

ِل وأَه اِفقُونَ ِمناملُنِك ، ورلُ الشأَه كلَيع أَلَّبتِة ، وِإلَى املَِدين ِمكقْدِء مدةً طَِويلَةً ، ِفي بدم ، ِلِديِنك
الَ عبد اِهللا بن أُبي بِن سلُوٍل املَِدينِة ، ويهود الْمِدينِة ، فَلَما نصرك اُهللا يوم بدٍر ، وأَعلَى كَِلمِة اِإلسالَِم ، قَ

فَدخلُوا ِفي اِإلسالَِم ظَاِهراً ، وكَانوا كُلَّما زاد اُهللا اِإلسالَم ِعزةً ، زادهم . هذَا أَمر قَد توجه : ِلجماعِتِه 
نَ ِإثَارةَ الِفتنِة بين الْمسِلِمني ، وتفِْريق شمِلِهم ِمن قَبِل هِذِه وقَِد ابتغى هؤالَِء املُناِفقُو. ذَِلك غَيظاً وحنقاً 



 ٧٤

أَطَاع النِبي الِْولْدان : الغزوِة ، ِفي غَزوِة أُحٍد ، ِحني اعتزلَهم عبد اِهللا بن أُبي ِبثُلُِث اجلَيِش ، وصار يقُولُ 
أَيالَ ر نما؟ونفُسلُ أَنقْتن الَمفَع ، لَه   

ذلك أم .. فالذين يؤمنون باللّه واليوم اآلخر إميانا صادقا ال يطلبون اإلذن ألنفسهم بالتخلف عن القتال 
ـ مع األعذار القائمة معهم ـ ال جيعلون من تلك األعذار حاجزا حيجزهم عن أخذ حظّهم من اجلهاد 

حىت إذا نطقت حاهلم عن أنهم . الداعي إىل اجلهاد كانوا ىف مقدمة املستجيبني لهىف سبيل اللّه ، فإذا دعا 
ـ ذه األعذار اليت معهم ، من مرض ، أو صغر ، أو شيخوخة ، أو حنو هذا ـ لن ميكّنوا من االنتظام 

يبعث ىف صفوف ااهدين ، رمحة م ، وختفيفا من مئونتهم على املسلمني ، كان ذلك مما حيزم ، و
وال علَى الَِّذين ِإذا ما أَتوك ِلتحِملَهم قُلْت « : وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل . احلسرة واألسى ىف نفوسهم

  .»ال أَِجد ما أَحِملُكُم علَيِه تولَّوا وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزناً أَلَّا يِجدوا ما ينِفقُونَ 
ين ىف قلوم مرض ونفاق ، فإم ال يعجزهم العثور على العلل واملعاذير اليت يقدموا للنىب أما الذ

فهؤالء هم الذين جييئون إىل النىب بأعذارهم الكاذبة ، .واملسلمني ، لتكون مربرا لتخلفهم عن اجلهاد
ن ال يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر وارتابت ِإنما يستأِْذنك الَِّذي« ويستأذنونه ىف التخلف ، كما يقول سبحانه 

والريب ، هو الشك واالرتياب ، ورابه األمر ، فارتاب فيه ، أي .. »قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم يترددونَ 
  ٢٨.شك ، ووقع ىف حرية وتردد بني اإلقدام واإلحجام

  : ويف تفسري املنار 
نه لَيس ِمن شأِْن الْمؤِمِنني ِباِهللا الَِّذي كَتب علَيِهم الِْقتالَ ، والْيوم الْآِخر الَِّذي يكُونُ ِفيِه الْأَجر فَالْمعنى أَ "

ِر الِْجهولُ ِفي أَمسا الرهأَي وكأِْذنتسأَنْ ي ِتِهمادع لَا ِمناِل ، وملَى الْأَعلُ عالْأَكْم اِلِهموِبيِل اِهللا ِبأَماِد ِفي س
وأَنفُِسِهم ِإذَا عرض الْمقْتِضي لَه ؛ ِلأَنَّ هذَا ِمن لَواِزِم الِْإمياِن الَِّتي لَا تتوقَّف علَى اِلاسِتئْذَاِن ِإنما الْمؤِمنونَ 

ا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اِهللا أُولَِئك هم الصاِدقُونَ الَِّذين آمنوا ِباِهللا ورسوِلِه ثُم لَم يرتابو
وِإذَا لَم يكُن ِمن شأِْنِهم أَنْ يستأِْذنوا ِفي الِْجهاِد بلْ يقِْدمونَ علَيِه ِعند وجوِبِه ِمن غَيِر ) ١٥ : ٤٩(

مقَدا تِتئْذَاٍن ِلماس ذَِلك طَاعتِن اسِل مياِط الْخِربِة واِد الْقُودلِْم ِبِإعقِْت السِفي و ونَ لَهِعدتسي ملْ هآِنفًا ، ب 
ه ؟ كَلَّا ، ِإنَّ أَقْصى ِمنهم ، فَهلْ يكُونُ ِمن شأِْنِهم أَنْ يستأِْذنوك ِفي التخلُِّف عنه ، بعد ِإعلَاِن النِفِري الْعام لَ

  .ما قَد يقَع ِمن بعِضِهم التثَاقُلُ والْبطُْء ِفي ِمثِْل هذَا السفَِر الْبِعيِد 
اِهدوا ِفي لَا يستأِْذنك هؤلَاِء الْمؤِمنونَ ِفي الْقُعوِد والتخلُِّف كَراهةَ أَنْ يج: ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمعنى 

سِبيِل اِهللا فَِإنَّ الِْجهاد لَا يكْرهه الْمؤِمن الصاِدق الَِّذي يرجو اَهللا والدار الْآِخرةَ ، ويعلَم أَنَّ عاِقبةَ الِْجهاِد 
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أَجِر ، وِإنما قَد يستأِْذنُ صاِحب الْعذِْر الْغِنيمِة والنصِر ، أَِو الشهادِة والْ: الْفَوز ِبِإحدى الْحسنييِن 
روى مسِلم ) ٩٢ و٩١(الصِحيِح ِمنهم ، وهم الَِّذين قَِبلَ اُهللا عذْرهم ، وأَسقَطَ الْحرج عنهم ِفي الْآيتيِن 

لناِس لَهم رجلٌ ممِسك ِعنانَ فَرِسِه ِفي سِبيِل اِهللا يِطري ِمن خيِر معاِش ا: ِمن حِديِث أَِبي هريرةَ مرفُوعا 
 ِإلَخ هظَانم توالْملَ وِغي الْقَتتبِه يلَيع ةً طَارعفَز ةً أَوعيه ِمعا سِنِه كُلَّمتلَى مع . هسفَر دلًا أَعجِني رعي

دعوةً ِللِْإغَاثَِة والنصِر : صيحةً ِلِقتاٍل أَو ِفي ِقتاٍل ، أَو فَزعةً أَي : لَّما سِمع هيعةً أَي ِرباطًا ِفي سِبيِل اِهللا كُ
لَ والْموت ِفيها الْمواِضِع الَِّتي يظُن أَنْ يلْقَى الْقَت: ِفيِه طَار علَى فَرِسِه يبتِغي الْقَتلَ والْموت ِفي مظَانِه ، أَِي 

.  
واُهللا عِليم ِبالْمتِقني لَه ِباجِتناِب ما يسِخطُه ، وِفعِل ما يرِضيِه وِنيِتِهم ِفيِه ، وأَنه لَيس ِمن شأِْنِهم أَنْ 

مفَهصو ِزيِهمجي واِل فَهةً ِللِْقتاهلُِّف كَرخوا ِبالتأِْذنتسِتئْذَانُ ِفي يِغي اِلاسبنلَا ي هِة أَنالْآي طَ ِمنبنتقَِد اسو ، 
أَداِء شيٍء ِمن الْواِجباِت ، ولَا ِفي الْفَضاِئِل والْفَواِضِل ِمن الْعاداِت ، كَِقرى الضيوِف ، وِإغَاثَِة الْملْهوِف ، 

عيوِف ، ورعِل الْمماِئِر عسو اهنعا ماِء ملَمِض الْععلُ بِني قَوِجب : قَالَ لَك نِبكَذَا : م لْ آِتيكأْكُلُ ؟ هأَت
 ثَلًا ؟ فَقُلْ لَهى ملْوِة أَِو الْحالْفَاِكه ِمن : كأْذَنتا اسلَم ككِْرمأَنْ ي ادأَر لَو هلَا ، فَِإن.  

ِذين لَا يؤِمنونَ ِباِهللا والْيوِم الْآِخِر هذَا تصِريح ِبمفْهوِم ما سبق ؛ ِلِزيادِة تأِْكيِدِه وتقِْريِرِه ، ِإنما يستأِْذنك الَّ
 ِمن مفْهوِم الْحصِر الَِّتي موِضعها ما هو معلُوم ِبالْجملَِة ؛ ِلأَنَّ الْمعنى قَد عِلم) ِإنما(وجاَء الْحصر ِفيِه ِبـ 

 لَهاِت الَِّذي قَبالِْإثْبفِْي وى . ِبالننعالْملَا : وونَ ِباِهللا وِمنؤلَا ي اِد الَِّذينِن الِْجهلُِّف عخِفي الت كأِْذنتسا يمِإن
مهِم الْآِخِر ؛ ِلأَنوِبالْي  

مغرما يفُوت علَيِهم بعض مناِفِعِهم ِبِه ، ولَا يرجونَ علَيِه ثَوابا كَما يرجو يرونَ بذْلَ الْماِل ِللِْجهاِد 
 الْمؤِمنونَ ، ويرونَ الِْجهاد ِبالنفِْس آلَاما ومتاِعب وتعرضا ِللْقَتِل الَِّذي لَيس بعده حياةٌ ِعندهم ، فَطَِبيعةُ
كُفِْرِهم ِباِهللا والْيوِم الْآِخِر تقْتِضي كَراهتهم ِللِْجهاِد ، وِفرارهم ِمنه ما وجدوا لَه سِبيلًا ، ِبِضد ما يقْتِضيِه 

 أَي مهقُلُوب تابتارو مقَدا تكَم ِمِننيؤانُ الْمِإمي : بيالر ملَه قَعو قَدو لُ ، فَلَمقَب يِن ِمنِفي الد كالشو
 مفِْس فَهوِع النضخاِن وقَاِرنُ ِللِْإذْعالْم ِقنيالْي وانُ ها الِْإميمِإنو ، مهفُوسن لَه ذِْعنت لَمو ، مهِبِه قُلُوب ِئنطْمت

ِهم ، مذَبذَِبني ِفي عمِلِهم ، يحسبونَ كُلَّ صيحٍة علَيِهم ، فَهم يواِفقُونَ ِفي ريِبِهم يترددونَ متحرين ِفي أَمِر
 مهوردِبِه ص اقَتض لُهِفع ِهملَيع قشا يم ملَه ضرلَاِم ، فَِإذَا عاِت الِْإسادِعب ِمن هاؤلُ أَدهسا يِفيم ِمِننيؤالْم

تمسوا التفَصي ِمنه ِبما استطَاعوا ِمن الِْحيِل والْمعاِذيِر الْكَاِذبِة ، حتى ِإنه كَانَ يشق علَيِهم حضور ، والْ
نَ ملْجأً أَو مغاراٍت لَو يِجدو: وسيأِْتي ِفي بياِن فَضاِئِحِهم . صلَاِة الْفَجِر والْعشاِء كَما ورد ِفي الصِحيِح 
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وقَد ورد ِفي بعِض الرواياِت أَنَّ عدد هؤلَاِء الْمناِفِقني كَانَ ) ٥٧(أَو مدخلًا لَولَّوا ِإلَيِه وهم يجمحونَ 
تونَ أَِو الْمأِْذنتسالْم ادرلَّ الْملَعلًا ، وجر ثَلَاِثنيةً وعِتس مهلِّفُونَ ِمن٢٩ ".خ  

كثريون أولئك الذين جيهدون . فكثريون هم أولئك الذين يتهاوون يف الطريق الصاعد إىل اآلفاق الكرمية
كثريون تعرفهم البشرية يف . لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ومييلون إىل عرض تافه أو مطلب رخيص

وإم ليعيشون على حاشية . ي النموذج املكروركل زمان ويف كل مكان ، فما هي قلة عارضة ، إمنا ه
احلياة ، وإن خيل إليهم أم بلغوا منافع ونالوا مطالب ، واجتنبوا أداء الثمن الغايل ، فالثمن القليل ال 

فهو الكذب املصاحب .. » وسيحِلفُونَ ِباللَِّه لَِو استطَعنا لَخرجنا معكُم«! يشتري سوى التافه الرخيص
أجل ما يكذب إال ضعيف ولو بدا يف صورة األقوياء اجلبارين يف . وما يكذب إال الضعفاء. لضعف أبدال

وما تتخلف هذه القاعدة يف موقف من املواقف وال يف . فالقوي يواجه والضعيف يداور. بعض األحايني
  ..يوم من األيام 

»مهفُسِلكُونَ أَنهذا الكذب ، الذي..» يذا احللف و واللّه ،  خييل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس
  .ويهلك يف اآلخرة يوم ال جيدي النكران ، فيهلك الكاذب يف الدنيا بكذبه ، ويكشفه للناس ، يعلم احلق 

) مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني. عفا اللّه عنك ) . .(واللّه يعلم إم لكاذبون(
فلقد تدارى املتخلفون خلف إذن الرسول . فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب ، اللّه برسوله إنه لطف . . .

. وقبل أن ينكشف صدقهم من كذم يف هذه املعاذير .  هلم بالقعود حني قدموا له املعاذير - �  -
ب ويسقط عنهم ثو، فعندئذ تتكشف حقيقتهم . وكانوا سيتخلفون عن الركب حىت ولو مل يأذن هلم 

  .وال يتوارون خلف إذن الرسول ، ويظهرون للناس على طبيعتهم ، النفاق 
ال (ويقرر القواعد اليت ميتاز ا املؤمنون واملنافقون ، وإذا مل يكن ذلك فإن القرآن يتوىل كشفهم 

ا إمن. يستأذنك الذين يؤمنون باللّه واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واللّه عليم باملتقني 
  ) .فهم يف ريبهم يترددون، يستأذنك الذين ال يؤمنون باللّه واليوم اآلخر وارتابت قلوم 

ال ينتظرون أن يؤذن هلم ، ويعتقدون بيوم اجلزاء ، فالذين يؤمنون باللّه . وهذه هي القاعدة اليت ال ختطئ 
ه باألموال واألرواح بل يسارعون وال يتلكأون يف تلبية داعي النفرة يف سبيل اللّ؛ يف أداء فريضة اجلهاد 

وإم . إليها خفافا وثقاال كما أمرهم اللّه ، طاعة ألمره ، ويقينا بلقائه ، وثقة جبزائه ، وابتغاء لرضاه
إمنا يستأذن أولئك الذين خلت . ليتطوعون تطوعا فال حيتاجون إىل من يستحثهم ، فضال عن اإلذن هلم

                                                 
 )٤٠٤ / ١٠ (-تفسري املنار  -  ٢٩
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مسون املعاذير ، لعل عائقا من العوائق حيول بينهم وبني النهوض قلوم من اليقني فهم يتلكأون ويتل
  .بتكاليف العقيدة اليت يتظاهرون ا ، وهم يرتابون فيها ويترددون

إن الطريق إىل اللّه واضحة مستقيمة ، فما يتردد ويتلكأ إال الذي ال يعرف الطريق ، أو الذي يعرفها 
  !ويتنكبها اتقاء ملتاعب الطريق

ولَو أَرادوا «:  أولئك املتخلفون ذوي قدرة على اخلروج ، لديهم وسائله ، وعندهم عدته  ولقد كان
وقد كان فيهم عبد اللّه بن أيب سلول ، وكان فيهم اجلد بن قيس ، وكانوا ..» الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً
  .أشرافا يف قومهم أثرياء

»مِبعاثَهان اللَّه كَِره لِكنملا يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم ، ونواياهم املنطوية على السوء للمسلمني ..» و
  .كما سيجيء

»مطَهومل يبعث فيهم اهلمة للخروج..» فَثَب.  
وختلفوا مع العجائز والنساء واألطفال الذين ال يستطيعون الغزو ، وال ..» اقْعدوا مع الْقاِعِدين: وِقيلَ «

  ٣٠.كانكم الالئق باهلمم الساقطة والقلوب املرتابة والنفوس اخلاوية من اليقنيفهذا م. ينبعثون للجهاد
 --------------------  
وِإذَا أُنِزلَت سورةٌ أَنْ آِمنواْ ِباللِّه وجاِهدواْ مع رسوِلِه استأْذَنك أُولُواْ الطَّوِل ِمنهم وقَالُواْ { : قال تعاىل و

كُن ما ننذَر الْقَاِعِدين ٨٦(ع ( َونفْقَهالَ ي مفَه لَى قُلُوِبِهمع طُِبعاِلِف ووالْخ عواْ مكُونواْ ِبأَن يضر)٨٧ (
مه أُولَِئكو اتريالْخ ملَه أُولَِئكو فُِسِهمأَنو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منَآم الَِّذينولُ وسونَ لَِكِن الرفِْلحالْم 

)٨٨ ( ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ملَه اللَّه دأَع)سورة التوبة} ) ٨٩  
الَِص ِفي العاِإلخاِن ِباِهللا ، وةٌ إلَى اِإلميوعا دةٌ ِفيهكَمحةٌ مورس ِزلتِإذَا أُناِل ، وِللِقت ا ِذكْرِفيهو ، ِة لَهِقيد

، حاولَ ذَوو القُدرِة علَى اِجلهاِد ، والسعِة ِفي اِإلنفَاِق ، أَنْ يتخلَّفُوا  �وحثٌّ علَى اِجلهاِد مع رسوِل اِهللا 
  .لقَاِعِدين ِمن العجزِة وأَصحاب اَألعذَاِر عِن الِقياِم ِبما أَمر اُهللا ، واستأْذَنوك ِفي القُعوِد مع ا

، ) الْخواِلِف ( رضوا َألنفُِسِهم ِبالقُعوِد ، وِبعاِر البقَاِء مع النساِء املُتخلِّفَاِت ِفي البلَِد ، بعد خروِج الْجيِش 
لَيع متخو ، لَى قُلُوِبِهماُهللا ع عطَب قَدا وِرفُونَ معالَ يونَ ، وفْقَهوا الَ يحبأَصو ، وراُألم ِهملَيع تسبا ، فَالْته

ِفي اِجلهاِد ِمن خيٍر ِللنفِْس وِللجماعِة ، والَ ما ِفي القُعوِد عِن اِجلهاِد ِمن مضرٍة ِللنفِْس وِللجماعِة ، ِفي 
اآلِخرا وينِة الد.  

                                                 
 )١٦٦١ / ٣ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٠
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، واملُؤِمِنني جاهدوا ِفي سِبيِل اِهللا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ،  �إذَا تخلَّف الْمناِفقُونَ عِن اِجلهاِد فَِإنَّ رسولَ اِهللا 
 ، وِإعالَِء كَِلمِة اِهللا ، والتمتِع ِفي الدنيا ِبتحِقيِق النصِر ، ومحِو الْكُفِْر: وهؤالَِء وعدهم اُهللا ِباخلَيراِت 

  .ِباملَغاِنِم ، وِفي اآلِخرِة ِبِرضا اِهللا وجناِتِه 
م وقَد أَعد اُهللا تعالَى ِلهؤالَِء املُؤِمِنني املُخِلِصني املُجاِهِدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ، جزاًء لَهم علَى ِإمياِنِه

 ِظيمالع زالفَو وذَا هها ، واِتهبنِفي ج ارهِري األنجاٍت تنوِلِه ، جسرِة اِهللا وِفي طَاع الَِصِهمِإخو.  
وأولوا .. من طال الشيء بطوله ، أي قدر عليه ومتكن منه : الطول : أولو الطول  : " قال اخلطيب 

 هلم من بلوغ ما ال يستطيع غريهم بلوغه ، جياههم ، وسلطام ، هم أصحاب القدرة اليت متكن: الطول 
  ..وأمواهلم 

واآلية الكرمية ، تكشف عن وجه آخر من وجوه املنافقني ، وتفضح طائفة أخرى من طوائفهم ، وهم 
  ..أصحاب الرياسة ، والسيادة ، والقدرة فيهم 

أي إذا أنزل قرآن حيمل إىل »  ِباللَِّه وجاِهدوا مع رسوِلِه ِإذا أُنِزلَت سورةٌ أَنْ آِمنوا« هؤالء املنافقون 
« .. املؤمنني أمرا من اللّه سبحانه وتعاىل ، يذكرهم باإلميان باللّه ، ويدعوهم إىل اجلهاد مع رسول اللّه 

 الْقاِعِدين عم كُننا نقالُوا ذَرو مهِل ِمنأُولُوا الطَّو كأْذَنتدر أصحاب الطول هؤالء ، إىل التحلل أي با» اس
من هذا األمر ، باالعتذار إىل رسول اللّه ، واستئذانه ىف أن يعفيهم من إجابة هذه الدعوة ، واجلهاد ىف 

  ..سبيل اللّه 
ما يكشف عن استخفافهم بأمر اللّه ، واسترواحهم للتحلل منه ، » ذَرنا نكُن مع الْقاِعِدين « وىف قوهلم 

وهذا ما .. هنؤهم املقام ، وتطيب هلم احلياة ، فيقعدون مع القاعدين ، ويسمرون مع السامرين حىت لي
أي قد » رضوا ِبأَنْ يكُونوا مع الْخواِلِف وطُِبع على قُلُوِبِهم فَهم ال يفْقَهونَ « : يكشف عنه قوله تعاىل 

ل هلم وال حول ، من املرضى ، والزمىن ، سولت هلم أنفسهم أن يكونوا مع اخلوالف ، ممن ال طو
وأصحاب العاهات والعلل ، واألطفال ، والنساء ، واإلماء ، والعبيد ـ رضوا أن يكونوا مع هذه 
الطوائف من الناس ، وهم أصحاب طول وحول ، مل يكن يرضيهم أبدا أن يكون بينهم وبني هذه 

اب احلول الطول يرتلون إىل هذا املستوي فكيف وهم أصح.. الطوائف أمر جامع ، أو صفة مشتركة 
الذي يضيفهم إىل جمتمع الصبيان والعبيد ؟ ولكن هكذا أرادوا أن يكونوا ، وهكذا صنعوا بأيديهم هذا 

  .ثوب الصغار واالمتهان..الثوب الذي لبسوه 
م وقد لبسوا ثياب املهانة واخلزي إشارة إىل أ» وطُِبع على قُلُوِبِهم فَهم ال يفْقَهونَ « : وىف قوله سبحانه 

ذا املوقف الذي وقفوه ـ ال يدركون ما وقع عليهم من ذلة وهوان ، إذ كانت أعينهم ىف عمى ، 
  .وقلوم ىف غفلة ، وعقوهلم ىف ضالل
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ولِئك لَهم الْخيرات وأُولِئك لِكِن الرسولُ والَِّذين آمنوا معه جاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم وأُ« : وقوله تعاىل 
من أمر اللّه باإلميان ، .. هو عرض للوجه اآلخر املشرق الوضيء من وجهى هذا املوقف » هم الْمفِْلحونَ 

فإذا كان املنافقون ، وأصحاب الطول فيهم ، قد نكصوا على أعقام ، ورضوا بأن ..ودعوته إىل اجلهاد 
 النىب ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ والذين آمنوا معه ، جاهدوا بأمواهلم يكونوا مع اخلوالف ، فإن

فما أن دعاهم اللّه ورسوله إىل اجلهاد حىت طاروا إليه سراعا ، ونفروا خفافا .. وأنفسهم ىف سبيل اللّه 
  .وثقاال

اهدين معه ، قد وإذا كان املخلّفون قد ألبسهم للّه بتخلفهم ثوب اخلزي ولذلة ، فإن رسول اللّه وا
تلقاهم اللّه حفيا م ، موسعا هلم ىف رحاب فضله ورضوانه ، فمأل أيديهم من املغامن ، وكتب هلم النصر 

ورضوان من .. على عدوهم ، ومكن هلم ىف األرض ، وأعد هلم ىف اآلخرة جنات جترى من حتتها األار 
  ..ذلك هو الفوز العظيم ..اللّه أكرب 

العطف هنا بالواو ، إشارة إىل ما للرسول واملؤمنني .. »وأُولِئك لَهم الْخيرات «  : وىف قوله تعاىل
ااهدين معه ، عند اللّه ، من أوصاف كرمية ، غري تلك األوصاف اليت وصفها اللّه م ، وأن ما وصفوا 

وإن كان ذكر قليلها يغىن عن به هنا ليس إال من قبيل التنويه واإلشارة إىل تلك األوصاف اليت ال حتصر ، 
لكن .. ويكون من مفهوم اآلية الكرمية .. كثريها ، ألا كلها من باب واحد ، هو باب اخلري واإلحسان 

أولئك رضى اللّه عنهم ، وأنزهلم منازل رمحته .. الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم 
  .»، وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ وأُولِئك لَهم الْخيرات « وإحسانه 

وأُولِئك لَهم الْخيرات وأُولِئك هم «: وىف تكرار اإلشارة إىل الرسول واملؤمنني ااهدين ىف قوله تعاىل 
ا كم.. تأكيد للتنويه م ، وتقرير لدرجتهم العالية ، ومرتلتهم الكرمية اليت أنزهلم اللّه إياها » الْمفِْلحونَ 

أن ىف ذلك إشارة إىل أن مقامهم هذا الرفيع الذي هم فيه ، ال تبلغه اإلشارة اليت يقصر عنها النظر ، وأنه 
لكى ميكن أن يرتفع النظر إىل هذا املستوي ، ينبغى أن يكون ذلك على مراحل يقطعها صعدا ىف الوصول 

  .إليهم
 » راتيالْخ ملَه م .. فانظر إليهم . . »أُولِئكم هناك .. ال ! هناإم فوق هذا .. وال .. إإ .. »

  ٣١ "!فارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري» أُولِئك هم الْمفِْلحونَ 
أَقْوى آياِت هذَا بيانٌ ِلحالَِة الْمناِفِقني ِفي أَمِر الِْجهاِد ِبالْماِل والنفِْس ، الَِّذي هو  : " ويف تفسري املنار 

 ادضالت ِن ِمنالَيالْح نيا بمِفيِه ، و اِدِقنيالص ِمِننيؤاِل الْمح ِمن قَاِبلُها يماَء ِبِه ، وا جموِلِه وسراِن ِباِهللا والِْإمي

                                                 
 )٨٦١ / ٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣١
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وِإذَا أُنِزلَت سورةٌ أَنْ آِمنوا ِباِهللا : الَ تعالَى ِفي الْعمِل والْأَثَِر ِفي الْقَلِْب اللَّذَيِن هما مناطُ الْجزاِء ، قَ
ِفي هذَا الْمقَاِم تِفيد التكْرار ، والْآيةُ معطُوفَةٌ علَى ما قَبلَها ِمن خبِر " ِإذَا " وجاِهدوا مع رسوِلِه شرِطيةُ 
أَنه :ِجهاِد ِللْجمِع بين ِتلْك الْحاِل الْخاصِة ، وهِذِه الشنشنِة الْعامِة ، والْمعنى الْمناِفِقني الَِّذين تخلَّفُوا عِن الْ

 �  ـ كُلَّما نزلَت سورةٌ تدعو الناس أَِو الْمناِفِقني ِببعِض آياِتها ِإلَى الِْإمياِن ِباِهللا ، والِْجهاِد مع رسوِل اِهللا
 لُ : ـ ، أَيالطَّو مهِل ِمنأُولُو الطَّو كأْذَنتوا اساِهدجوا واِطقَةٌ ِبأَنْ آِمنِة : نوالثَّرى ولَى الِْغنع طْلَقِح يِبالْفَت

الْمراد ِبِهم هنا أُولُو الْمقِْدرِة علَى و. ِضد الِْقصِر ) ِبالضم(، وعلَى الْفَضِل والِْمنِة ، وهو ِمن مادِة الطُّوِل 
استأْذَنوك ِبالتخلُِّف عِن الِْجهاِد وقَالُوا ذَرنا نكُن مع : الِْجهاِد الْمفْروِض ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ، أَِي 

 أَي وِت: الْقَاِعِدينيِفي ب الْقَاِعِدين عم كُنا ننعاِن ديبالصاِل ، وِن الِْقتع اِجِزينى الْعنمالزفَاِء وعالض ِمن ِهم
  .والنساِء غَيِر الْمخاطَِبني ِبِه 

سورةٌ فَِإذَا ويقُولُ الَِّذين آمنوا لَولَا نزلَت :  أَو محمٍد -وِفي معنى الْآيِة قَولُه تعالَى ِفي سورِة الِْقتاِل 
أُنِزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيها الِْقتالُ رأَيت الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ينظُرونَ ِإلَيك نظَر الْمغِشي علَيِه 

 فَلَو رالْأَم مزفَِإذَا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع ملَى لَهِت فَأَووالْم ِمن ما لَهريقُوا اَهللا لَكَانَ خد٢٠ : ٤٧(ص 
  .والْآيات دِليلٌ علَى جبِن الْمناِفِقني وضعفَاِء الِْإمياِن ، وِرضاهم ِلأَنفُِسِهم ِبالذُّلِّ والْهواِن ) ٢١و

 ورِوي هذَا عِن ابِن -نوا مع الْخواِلِف ِمن النساِء رضوا ِبأَنْ يكُونوا مع الْخواِلِف رضوا ِلأَنفُِسِهم ِبأَنْ يكُو
 ومن لَا خير ِفيِهم ِمن أَهِل الْفَساِد ، فَهو جمع خاِلفٍَة ، وتقَدم بيانُ ما قَالَه علَماُء اللُّغِة ِفيِه -عباٍس وقَتادةَ 

  ) .٨٣( الْخاِلِفني ِمن آيِة فَاقْعدوا مع: ِفي تفِْسِري 
وطُِبع علَى قُلُوِبِهم الطَّبع علَى الْقُلُوِب والْختم علَيها ِعبارةٌ عن عدِم قَبوِلها ِلشيٍء جِديٍد ِمن الِْعلِْم 

و ارصا ، وهلَيذَ عوحتاسا وِفيه قَرتا اسِر مِعظَِة غَيوالْمو ِويالَ اللُّغمِتعا اِلاسنيب قَدا ، وا لَهاندجوفًا وص
وِفي مواِضع أُخرى ِمن سورِة النساِء ) ٧ : ٢(ختم اُهللا علَى قُلُوِبِهم : حِقيقَته ومجازه ِللْكَِلمِة ِفي تفِْسِري 

  .والْأَعراِف 
ونَ أَيفْقَهلَا ي ما  : فَهنيب قَدلُوا ِبِه ، ومعاٍر فَيِتباعٍر وبدت مونَ ِبِه فَهاطَبخا يونَ ممفْهلَا ي مه ِل ذَِلكفَِلأَج

الْأَعراِف ، ِمن سورِة ) ١٧٩ : ٧(حِقيقَةَ معنى الِْفقِْه ِفي مواِضع أَبسطُها تفِْسري لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ ِبها 
  .وِفيِه تحِقيق معنى الْقَلِْب 

لَِكِن الرسولُ والَِّذين آمنوا معه جاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم هذَا اسِتدراك علَى قُعوِد الْمناِفِقني عِن الِْجهاِد 
ِلأَنَّ ما جروا علَيِه ِمن النفَاِق قَد طُِبع ؛ ، وأَمِر اِهللا ِفي الْقُرآِن ـ عملًا ِبداِعي الِْإمياِن  � مع الرسوِل ـ 

 ماِل ، فَهِفعاِلانِل والِْفعاِل ، ومالْأَعقَاِئِد والْع نياِط  بِتباِلارأِْثِري والَى ِفي التعِة اِهللا تنى سضقْتِبم لَى قُلُوِبِهمع
يفْقَهونَ ما أُِمروا ِبِه فَيعملُوا ِبِه ، لَِكِن الرسولُ والَِّذين آمنوا ِبِه ، وكَانوا معه ِفي كُلِّ أُموِر الديِن لَا لَا 
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تِضيِه الِْإميانُ والِْإسلَام ، وما يفَاِرقُونه ، قَد جاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم فَقَاموا ِبالْواِجِب خير ِقياٍم ، كَما يقْ
كَانَ أُولَِئك الْمناِفقُونَ الْجبناُء الْبخلَاُء ِبأَهٍل ِللِْقياِم ِبهِذِه الْأَعباِء ، كَما تقَدم ِفيما وِصفُوا ِبِه ِمن الْآياِت ، 

  ) .٤٧(م ِإلَّا خبالًا لَو خرجوا ِفيكُم ما زادوكُ: ولَاِسيما آيةُ 
وأُولَِئك لَهم الْخيرات عطَف جزاَءهم علَى ِجهاِدِهم ، ولَم يذْكُره مفْصولًا مستأْنفًا ، كَقَوِلِه الساِبِق ِفي 

 ٢(رِة الْبقَرِة أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وقَولُه ِفي سو) ٧١(أُولَِئك سيرحمهم اُهللا : الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت 
وأُولَِئك : ِلأَنه تِتمةٌ ِلبياِن حاِلِهم الْمخاِلفَِة ِلحاِل الْمناِفِقني بدًءا وانِتهاًء عملًا وجزاًء ، أَي . الْآيةَ ) ٥: 

عاِل ِفي منو الْمِعيدونَ باِهدجاِن الْمالِْإمي اترثَم الَِّتي ِهي اتريالْخ اِفِقنينونَ الْمد ماِل ، لَهاِرِج الْكَم
واجِتثَاِث شجرِة الشرِك ، وِإعلَاِء كَِلمِة اِهللا ، وِإقَامِة . والِْجهاِد ، ِمن شرِف النصِر ، ومحِو كَِلمِة الْكُفِْر 

الْعو قِض الْحِة ِفي الْأَراديالساِئِم ونِع ِبالْغتمالتِل ِبِديِن اِهللا ، وونَ : دونَ أَِي الْفَاِئزفِْلحالْم مه أُولَِئكو
م ، وما لَه ِمن سوِء  دونَ أُولَِئك الْمناِفِقني الَِّذين حِرموا ِمنهما ِبِنفَاِقِه-ِبِسيادِة الدنيا مع سعادِة الْآِخرِة 

أَعد اُهللا لَهم .الْأَثَِر ِفي أَعماِلِهم وأَخلَاِقِهم ، وتقَدم ِمثْلُ هذَا وما يناِسبه ويؤيده مكَررا ِفي هذَا السياِق 
  ٣٢ ".فَوز الْعِظيم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها ذَِلك الْ

  ..وإما خطتان . وطبيعة اإلميان والقوة والبالء. طبيعة النفاق والضعف واالستخذاء.. إما طبيعتان 
  .وخطة االستقامة والبذل والكرامة. خطة االلتواء والتخلف والرضى بالدون

جاءوا ال ليتقدموا . هاد والبذلفإذا أنزلت سورة تأمر باجلهاد جاء أولوا الطول ، الذين ميلكون وسائل اجل
الصفوف كما تقتضيهم املقدرة اليت وهبها اللّه هلم ، وشكر النعمة اليت أعطاها اللّه إياهم ، ولكن 

دون أن . ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء ال يذودون عن حرمة وال يدفعون عن سكن
 وهوان ، مادام فيها السالمة ، وطالب السالمة ال حيسون يستشعروا ما يف هذه القعدة الذليلة من صغار

وطُِبع على قُلُوِبِهم فَهم ال «..» رضوا ِبأَنْ يكُونوا مع الْخواِلِف«:العار ، فالسالمة هدف الراضني بالدون 
يف التخلف من ولو كانوا يفقهون ألدركوا ما يف اجلهاد من قوة وكرامة وبقاء كرمي ، وما ..» يفْقَهونَ

  .ضعف ومهانة وفناء ذميم
وإن بعض . وإن ضريبة الذل ألفدح يف كثري من األحايني. إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة«

النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة ال تطاق ، فتختار الذل واملهانة هربا من هذه 
 ، مفزعة قلقة ، ختاف من ظلها ، وتفرق من صداها ، التكاليف الثقال ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة

هؤالء األذالء يؤدون ضريبة أفدح من .. حيسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدم أحرص الناس على حياة 

                                                 
 )٥٠١ / ١٠ (-تفسري املنار  -  ٣٢



 ٨٢

يؤدوا من نفوسهم ، ويؤدوا من أقدارهم ، ويؤدوا . إم يؤدون ضريبة الذل كاملة. تكاليف الكرامة
 اطمئنام ، وكثريا ما يؤدوا من دمائهم وأمواهلم وهم ال يشعرون ومن هؤالء من مسعتهم ، ويؤدوا من

لِكِن الرسولُ «..» رضوا ِبأَنْ يكُونوا مع الْخواِلِف وطُِبع على قُلُوِبِهم فَهم ال يفْقَهونَ«أولئك الذين .. 
هعوا منآم الَِّذيناز وهم طراز آخر غري ذلك الطر.. » و ..»فُِسِهمأَنو واِلِهموا ِبأَمدجاه «..  

وأُولِئك لَهم «فنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب اإلميان وعملوا للعزة اليت ال تنال بالقعود 
راتيالْخ «..  

اآلخرة هلم ويف . خريات الدنيا واآلخرة ، يف الدنيا هلم العزة وهلم الكرامة وهلم املغنم وهلم الكلمة العالية
الفالح يف الدنيا بالعيش الكرمي .. » وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ«اجلزاء األوىف ، وهلم رضوان اللّه الكرمي 
» أَعد اللَّه لَهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها«: القومي والفالح يف اآلخرة باألجر العظيم 

  .»فَوز الْعِظيمذِلك الْ«.. 
» مهوا ِمنكَفَر الَِّذين ِصيبيس ، ولَهسرو وا اللَّهكَذَب الَِّذين دقَعو ، مذَنَ لَهؤراِب ِليالْأَع ونَ ِمنذِّرعجاَء الْمو

أَِليم ذابع «..  
خلف ، وأما اآلخرون فقعدوا بال فأما األولون فهم ذوو األعذار احلقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا يف الت

أما الذين يتوبون . وهؤالء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم. قعدوا كاذبني على اللّه والرسول. عذر
  .وال يكفرون فمسكوت عنهم لعل هلم مصريا غري هذا املصري

م دين اليسر وال فاإلسال. فليس اخلروج ضربة الزب على من يطيقون ومن ال يطيقون. وأخريا حيدد التبعة
والذين عجزوا عن النفرة ال تثريب عليهم وال مؤاخذة هلم ، ألم معذورون . يكلف اللّه نفسا إال وسعها

لَيس علَى الضعفاِء وال علَى الْمرضى ، وال علَى الَِّذين ال يِجدونَ ما ينِفقُونَ حرج ِإذا نصحوا ِللَِّه «: 
وال علَى الَِّذين ِإذا ما أَتوك ِلتحِملَهم قُلْت ال .  علَى الْمحِسِنني ِمن سِبيٍل ، واللَّه غَفُور رِحيمما. ورسوِلِه

الضعفاء ليس على .»أَِجد ما أَحِملُكُم علَيِه تولَّوا وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزناً أَلَّا يِجدوا ما ينِفقُونَ
العاجزين عن القتال لعلة يف تكوينهم ، أو لشيخوخة تقعدهم وال على املرضى الذين ال يستطيعون 

ليس على هؤالء حرج إذا ختلفوا عن .. احلركة واجلهد وال على املعدمني الذين ال جيدون ما يتزودون به 
عون ، ويقومون بعد ذلك مبا املعركة يف امليدان ، وقلوم خملصة للّه ورسوله ، ال يغشون وال خيد

 من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية يف دار اإلسالم ، أو أعمال - دون القتال -يستطيعونه 
ليس عليهم جناح ، وهم حيسنون بقدر ما يستطيعون ، فال جناح على . أخرى تعود بالنفع على املسلمني

  .احملسنني ، إمنا اجلناح على املسيئني
  .اح كذلك على القادرين على احلرب ، ولكنهم ال جيدون الرواحل اليت حتملهم إىل أرض املعركةوال جن
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فإذا حرموا املشاركة فيها هلذا السبب ، أملت نفوسهم حىت لتفيض أعينهم دموعا ، ألم ال جيدون ما 
  .ينفقون

وإا لصورة .  نعمة أدائهوإا لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة يف اجلهاد ، واألمل الصادق للحرمان من
 ختتلف الروايات يف تعيني - �  -واقعة حفظتها الروايات عن مجاعة من املسلمني يف عهد الرسول 

  .أمسائهم ، ولكنها تنفق على الواقعة الصحيحة
 أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه ، فجاءته - �  -وذلك أن رسول اللّه «: روى العويف عن ابن عباس 

: يا رسول اللّه امحلنا ، فقال هلم :  أصحابه فيهم عبد اللّه بن مغفل بن مقوى املازين ، فقالوا عصابة من
فتولوا وهم يبكون ، وعز عليهم أن جيلسوا عن اجلهاد وال جيدون نفقة » واللّه ال أجد ما أمحلكم عليه«

  .كتابهفلما رأى اللّه حرصهم على حمبته وحمبة رسوله أنزل عذرهم يف : وال حممال 
  .نزلت يف بين مقرن من مزينة: وقال جماهد 

  :سامل بن عوف ، ومن بين واقف : وقال حممد بن كعب كانوا سبعة نفر من بين عمرو بن عوف 
: عبد الرمحن بن كعب ويكىن أبا ليلى ، ومن بين املعلى : حرمي بن عمر ، ومن بين مازن بن النجار 

  .تمة وعبد اللّه بن عمرو واملزينعمرو بن ع: فضل اللّه ، ومن بين سلمة 
 وهم - �  -مث إن رجاال من املسلمني أتوا رسول اللّه : وقال ابن إسحاق يف سياق غزوة تبوك 

سامل بن عمري ، وعلية بن زيد : الباكون وهم سبعة نفر من األنصار وغريهم من بين عمرو بن عوف 
 مازن وعمرو بن احلمام بن اجلموح أخو بين أخو بين حارثة ، وأبو ليلى عبد الرمحن بن كعب أخو بين

بل هو عبد اللّه بن عمرو املزين وحرمي بن عبد : سلمة ، وعبد اللّه بن املغفل املزين ، وبعض الناس يقول 
:  وكانوا أهل حاجة - �  -اللّه أخو بين واقف وعياض بن سارية الفزاري ، فاستحملوا رسول اللّه 

  .تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقون» ليهال أجد ما أمحلكم ع«: فقال 
ولننظر أين . فلننظر أين حنن من هؤالء. مبثل هذه الروح انتصر اإلسالم ، ومبثل هذه الروح عزت كلمته

وإال فلنسدد . مث لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه املشاعر. روحنا من تلك العصبة
  ٣٣.اللّه املستعانولنقارب و

-------------------  
ولْيعلَم الَِّذين نافَقُواْ ) ١٦٦(وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن فَِبِإذِْن اللِّه وِليعلَم الْمؤِمِنني { : وقال تعاىل 

 قَالُواْ لَو نعلَم ِقتاالً الَّتبعناكُم هم ِللْكُفِْر يومِئٍذ أَقْرب ِمنهم وِقيلَ لَهم تعالَواْ قَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَِو ادفَعواْ
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الَِّذين قَالُواْ ِإلخواِنِهم وقَعدواْ ) ١٦٧(ِلِإلمياِن يقُولُونَ ِبأَفْواِهِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم واللّه أَعلَم ِبما يكْتمونَ 
لَو اِدِقنيص مِإن كُنت توالْم أَنفُِسكُم نوا عؤرا قُِتلُوا قُلْ فَادا مونآل عمران} )١٦٨( أَطَاع  

ميٍة ما أَصابكُم يا أَيها املُؤِمنونَ يوم أحٍد ، ِحينما التقَيتم ِبعدوكُم ِفي ميداِن املَعركَِة ، وما حلَّ ِبكُم ِمن هِز
وقَتٍل ، إنما كَانَ ِبِإذِْن اِهللا وقَدِرِه وقَضاِئِه الساِبِق ، الِذي جعلَ املُسبباِت نتاِئج ألسباِبها ، فَكُلُّ عسكٍَر 

أَكْثَر ِمنِبِه ، و متا أُِصبِبِمثِْل م ابصِه يودِلع هرظَه كِْشفيو ، هِصي قَاِئدعي ةُ ِفي ذَِلكاِلغةُ البِهللا اِحلكْمو ، ه
 ودام العلُوا أَملْززتي لَموا ، وتثَبوا وربص الِذين ِمِننيِقيقَِة املُؤح نع كِْشفت اِئددألنَّ الش ،.  

رأَظْهوا ِبالكُفِْر ، وطَّنبت الِذين املَُاَِفِقني ظِهرت اِئددالشو لُوٍل ، الِذينِن سب يِن أُبِة اباعمج انَ ، ِمنوا اِإلمي
 مهونضرحيو ، فِة إلَى الصدوِللْع مهونعدي ِمِننياملُؤ الٌ ِمنِرج ِبِهم كَِة ، فَلَِحقرلَ املَعِة قَبوا إلَى املَِدينعجر

لَو نعلَم : ، فَردوا متعلِِّلني ) أو ادفَعوا ( سِلِمني ، وإكْثَاِر عدِدِهم أمام املُشِرِكني علَى الِقتاِل ومساعدِة املُ
 هرونَ غَيِقدتعي ا ِفي قُلُوِبِهمنلَِكنو ، اكُمنعبباً الترلْقَونَ حتس كُمل كَ. أنذَا القَوما قَالُوا هِحين مهوا ِفي وان

ِتلْك اللَّحظَِة أقرب ِللْكُفِْر ِمنهم إلَى اِإلمياِن ، واُهللا أعلَم ِبما يكْتمونَ ِفي قُلُوِبِهم وِفي نفُوِسِهم ِمن الكُفِْر 
  .والكَيِد ِللْمسِلِمني ، وسيعاِقبهم علَيِه ِفي الدنيا واآلِخرِة 

الِء املُنؤهكَِة ورقُِتلُوا ِفي املَع اِنِهم الِذينوِإخ نقَالُوا ع الِذين ماِد ، هِن اِجلهوا عداِفقُونَ الِذين قَع : لَو
  .سِمعوا مشورتنا ِفي القُعوِد ، وعدِم اخلُروِج لَما قُِتلُوا مع من قُِتلَ 

نتسم لَيِهمالَى ععاُهللا ت دريذَا وه ملَهِكراً قَو : دمحا مي مقُلْ لَه : ِمن صخِبِه الش لَمسي ودكَانَ القُع لَو
ولَِكن املَوت آٍت الَ بد ِمنه ، فَادفَعوا عن أَنفُِسكُم املَوت إنْ . القَتِل واملَوِت ، فَينبِغي علَيكُم إالَّ تموتوا 

تكُن ِلكُمِفي قَو اِدِقنيص م.  
هذه مواجهة أخرى للمؤمنني الذين شهدوا أحدا ، ورأوا ما أصيبوا به ىف أنفسهم وىف : "  وقال اخلطيب 

إخوام هناك ، مث ما وقع ىف نفوسهم من وساوس وظنون ، كلّما خبت جذوا ، وبردت نارها ، نفخ 
  ..ا ، وتسعرت نارها فيها املنافقون ، والكافرون ، فازداد ضرامه

كما جيدون .. وىف هذه املواجهة جيد املؤمنون عتابا رقيقا من اللّه ، وعودا بالالئمة عليهم فيما وقع هلم 
  .فيما بني العتاب واللوم عزاء وتسرية

فإذا كان املسلمون قد أصيبوا يوم أحد ، فقد كان هلم ىف عدوهم الذي رماهم مبا أصيبوا به ، نكاية 
  .»وِتلْك الْأَيام نداِولُها بين الناِس « ..  ىف يوم بدر ضعف ما أصام به ىف يوم أحد وجراحات

وإذن فال يصح للمسلمني أن يقفوا بنظرهم عند ما أصيبوا به ، دون أن ميتد هذا النظر إىل ما كان هلم ىف 
وإذن فما ينبغى .. ة ، وأربح صفقة عدوهم ، وهنا يستقيم النظر على الواقع كله ، فريون أم أرجح كفّ
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تلك القولة اليت يكادون » أنى هذا ؟ « : هلم أن يعجبوا ، وأن ينكروا هذا الذي حدث هلم ، ويقولوا 
  .يهلكون ا أنفسهم وما اشتملت عليه من إميان

م مث إنه إذا صح للمسلمني أن يعجبوا ويستنكروا هذا احلدث ، فليكن ذلك مقصورا على ذات أنفسه
فإنه إذا كان مثة خلل ىف مجاعة املسلمني مكّن ! وحدها ، مبعزل عن الدين الذي آمنوا به وأضيفوا إليه

لعدوهم أن ينال منهم ما نال ،فذلك اخللل إمنا هو ىف ذات أنفسهم ، ال ىف الدين الذي جياهدون ىف سبيله 
: » فُِسكُمِد أَنِعن ِمن واليوم من أمور ، عزلت كثريا منكم عن موقف أي مبا أحدثتم ىف هذا» قُلْ ه 

لقد تغيرمت أنتم أيها املسلمون ، وتغير ما بأنفسكم ، فغير اللّه مكانكم ! اجلهاد ، وباعدت بينهم وبني اللّه
  .من النصر الذي كان دانيا لكم ، قريبا من أيديكم

ه قويا عزيزا يوم بدر ، وال ترونه على تلك أما اللّه ـ سبحانه وتعاىل ـ فحاشا أن يتغير أو يتبدل ، فترون
قدرة مطلقة دائمة ، ال حتول » ِإنَّ اللَّه على كُلِّ شيٍء قَِدير « :ذلك مما يرتّه اللّه عنه .. الصفة يوم أحد 

  .وال تزول أبدا
زاء ومواساة للمسلمني ، ملا أصام هو ع. »وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن فَِبِإذِْن اللَِّه « : وقوله تعاىل 

  .وأن يد املشركني ما كانت لتعلوهم إال بإذن اللّه ، وألمور قدرها اللّه وأرادها.. ىف تلك املعركة 
هو كشف لبعض ما أراد اللّه من هذا املصاب الذي وقع ىف » وِليعلَم الْمؤِمِنني « : وقوله سبحانه 

  ..املسلمني 
ء هلم ، ليعرفوا ما ىف أنفسهم من إميان وصرب ، وليتعاملوا مع اللّه على قدر ما انكشف فهو امتحان وبال

  ..من إميام وصربهم 
وِليعلَم الَِّذين نافَقُوا وِقيلَ لَهم تعالَوا قاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَِو ادفَعوا قالُوا لَو نعلَم ِقتالًا « : وقوله تعاىل 

بلَات ناكُمع«.  
هو وجه آخر من وجوه احلكمة اليت تنكشف من وراء هذا الذي حدث ىف أحد ، وهو أن تنكشف 
وجوه املنافقني للمؤمنني ، فيأخذوا حذرهم منهم ، ويعزلوهم عنهم ، فإم ـ حيث كانوا ـ مرض 

  .خبيث ، يغتال قوى اجلماعة اليت يندس فيها ، وخيتلط ا
قولة » لَو نعلَم ِقتالًا لَاتبعناكُم « : واليت حكاها القرآن الكرمي عنهم ىف قوله تعاىل وقولة املنافقني هنا ، 

  .منافقة خبيثة ، حتمل وجوها من الكيد والتوهني لقوى املسلمني ، وهم ىف مواجهة العدو
مني واملشركني ، فقد حتمل هذه القولة على أن هذه اجلماعة املنافقة ال تعلم أن قتاال سيكون بني املسل

وأن قريشا ، إمنا جاءت لتعرض قوا ، ولتلقى ىف قلوب املسلمني الرعب منها ، حىت ال يعترضوا جتارا 
  ..ىف طريقها إىل الشام 
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  ..مث تنصرف بال قتال 
وقد حتمل هذه القولة أيضا ـ وهو الوجه الواضح منها ـ على أن ما بني املسلمني وبني قريش لن يكون 

ألن احلرب ذا املعىن تكون بني قوتني متكافئتني ، األمر الذي ال يراه املنافقون .. ملعىن املفهوم حربا با
فاملسلمون ـ كما يرى املنافقون ـ ىف عدد قليل وضعف ظاهر ، وقريش .. بني املسلمني وبني قريش 

بني هؤالء وأولئك فكيف يكون ..ىف مجوع كثرية ، وأعداد وفرية ، وسالح وعتاد ميأل السهل والوعر 
فكيف ندعى إىل حرب وال حرب .حرب ؟ إا ليست إال ضربة واحدة بيد قريش حىت ينتهى كل شىء

  ؟ 
  ..هكذا يقول املنافقون .. إا عملية انتحار أقرب منها إىل احلرب 

حكم عليهم ، ذه الكلمة املنافقة ، إدانة هلم ، و..»هم ِللْكُفِْر يومِئٍذ أَقْرب ِمنهم ِللِْإمياِن « : وقوله تعاىل 
اليت باعدت بينهم وبني اإلميان الذي ينسبون أنفسهم إليه ، واليت خطت م خطوات سريعة إىل الكفر ، 

  .. فكادوا يكونون كفرا خالصا 
ما يفضح نفاقهم ، » تمونَ يقُولُونَ ِبأَفْواِهِهم ما لَيس ِفي قُلُوِبِهم واللَّه أَعلَم ِبما يكْ« : وىف قوله تعاىل 

إم ال يريدون أن يكونوا ىف ااهدين ، وال يودون للمسلمني نصرا ، وال .. ويكشف حقيقة أمرهم 
وإمنا هم يعذرون ألنفسهم ذه الكلمات املنافقة ليعيشوا ا ىف املؤمنني وال .. يرجون للدين انتصارا 

  .ينقطعوا ا عن الكافرين واملشركني
الَِّذين قالُوا ِلِإخواِنِهم وقَعدوا لَو أَطاعونا ما قُِتلُوا قُلْ فَادرؤا عن أَنفُِسكُم الْموت ِإنْ كُنتم «: له تعاىل وقو

 م املنكرة ، وقد ذكرها اللّه عنهم من قبل ىف قوله سبحانه » صاِدِقنيهو عرض ملقولة أخرى من مقوال :
ِذين آمنوا ال تكُونوا كَالَِّذين كَفَروا وقالُوا ِلِإخواِنِهم ِإذا ضربوا ِفي الْأَرِض أَو كانوا غُزى لَو يا أَيها الَّ« 

وطاِئفَةٌ قَد « : كما ذكرها القرآن ىف قوله تعاىل ) آل عمران : ١٥٦(» كانوا ِعندنا ما ماتوا وما قُِتلُوا 
فُسأَن مهتمأَه كُلَّه رٍء قُلْ ِإنَّ الْأَميش ِر ِمنالْأَم لْ لَنا ِمنقُولُونَ هِة يالْجاِهِلي ظَن قالْح رونَ ِباللَِّه غَيظُني مه

آل  : ١٥٤(» هاهنا ِللَِّه يخفُونَ ِفي أَنفُِسِهم ما ال يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كانَ لَنا ِمن الْأَمِر شيٌء ما قُِتلْنا 
  ٣٤ ").عمران

ولكنه علق هذا النصر بكمال .. لقد كتب اللّه على نفسه النصر ألوليائه ، محلة رايته ، وأصحاب عقيدته 
حقيقة اإلميان يف قلوم وباستيفاء مقتضيات اإلميان يف تنظيمهم وسلوكهم وباستكمال العدة اليت يف 

فأما حني يقصرون .. وسنة اللّه ال حتايب أحدا .  فهذه سنة اللّه..طاقتهم ، وببذل اجلهد الذي يف وسعهم 
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فإن كوم مسلمني ال يقتضي خرق السنن . يف أحد هذه األمور ، فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصري
فإمنا هم مسلمون ألم يطابقون حيام كلها على السنن ، ويصطلحون بفطرم . هلم وإبطال الناموس

  ..موس كلها مع النا
فإن استسالمهم للّه ، ومحلهم لرايته ، . ولكن كوم مسلمني ال يذهب هدرا كذلك ، وال يضيع هباء

 -من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصريهم خريا وبركة يف النهاية .. وعزمهم على طاعته ، والتزام منهجه 
ألخطاء ونتائجها دروسا  وأن جيعل من ا-بعد استيفاء ما يترتب عليها من التضحية واألمل والقرح 

وجتارب ، تزيد يف نقاء العقيدة ، ومتحيص القلوب ، وتطهري الصفوف وتؤهل للنصر املوعود وتنتهي 
  ..باخلري والربكة 

مهما ميسهم من الربح واألمل . بل متدهم بزاد الطريق. وال تطرد املسلمني من كنف اللّه ورعايته وعنايته
  .والضيق يف أثناء الطريق

الوضوح والصرامة معا يأخذ اللّه اجلماعة املسلمة وهو يرد على تساؤهلا ودهشتها مما وقع ويكشف وذا 
 ويواجه املنافقني - سبحانه -عن السبب القريب من أفعاهلا كما يكشف عن احلكمة البعيدة من قدره 

يبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها قُلْتم أَنى أَولَما أَصابتكُم مِص«: حبقيقة املوت ، اليت ال يعصم منها حذر وال قعود 
فُِسكُمِد أَنِعن ِمن وهذا؟ قُلْ ه .ٍء قَِديريلى كُلِّ شع واملسلمون الذين أصيبوا يف أحد مبا أصيبوا ..» ِإنَّ اللَّه

الذين عز عليهم أن والذين فقدوا سبعني من شهدائهم غري اجلراح واآلالم اليت عانوها يف هذا اليوم املرير و
يصيبهم ما أصام ، وهم املسلمون ، وهم جياهدون يف سبيل اللّه ، وأعداؤهم هم املشركون أعداء اللّه 

أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا : املسلمون الذين أصيبوا ذه املصيبة ، كان قد سبق هلم أن أصابوا مثليها .. 
حد يف مطلع املعركة ، حينما كانوا مستقيمني على أمر اللّه وأصابوا مثلها يوم أ. سبعني من صناديد قريش

وقبل أن جس يف أنفسهم اخلواطر اليت ال .  و قبل أن يضعفوا أمام إغراء الغنائم- �  -وأمر رسوله 
  ! ينبغي أن جس يف ضمائر املؤمنني

ىل سببه املباشر القريب ويذكرهم اللّه هذا كله ، وهو يرد على دهشتهم املتسائلة ، فريجع ما حدث هلم إ
وأنفسكم هي . أنفسكم هي اليت ختلخلت وفشلت وتنازعت يف األمر..» هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم: قُلْ «: 

.  وأنفسكم هي اليت خاجلتها األطماع واهلواجس- �  -اليت أخلت بشرط اللّه وشرط رسوله 
فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم ، .. وأنفسكم هي اليت عصت أمر رسول اللّه وخطته للمعركة 

. كيف هذا؟ هو من عند أنفسكم ، بانطباق سنة اللّه عليكم ، حني عرضتم أنفسكم هلا: وتقولون 
فاإلنسان حني يعرض نفسه لسنة اللّه ال بد أن تنطبق عليه ، مسلما كان أو مشركا ، وال تنخرق حماباة 

» ِإنَّ اللَّه على كُلِّ شيٍء قَِدير«! ضى سنة اللّه ابتداءله ، فمن كمال إسالمه أن يوافق نفسه على مقت
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ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته ، وأن حيكم ناموسه ، وأن متضي األمور وفق حكمه وإرادته ، وأال ..
  .تتعطل سننه اليت أقام عليها الكون واحلياة واألحداث

وقدر اللّه دائما من وراء كل أمر حيدث ، . راهاومع هذا فقد كان قدر اللّه من وراء األمر كله حلكمة ي
وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعاِن «: ومن وراء كل حركة وكل نأمة ، وكل انبثاقة يف هذا الكون كله 

فكل حركة حمسوب حساا يف . مل يقع مصادفة وال جزافا ، ومل يقع عبثا وال سدى..» ...فَِبِإذِْن اللَِّه 
 ومع جرياا وفق السنن والقوانني -ا الكون ومقدر هلا علتها ونتائجها وهي يف جمموعها تصميم هذ

النهائي » التصميم« حتقق احلكمة الكامنة وراءها وتكمل -الثابتة اليت ال تنخرق وال تتعطل وال حتايب 
ال يبلغه أي إن التصور اإلسالمي يبلغ من الشمول والتوازن يف هذه القضية ، ما ! للكون يف جمموعه

  ..تصور آخر يف تاريخ البشرية 
وهناك وراء الناموس الثابت والسنن احلتمية إرادة فاعلة ومشيئة .. هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية 

  .طليقة
والناموس .. وهناك وراء الناموس والسنن واإلرادة واملشيئة حكمة مدبرة جيري كل شيء يف نطاقها 

 واإلنسان يتعرض هلذه السنن حبركاته - ومن بينها اإلنسان - يتحكم والسنن جتري يف كل شي ء
ولكن هذا .. اإلرادية املختارة ، وبفعله الذي ينشئه حسب تفكريه وتدبريه ، فتنطبق عليه ، وتؤثر فيه 

وإرادة اإلنسان وتفكريه .. كله يقع موافقا لقدر اللّه ومشيئته وحيقق يف الوقت ذاته حكمته وتقديره 
عليته هي جزء من سنن اللّه وناموسه يفعل ا ما يفعل ، وحيقق ا ما حيقق يف نطاق قدره وحركته وفا

وال مقابال هلا ومناهضا لفعلها ، كما يتصور . فليس شيء منها خارجا على السنن والناموس. وتدبريه
ليس . كال.. قابلة الذين يضعون إرادة اللّه وقدره يف كفة ، ويضعون إرادة اإلنسان وفاعليته يف الكفة امل

 حني - سبحانه -واللّه . فاإلنسان ليس ندا للّه ، وال عدوا له كذلك.. األمر هكذا يف التصور اإلسالمي 
وهب اإلنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبريه وفاعليته يف األرض ، مل جيعل شيئا من هذا كله 

 وال خارجا كذلك عن احلكمة األخرية وراء قدره  وال مناهضا ملشيئته ،- سبحانه -متعارضا مع سنته 
ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر اإلنسان ويدبر وأن يتحرك ويؤثر وأن .. يف هذا الكون الكبري 

يتعرض لسنة اللّه فتنطبق عليه وأن يلقى جزاء هذا التعرض كامال من لذة وأمل ، وراحة وتعب ، وسعادة 
  ..» لَو أَطاعونا ما قُِتلُوا«ا التعرض ونتيجته ، قدر اللّه احمليط وأن يتحقق من وراء هذ.. وشقاوة 

.  واتباعه مغرما ومضرة- �  -فيجعلون من ختلفهم حكمة ومصلحة ، وجيعلون من طاعة الرسول 
وأكثر من هذا كله يفسدون التصور اإلسالمي الناصع لقدر اللّه ، وحلتمية األجل ، وحلقيقة املوت واحلياة 

ومن مث يبادرهم بالرد احلاسم الناصع ، الذي يرد كيدهم من ناحية ، .. هما بقدر اللّه وحده ، وتعلق
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فَادرؤا عن أَنفُِسكُم الْموت ِإنْ كُنتم : قُلْ «: ويصحح التصور اإلسالمي وجيلو عنه الغبش من ناحية 
صاِدِقني «..  

وال يؤجله جنب وال قعود .  وال يرده حرص وال حذر.فاملوت يصيب ااهد والقاعد ، والشجاع واجلبان
وهذا الواقع هو الذي جيبههم به القرآن الكرمي ، فريد .. والواقع هو الربهان الذي ال يقبل املراء .. 

ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقني . كيدهم اللئيم ، ويقر احلق يف نصابه ، ويثبت قلوب املسلمني
..  

 حادث نكول عبد -يف االستعراض القرآين ألحداث املعركة ، تأخريه ذكر هذا احلادث ومما يلفت النظر 
تأخريه إىل هذا املوضع من ..  وقد وقع يف أول أحداثها وقبل ابتدائها -اللّه ابن أيب ومن معه عن املعركة 

  ..السياق 
رر مجلة القواعد األساسية فقد أخره حىت يق.. وهذا التأخري حيمل مسة من مسات منهج التربية القرآنية 

للتصور اإلسالمي اليت قررها وحىت يقر يف األخالد مجلة املشاعر الصحيحة اليت أقرها وحىت يضع تلك 
وفعلتهم وتصرفهم بعدها . »الَِّذين نافَقُوا«مث يشري هذه اإلشارة إىل .. املوازين الصادقة للقيم اليت وضعها 

ه الفعلة وما يف هذا التصرف من احنراف عن التصور الصحيح ، ، وقد يأت النفوس إلدراك ما يف هذ
وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم اإلميانية يف النفس .. وعن القيم الصحيحة يف امليزان الصحيح 

املسلمة ، وأن توضع هلا املوازين الصحيحة اليت تعود إليها الختبار التصورات والقيم ، ووزن األعمال 
 فتحكم عليها احلكم املستنري الصحيح - بعد ذلك -مث تعرض عليها األعمال واألشخاص واألشخاص ، 

  ..، بذلك احلس اإلمياين الصحيح 
فعبد اللّه بن أيب كان إىل ذلك احلني ما يزال عظيما يف . ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات املنهج الفريد

 ألن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه -يأخذ برأيه مل  �  وقد ورم أنفه ألن النيب - كما أسلفنا -قومه 
 وقد أحدث تصرف هذا املنافق -اقتضى األخذ بالرأي اآلخر الذي بدا رجحان االجتاه إليه يف اجلماعة 

الكبري رجة يف الصف املسلم ، وبلبلة يف األفكار ، كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات يف 
فكان من حكمة املنهج إظهار االستهانة به وبفعلته وبقوله وعدم تصدير .. القلوب وبلبلة يف اخلواطر 

االستعراض القرآين ألحداث الغزوة بذلك احلادث الذي وقع يف أوهلا وتأخريه إىل هذا املوضع املتأخر من 
 والتعجيب من أمرهم يف هذه» الَِّذين نافَقُوا«: مع وصف الفئة اليت قامت به بوصفها الصحيح . السياق

: ، وعدم إبراز اسم كبريهم أو شخصه ، ليبقى نكرة يف » أَلَم تر ِإلَى الَِّذين نافَقُوا؟«: الصيغة املة 
ميزان اإلميان .. كما يستحق من يفعل فعلته ، وكما تساوي حقيقته يف ميزان اإلميان » الَِّذين نافَقُوا«

  ..الذي أقامه فيما سبق من السياق 
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لقلوب ، وتستقر الضمائر على حقيقة السنن اجلارية يف الكون ، وعلى حقيقة قدر اللّه وبعد أن تستريح ا
مث على حقيقة األجل املكتوب ، واملوت .. يف األمور ، وعلى حقيقة حكمة اللّه من وراء التقدير والتدبري 

  ٣٥ ..املقدور ، الذي ال يؤجله قعود ، وال يقدمه خروج ، وال مينعه حرص وال حذر وال تدبري
  

 ���������������   

                                                 
 )٥١٣ / ١ (- ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع ىف  -  ٣٥
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  :من جاهد يف سبيل اهللا كان من املؤمنني الصادقني  -١١
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي  {: قال تعاىل 

 مه لَِئكِبيِل اللَِّه أُواِدقُونَسسورة احلجرات) ١٥(} الص  
 رقَرِذِه اآليِة فَيانَ يف هاِس اِإلمياىل للنعاُهللا ت فرعي : ولهسرقوا اَهللا ودالذين ص مقّاً هإمياناً ح ِمننيإنَّ املُؤ

فُسذَلَوا أنبدوا ، ودرتمل يلُوا ، ولْززتلَم يكُّوا ، وشلَم يأِْن وِرفْعِة شبيِل اِهللا ، واِد يف سِللِْجه موالَهأمم وه
 اِنهماِدقُونَ يف ِإميونَ الصِمناملُؤ مؤالء ههالِم ، واِإلس.   

هذا هو اإلميان الذي فات األعراب أن حيصلوه ، وتلك حقيقة املؤمنني اليت مل حيققها  : " وقال اخلطيب 
   ..األعراب بعد بإسالمهم

فاملؤمنون ، هم الذين آمنوا باللّه ورسوله فرتل هذا اإلميان ىف قلوم مرتلة اليقني ، ال يزحزحهم عنه أي 
عارض من عوارض احلياة ، وال يغير وجهه ىف قلوم ما يلقاهم على طريق احلياة من بأساء وضراء ، ثقة 

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم «..منهم باللّه ، وركونا إليه ، ورضاء بقضائه ، وصربا حلكمه 
  .»لَم يرتابوا 

أما اإلميان الذي يهتز كيانه ىف قلب اإلنسان ألى عارض ، ويتضاءل .. هذا هو اإلميان ىف صميمه . 
، وسوء الفهم ، شخصه عند أي بالء ، فهو إميان غري خالص ، بل هو مشوب بآفات كثرية من الشك 

فإذا وضع على حمك التجربة واالمتحان ، ظهر ما فيه من ضعف ، فلم حيتمل صدمة التجربة ، ومل يصمد 
  .أمام تيار االمتحان

.. وهذا هو جمال االمتحان إلميان املؤمنني .. »وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه « : وقوله تعاىل 
باللّه ورسوله ، ووقع منه هذا اإلميان موقع القبول واليقني ، مل ينكل عن دعوة اجلهاد ىف سبيل فمن آمن 

وىف اآلية الكرمية إشارة إىل أن اجلهاد ..اللّه مباله ونفسه ، بل يقدم ماله ونفسه قربانا للّه ، ىف رضا وغبطة 
لذي به تظهر حقيقة ما ىف قلوم من إميان باملال والنفس ، هو امليدان الذي ميتحن به إميان املؤمنني ، وا

فاملؤمن ، قد يصلى ، ويصوم ، وحيج ، ويزكى ، ولكنه حني ميتحن ىف ماله أو نفسه باجلهاد ىف سبيل ..
اللّه ، يضن مباله ، وحيرص على سالمة نفسه ، وعندئذ يعلم حقيقة إميانه ، وأنه مل يستوف حقيقة اإلميان 

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين ونبلُوا أَخباركُم « : تعاىل يقول واللّه سبحانه و.. بعد 
أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ ، ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن « : ويقول سبحانه »  
  ).العنكبوت : ٣ ، ٢(» .. ِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاِذِبني قَبِل
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هو الوصف الذي يستحقّه الذين آمنوا باللّه ورسوله ومل .. »أُولِئك هم الصاِدقُونَ « : وقوله تعاىل 
  ٣٦ "قد صدق فعلهم قوهلم..  أم مؤمنون حقا يرتابوا ، وجاهدوا ىف سبيل اللّه بأمواهلم وأنفسهم ، وهو

التصديق املطمئن . التصديق الذي ال يرد عليه شك وال ارتياب. فاإلميان تصديق القلب باللّه وبرسوله "
الثابت املستيقن الذي ال يتزعزع وال يضطرب ، وال جس فيه اهلواجس ، وال يتلجلج فيه القلب 

  .والشعور
فالقلب مىت تذوق حالوة هذا اإلميان واطمأن إليه .  باملال والنفس يف سبيل اللّهوالذي ينبثق منه اجلهاد

يريد أن يوحد . يف دنيا الناس. يف واقع احلياة. وثبت عليه ، ال بد مندفع لتحقيق حقيقته يف خارج القلب
وال . اقع احلياةبني ما يستشعره يف باطنه من حقيقة اإلميان ، وما حييط به يف ظاهره من جمريات األمور وو

ألن هذه املفارقة . يطيق الصرب على املفارقة بني الصورة اإلميانية اليت يف حسه ، والصورة الواقعية من حوله
فهو انطالق . ومن هنا هذا االنطالق إىل اجلهاد يف سبيل اللّه باملال والنفس. تؤذيه وتصدمه يف كل حلظة

. ة الوضيئة اليت يف قلبه ، لرياها ممثلة يف واقع احلياة والناسيريد به أن حيقق الصور. ذايت من نفس املؤمن
واخلصومة بني املؤمن وبني احلياة اجلاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة 

وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره اإلمياين الكامل اجلميل . بني تصوره اإلمياين ، وواقعه العملي
فال بد من حرب بينه وبني اجلاهلية من حوله ، . قيم يف سبيل واقعه العملي الناقص الشائن املنحرفاملست

  .حىت تنثين هذه اجلاهلية إىل التصور اإلمياين واحلياة اإلميانية
فإذا مل تتحقق . إم مؤمنون: الصادقون حني يقولون . الصادقون يف عقيدم.. » أُولِئك هم الصاِدقُونَ«

والصدق يف العقيدة ويف . تلك املشاعر يف القلب ، ومل تتحقق آثارها يف واقع احلياة ، فاإلميان ال يتحقق
  .ادعائها ال يكون

 ثُم لَم -ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه «: ونقف قليال أمام هذا االحتراس املعترض يف اآلية 
  .. » -يرتابوا 

  ..حىت بعد إمياا . وعالج حلالة تقوم يف النفس. إمنا هو ملس لتجربة شعورية واقعية. إنه ليس جمرد عبارة
فعدم » ..ثُم استقاموا .. ِإنَّ الَِّذين قالُوا ربنا اللَّه «.. وشبيه ا االحتراس يف قوله تعاىل » ثُم لَم يرتابوا«

 حتت تأثري التجارب -تشري إىل ما قد يعتور النفس املؤمنة . ربنا اللّه: لى قولة واالستقامة ع. االرتياب
وإن النفس املؤمنة لتصطدم يف احلياة .  من ارتياب ومن اضطراب-القاسية ، واالبتالءات الشديدة 

                                                 
 )٤٥٧ / ١٣ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٦
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واليت تثبت فال تضطرب ، وتثق فال ترتاب ، وتظل مستقيمة موصولة . بشدائد تزلزل ، ونوازل تزعزع
  .ي اليت تستحق هذه الدرجة عند اللّهه

والتعبري على هذا النحو ينبه القلوب املؤمنة إىل مزالق الطريق ، وأخطار الرحلة ، لتعزم أمرها ، وحتتسب 
  ٣٧ "!، وتستقيم ، وال ترتاب عند ما يدهلم األفق ، ويظلم اجلو ، وتناوحها العواصف والرياح

  
���������������   

                                                 
 )٣٣٤٩ / ٦ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٧
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  : بيل اهللا زيادة إميان املؤمنني ويقينهم باهللايف اجلهاد يف س -١٢
ولَما رأَى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما { :وقال تعاىل 

لٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه ِمن الْمؤِمِنني ِرجا) ٢٢(زادهم ِإلَّا ِإميانا وتسِليما 
ِليجِزي اللَّه الصاِدِقني ِبِصدِقِهم ويعذِّب الْمناِفِقني ِإن شاء أَو ) ٢٣(وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبِديلًا 

  سورة األحزاب}) ٢٤( غَفُورا رِحيما يتوب علَيِهم ِإنَّ اللَّه كَانَ
هذا ما وعدنا اُهللا ورسولُه : ولَما رأَى املُؤِمنونَ الصاِدقُونَ ِفي ِإمياِنِهم األحزاب ، يحِدقُونَ باملِدينِة ، قَالُوا 

وصدق اُهللا ورسولُه يف النصِر . نصر القَِريب ِمن االبتالِء واالخِتبأِر واالمِتحاِن بالشداِئِد ، الِذي يعقُبه ال
والثَّواِب ، كَما صدق اُهللا ورسولُه يف االبِتالِء واالخِتباِر ، وما زادهم ذَِلك ِإال صبراً علضى البالِء ، 

تو ، ولُهسرِبِه اُهللا و مهدعا وِقيِق محِديقاً ِبتصتاِء وسليماً ِللقَض.  
مستهم البأْساُء والضراُء وزلزلوا حتى يقُولَ الرسولُ : يعنونَ قَولَه تعاىل ِفي سورِة البقَرِة : وقَالَ ابن عباٍس 

اِهللا قَِريب رصاِهللا أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعوا منآم والَِّذين.  
 ذَكَر اُهللا تعاىل أَنَّ املُناِفقني نقَضوا العهد ، وصف املُؤمنني بأَنهم استمروا على املُحافَظَِة علَى العهِد  لَما

 ، فَاستشِهد بعضهم يف واِمليثَاق ، وأَنَّ ِمنهم ِرجاالً أَوفُوا ِبما عاهدوا اهللا علَيِه ِمن الصبِر يف الشدِة والبأْساِء
بدٍر ، وبعضهم استشِهد ِفي أُحٍد ، وبعضهم لَِقي وجه ربِه ِفي غَِري هِذيِن املَوِقفَِني ، وِمنهم من مضى علَى 

  .الوفَاِء ِهللا ِبالعهِد ، وما غَيروا وما بدلُوا 
ه صورة من صور التأسى برسول اللّه ، يراها الذي ينظر إىل املؤمنني ، الذين هذ : " وقال اخلطيب 

فهؤالء املؤمنون حني رأوا األحزاب مل يهنوا ، ومل يضعفوا ، ومل ترهبهم .. صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه 
يتهم اليت فاملوت يف هذا املوطن هو أمن.. كثرة العدو ، ومل يفزعهم املوت املطلّ عليهم من كل مكان 

وهلذا فإم حني رأوا .. كانوا يتمنوا على اللّه ، ويقدموا مثنا إلعزاز دين اللّه ، وإعالء كلمة اللّه 
األحزاب ، رأوا فيهم حتقيق ما وعدهم اللّه ورسوله به ، من االبتالء والبالء على طريق اجلهاد يف سبيل 

ى توقّع الصدام مع العدو ، الذي يتربص م وبدينهم ، فاملؤمنون دائما على طريق اجلهاد ، وعل.. اللّه 
الدوائر وإن املؤمن يف مرابطة مستمرة ، حلماية دين اللّه ، ولدفع ما يرمى به من سوء ، ورد ما يراد به 

  ..من كيد 
: ل قوهلم ميكن أن يكون من كالم املؤمنني ، معطوفا على مقو» وصدق اللَّه ورسولُه « : ـ قوله تعاىل 

 » ولُهسرو ا اللَّهندعهذا ما و«..  
وميكن ـ وهو األوىل عندنا ـ أن يكون تعقيبا على قوهلم ، من اللّه سبحانه وتعاىل ، أو بلسان الوجود 

  !.» هذا ما وعدنا اللَّه ورسولُه « : الّذى إذا مسع قوهلم 
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  .»ولُه وصدق اللَّه ورس« : نطق بلسان واحد 
أي » رأى « يدلّ عليه الفعل » زادهم « فاعل الفعل » وما زادهم ِإلَّا ِإمياناً وتسِليماً « : ـ وقوله تعاىل 

ما زادهم ما رأوه من األحزاب وكثرة عددهم وعدم ، إال إميانا باللّه ، وتصديقا لوعده ، وتسليما مبا 
  .يقضى به اللّه بينهم وبني عدوهم

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما « : عاىل قوله ت
إذ ليس .. أي من املؤمنني الذين سلموا من النفاق ، رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه . »بدلُوا تبِديلًا 

بل هم درجات ىف اإلميان ، كما أم درجات عند اللّه .. ى درجة واحدة يف إميام كلّ املؤمنني عل
.. أي من بعض املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه.. هنا للتبعيض » من « وحرف اجلر.  

ا فكانو.. إشارة إىل أم أناس قد كملت رجولتهم ، وسلمت هلم إنسانيتهم » رجال « : ويف قوله تعاىل 
فالكفر ، والشرك ، والنفاق ، وضعف اإلميان ، كلّها .. رجاال حقّا ، مل ينتقص من إنسانيتهم شىء 

فالرجل كلّ الرجل ، هو من حترر .. أمراض خبيثة ، تغتال إنسانية اإلنسان ، وتفقده معىن الرجولة فيه 
عليه بعد هذا أال ميسك بيده مث ال .. عقله من الضالل ، وصفت روحه من الكدر ، وسلم قلبه من الزيغ 

معىن التفخيم ، والتعظيم » رجال « ويف تنكري .شىء من مجال الصورة ، أو وفرة املال ، أو قوة السلطان
 يسبح لَه ِفيها ِبالْغدو والْآصاِل ِرجالٌ ال تلِْهيِهم ِتجارةٌ وال بيع عن ِذكِْر اللَِّه« : ، كما يقول اللّه تعاىل 

 صارالْأَبو ِفيِه الْقُلُوب قَلَّبتماً توخافُونَ يكاِة يِإيتاِء الزالِة وِإقاِم الصوكما يقول )  النور٣٧ : ٣٦(» و
جالٌ ِفيِه ِر.. ال تقُم ِفيِه أَبداً لَمسِجد أُسس علَى التقْوى ِمن أَوِل يوٍم أَحق أَنْ تقُوم ِفيِه « : سبحانه 

 ِرينطَّهالْم ِحبي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يِحبالتوبة١٠٨(» ي .(  
: النذر احملكوم بوجوبه ، يقال قضى فالن حنبه : النحب : » فَِمنهم من قَضى نحبه « : ـ وقوله تعاىل 

  ..أي ويف بنذره ، واملراد به انقضاء األجل 
ات ، وهو على إميانه الوثيق باللّه ، ويف موقف اجلهاد يف سبيل اللّه ، قد وىف أي من هؤالء الرجال من م

  .مبا نذره اللّه ، وعاهد اللّه عليه
أي من ينتظر قضاء اللّه فيه ، موتا ، أو استشهادا يف ميدان القتال » وِمنهم من ينتِظر « : ـ وقوله تعاىل 

  .تاح له فيه الفرصة للوفاء بنذره وعهده، فهو على ترقب وانتظار لليوم الذي ت
إشارة إىل أن املؤمن الصادق اإلميان ، ينتظر لقاء ربه ، وهو يف شوق إىل » ينتِظر « : ـ ويف قوله تعاىل 

شأن من ينتظر أمرا .. هذا اللقاء ، يعد له اللحظات ، ويستطيل أيام احلياة الدنيا ، ىف طريقه إىل ربه 
  ..عد معه حمبوبا هو على مو
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إشارة إىل أن إميام باللّه ، ويقينهم بلقائه مل يزايل مكانه من .. »وما بدلُوا تبِديلًا « : ـ وقوله تعاىل 
فهم على حال واحدة من أمر ربهم ، ومن الثقة مبا .. قلوم حلظة ، ومل ينحرف عن موضعه أي احنراف 

ا ممن كان معهم ممن أسلموا ومل يدخل اإلميان يف قلوم على حني أن كثري.. وعدهم اللّه على يد رسوله 
  ...، قد بدلوا مواقفهم ، وكثرت حتركام بني اإلميان والكفر 

ِليجِزي اللَّه الصاِدِقني ِبِصدِقِهم ويعذِّب الْمناِفِقني ِإنْ شاَء أَو يتوب علَيِهم ِإنَّ اللَّه كانَ « : قوله تعاىل 
« : هى الم العاقبة لقوله تعاىل » ِليجِزي اللَّه الصاِدِقني ِبِصدِقِهم « : الالم يف قوله تعاىل .»فُوراً رِحيماً غَ

  .»وما بدلُوا تبِديلًا 
وقد أقيم الظاهر مقام .. أي أم فعلوا ذلك ليجزيهم اللّه بصدقهم يف إميام ، وبوفائهم بعهودهم . 

» ليجزيهم اللّه بصدقهم ، « : بدال من » ِليجِزي اللَّه الصاِدِقني ِبِصدِقِهم « ء النظم القرآىن املضمر فجا
وذلك للتنويه م ، وإللباسهم هذه الصفة اليت حققوها يف أنفسهم وهى الصدق ، فكانوا الصادقني حقا 

فما جيزى .. عروف ، وهو اإلحسان ومل يذكر القرآن ما جيزيهم اللّه به ، إشارة إىل أنه جزاء م.. 
فهو جزاء ال حيتاج إىل ».. هلْ جزاُء الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسانُ « : احملسنون إال إحسانا ، كما يقول سبحانه 

  . بيان
هو اجلزاء .. » رِحيماً ِإنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً.. ويعذِّب الْمناِفِقني ِإنْ شاَء أَو يتوب علَيِهم « : وقوله تعاىل 

الذي يلقاه أولئك الذين بدلوا موقفهم من اإلسالم ، وهم املنافقون ، الذين احنرفوا عن الطريق الذي 
  ..كانوا عليه 

فاملؤمنون الذين مل يبدلوا موقفهم ، ومل حييدوا عن طريقهم الذي استقاموا عليه ـ هؤالء هلم من جزاء 
والذين بدلوا ، ونافقوا ، ومل يصدقوا يف .. ل له ، من اإلحسان والرضوان إميام وإحسام ، ما هم أه

إميام باللّه ـ هؤالء إما أن يعذّم اللّه ، إذا هم مضوا على نفاقهم ، ومل تدركهم رمحة اللّه ، فتخرجهم 
 ويدخلوا يف املؤمنني من هذا النفاق ، وتعيدهم إىل اإلميان ، وإما أن تناهلم رمحة اللّه ، فيتوبوا من قريب ،

  ..الصادقني 
ويف قيد العذاب باملشيئة اإلهلية ، إشارة إىل أن مشيئة اللّه يف هؤالء املنافقني الذين كتب عليهم الشقاء 
والعذاب ، هى اليت أمسكت م على طريق النفاق ، وخلّت بينهم وبني ما يف قلوم من مرض ، وأن 

  ..ء املنافقني ، وعدلت م عن طريق النفاق رمحة اللّه هى اليت أدركت بعض هؤال
.. وإذن فليطلب املنافق من هؤالء املنافقني السالمة لنفسه ، وليسع سعيه ليكون ممن يتوب اللّه عليهم 

  ..وليعلم أن يف هؤالء املنافقني من هو من أهل العذاب ، وأن عليه أن حيذر ما استطاع أن يكون منهم 
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ن األمر للّه سبحانه وتعاىل ، من قبل ومن بعد ، وأن املطلوب منه ، هو أن يعمل مث ليعلم قبل هذا كله ، أ
فذلك للّه ! وليس له أن يعلم ما اللّه سبحانه وتعاىل قاض فيه..على سالمة نفسه ، وأن يطلب اخلري هلا 

  . وحده ، ال شريك له فيه
طماع يف رمحة اللّه ، ويف مغفرته للعصاة واملذنبني ، إ» ِإنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رِحيماً « : ـ ويف قوله تعاىل 

فرمحة اللّه واسعة ، ومغفرته عامة ، ملن طمع يف رمحته ومغفرته ، وعمل .. أيا كان ما هم فيه من ضالل 
  ٣٨ ".على مصاحلة ربه ، والتوب إليه

 واجهوه من لقد كان اهلول الذي واجهه املسلمون يف هذا احلادث من الضخامة وكان الكرب الذي
: الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف ، حبيث زلزهلم زلزاال شديدا ، كما قال عنهم أصدق القائلني 

  ..» هناِلك ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شِديداً«
تهم بنصر اللّه يف وعلى الرغم من ثق. ال يكلفهم اللّه ما فوقها. وللبشر طاقة. لقد كانوا ناسا من البشر
 هلم ، تلك البشارة اليت تتجاوز املوقف كله إىل فتوح اليمن والشام - �  -النهاية وبشارة الرسول 

على الرغم من هذا كله ، فإن اهلول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزلزهلم .. واملغرب واملشرق 
  .ويزعجهم ويكرب أنفاسهم

 حيس حالة أصحابه ، ويرى نفوسهم - �  -والرسول . حذيفةومما يصور هذه احلالة أبلغ تصوير خرب 
 - �  -يشرط له رسول اللّه . من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم مث يرجع«: من داخلها ، فيقول 

ومع هذا الشرط بالرجعة ، ومع الدعاء املضمون .. » أسأل اللّه تعاىل أن يكون رفيقي يف اجلنة. الرجعة
فلم يكن يل بد : فإذا عني باالسم حذيفة قال . لّه يف اجلنة ، فإن أحدا ال يليب النداءبالرفقة مع رسول ال
  ! .. من القيام حني دعاين

ولكن كان إىل جانب الزلزلة ، وزوغان األبصار ، ..أال إن هذا ال يقع إال يف أقصى درجات الزلزلة 
اللّه واإلدراك الذي ال يضل عن سنن كان إىل جانب هذا كله الصلة اليت ال تنقطع ب.. وكرب األنفاس 

ومن مث اختذ املؤمنون من . اللّه والثقة اليت ال تتزعزع بثبات هذه السنن وحتقق أواخرها مىت حتققت أوائلها
أَم حِسبتم أَنْ «: ذلك أم صدقوا قول اللّه سبحانه من قبل . شعورهم بالزلزلة سببا يف انتظار النصر

 ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلكُم ، مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا حتى يقُولَ تدخلُوا الْجنةَ
 هعوا منآم الَِّذينولُ وسالر :اللَِّه قَِريب رصاللَِّه؟ أَال ِإنَّ ن رصىت ناللّه فنصر . وها هم أوالء يزلزلون..» م

وما زادهم ِإلَّا «.. » وصدق اللَّه ورسولُه. هذا ما وعدنا اللَّه ورسولُه«: ومن مث قالوا ! إذن منهم قريب
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هذا اهلول ، وهذا الكرب ، وهذه الزلزلة ، وهذا .. » هذا ما وعدنا اللَّه ورسولُه«..» ِإمياناً وتسِليماً
صدق اللّه ورسوله يف .. » وصدق اللَّه ورسولُه«: فال بد أن جييء النصر .. ليه النصر وعدنا ع. الضيق

وما زادهم ِإلَّا «: ومن مث اطمأنت قلوم لنصر اللّه ووعد اللّه .. األمارة وصدق اللّه ورسوله يف داللتها 
  ..» ِإمياناً وتسِليماً

وليس مطلوبا منهم . ون أن يتخلصوا من مشاعر البشر ، وضعف البشرلقد كانوا ناسا من البشر ، ال ميلك
  .أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري وال أن خيرجوا من اطار هذا اجلنس ويفقدوا خصائصه ومميزاته

ال مالئكة وال شياطني ، وال يمة وال . خلقهم ليبقوا بشرا ، وال يتحولوا جنسا آخر. فلهذا خلقهم اللّه
  ..حجرا 

ولكنهم كانوا . وا ناسا من البشر يفزعون ، ويضيقون بالشدة ، ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقةكان
 مرتبطني بالعروة الوثقى اليت تشدهم إىل اللّه ومتنعهم من السقوط وجتدد فيهم األمل ، - مع هذا -

وعلينا أن .رف له نظريوكانوا ذا وذاك منوذجا فريدا يف تاريخ البشرية مل يع.. وحترسهم من القنوط 
علينا أن ندرك أم كانوا بشرا ، مل يتخلوا عن . ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد يف تاريخ العصور

وأن منشأ امتيازهم أم بلغوا يف بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة . طبيعة البشر ، مبا فيها من قوة وضعف
  .ألرض مع االستمساك بعروة السماءلبين اإلنسان ، يف االحتفاظ خبصائص البشر يف ا

  ..وحني نرانا ضعفنا مرة ، أو زلزلنا مرة ، أو فزعنا مرة ، أو ضقنا مرة باهلول واخلطر والشدة والضيق 
ولكن ! فعلينا أال نيأس من أنفسنا ، وأال لع وحنسب أننا هلكنا أو أننا مل نعد نصلح لشيء عظيم أبدا

ونصر عليه ألنه يقع ملن هم خري !  جوار ضعفنا ألنه من فطرتنا البشريةعلينا يف الوقت ذاته أال نقف إىل
وعلينا أن نستمسك ا لننهض من الكبوة ، ونسترد الثقة . عروة السماء. هنالك العروة الوثقى! منا

  ..فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمئن ، ونسري يف الطريق . والطمأنينة ، ونتخذ من الزلزال بشريا بالنصر
النموذج الذي يذكر عنه القرآن . و التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد يف صدر اإلسالموهذا ه

الكرمي مواقفه املاضية وحسن بالئه وجهاده ، وثباته على عهده مع اللّه ، فمنهم من لقيه ، ومنهم من 
  : ينتظر أن يلقاه 

وما بدلُوا . فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر. يِهِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَ«
  ..» تبِديلًا

مث ومل يوفوا بعهد . منوذج الذين عاهدوا اللّه من قبل ال يولون األدبار. هذا يف مقابل ذلك النموذج الكريه
  ..» وكانَ عهد اللَِّه مسؤلًا«: اللّه 



 ٩٩

 مل - مسيت به - رضي اللّه عنه -عمي أنس بن النضر «:  عن ثابت قال - بإسناده -روى اإلمام أمحد 
 - �  -أول مشهد شهده رسول اللّه :  يوم بدر ، فشق عليه ، وقال - �  -يشهد مع رسول اللّه 

.  لريين اللّه عز وجل ما أصنع- �  -لئن أراين اللّه تعاىل مشهدا فيما بعد مع رسول اللّه ! غبت عنه
 رضي -فاستقبل سعد بن معاذ .  يوم أحد- �  -فشهد مع رسول اللّه . فهاب أن يقول غريها: قال 

قال . إين أجده دون أحد! أين واها لريح اجلنة.  يا أبا عمرو- رضي اللّه عنه - فقال له أنس -اللّه عنه 
. ضربة وطعنة ورميةفوجد يف جسده بضع ومثانون بني :  قال - رضي اللّه عنه -فقاتلهم حىت قتل : 

ِمن «: فرتلت هذه اآلية : قال . فما عرفت أخي إال ببنانه : - عميت الربيع ابنة النضر -فقالت أخته 
فكانوا يرون أا نزلت فيه ويف أصحابه رضى : قال » إخل.. الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه 

  ).الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن املغريةو رواه مسلم و. (اللّه عنهم
وهذه الصورة الوضيئة هلذا النموذج من املؤمنني تذكر هنا تكملة لصورة اإلميان ، يف مقابل صورة النفاق 

  .لتتم املقابلة يف معرض التربية باألحداث وبالقرآن. والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق
: ، وعاقبة النقض والوفاء وتفويض األمر يف هذا كله ملشيئة اللّه ويعقب عليها ببيان حكمة االبتالء 

» ناِفِقنيالْم ذِّبعيو ، ِقِهمِبِصد اِدِقنيالص اللَّه ِزيجِإنْ شاَء -ِلي -ِهملَيع وبتي كانَ غَفُوراً .  أَو ِإنَّ اللَّه
 لريد األمر كله إىل اللّه ، ويكشف عن -ملشاهد ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير احلوادث وا..» رِحيماً

إمنا تقع وفق حكمة مقدرة ، وتدبري . فليس شيء منها عبثا وال مصادفة. حكمة األحداث والوقائع
ورمحته ومغفرته أقرب وأكرب . وفيها تتجلى رمحة اللّه بعباده. وتنتهي إىل ما شاء اللّه من العواقب. قاصد

  ٣٩..» وراً رِحيماًِإنَّ اللَّه كانَ غَفُ«: 
   

����������������    
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  :يف اجلهاد يف سبيل اهللا فيه إغاظة للكفار  -١٣
محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ {:   قال تعاىل 
ِه وِرضوانا ِسيماهم ِفي وجوِهِهم من أَثَِر السجوِد ذَِلك مثَلُهم ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإِجنيِل فَضلًا من اللَّ

الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرٍع أَخركَز الَِّذين اللَّه دعو 
  سورة الفتح})٢٩(آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما 

رسولُ اِهللا حقّاً وِصدقاً ، ِبالَ شك والَ ريٍب ، وِإنَّ أصحابه يتِصفُونَ بالصفَاِت اجلَِميلِة  �ِإن محمداً 
هم أِشداٌء ِغالَظُ القُلُوِب علَى الكُفاِر ، وهم رحماُء متوادونَ فيما بينهم يراهم الناِظر إليِهم احلَسنِة ، فَ

داِئبني علَى أداِء الصالِة ، مخِلِصني فيها ِهللا ، محتِسبني أجرها ِعند اِهللا ، يبتغونَ ِبصالِتِهم ِرضا اِهللا 
و ِصفَات ِذِه ِهيهةٌ ، وِشربتسةٌ مِئنطْماِدئَةٌ مفَِهي ه ، وِهِهمجلَى وةُ أَثَراً عِئناملُطْم مهفُوسن كرتت ، هانوِرض

ونَ قَليلني ثُم يزدادونَ وجاَء وصفُهم يف اِإلجنيِل أَنَّ أتباع محمٍد سيكُون. املُؤِمنني املُخِلِصني يف التوراِة 
ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ كَزرٍع أخرج محمٍد سيكُونونَ قَِليلني ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ كَزرٍع 

 هفُروع جرأخ ) طْأهش (يقْوى واِنِبِه ، فَيولَى جع هِمن عفَرتاليت ت قيمتسيقَِّة ِإىل الِغلْظَِة ، ولُ من الدوحت
علَى أصوِلِه فَيعجب ِبِه الزراِع ِلِخصِبِه ، وقُوِتِه ، وحسِن مظْهِرِه ، وقَد نماهم اُهللا وأكْثَر عددهم ِليِغيظَ 

 ورسوِلِه ، العاِمِلني للصاِلحاِت ، بأن يغِفر لَهم ذُنوبهم ، وأنْ م الكُفَّار ، وقَد وعد اُهللا املُؤِمنني ِباِهللا
  .يجِزلَ لَهم األجر والعطَاَء ، وِبأنْ يدِخلَهم جناِتِه ، واُهللا الَ يخِلف وعده أبداً 

  .»الفتح « ذه اآلية الكرمية ختتم سورة  : "قال اخلطيب 
تح الذي وعد اللّه املؤمنني تقوم دولة املسلمني ، ويأخذ جمتمعهم مكانه ىف احلياة ، ويرى الناس وذا الف

والصفة اليت تغلب على هذا اتمع ، ويعرف ا ىف الناس ، أنه جمتمع شديد .وجه اإلسالم ىف هذا اتمع
 الكافرين والء أو مودة جيار فيها الغلظة على الكفار ، الذين حيادون اللّه ورسوله ، فال يكون بينه وبني

أما هم فيما بينهم فهم .. هذا حاهلم مع أعداء اللّه .على دين اللّه ، أو ينتقص ا حق من حقوق املسلمني
  ..رمحاء ، تفيض قلوم حفانا ورمحة ومودة ، جتمعهم أخوة بارة ىف اللّه ، وىف دين اللّه 

  ..اعرهم ، حنو أعداء اللّه ، وأوليائه هذا ما تنطوى عليه صدورهم ، وتفيض به مش
يركعون .. أما ما يراه الناس من ظاهر أمرهم ، فهو اجتماعهم ىف الصالة ، وتولية وجوههم مجيعا للّه 

فإذا مل يرهم الرائي ىف ..يريدون بذلك مرضاة اللّه ، ويبتغون فضله وإحسانه .. معا ، ويسجدون معا 
الصالة ، وما يترك السجود على جباههم من آثار ، هى مسة املسلم مقام الصالة ، رأى منهم أثر هذه 

  ..املصلّى ، وهى الشارة اليت تشري إليه ، وإىل الدين الذي يدين به 
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وهذا يعىن أن الصالة هى شعار املسلم ، وأن من ال يؤديها ال نظهر عليه مسة اإلسالم ، ومن هنا كانت 
بني الرجل وبني الكفر « : وىف احلديث .. سالم بعد اإلميان باللّه الصالة الركن األول الذي يقوم عليه اإل

  ..»ترك الصالة 
  .يريد تركها عامدا منكرا..»العهد بيننا وبينكم الصالة فمن تركها فقد كفر « : وىف احلديث أيضا 

فهم اللّه ا ىف أي هذه الصفة هى صفة املسلمني اليت وص» ذِلك مثَلُهم ِفي التوراِة « : وقوله تعاىل 
  ..التوراة 

ِسيماهم ِفي « : إما أن تكون إىل مجيع هذه األوصاف ، وإما أن تكون إشارة إىل قوله تعاىل : واإلشارة 
  ..»وجوِهِهم ِمن أَثَِر السجوِد 

لَظَ فَاستوى على سوِقِه يعِجب ومثَلُهم ِفي الِْإنِجيِل كَزرٍع أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغ« : وقوله تعاىل 
  ..»الزراع ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار وعد اللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم مغِفرةً وأَجراً عِظيماً 

ل املؤمنني أي ومث.. أول ما يبدو من النبات على ظاهر األرض ، وشاطىء الشيء ، حافته : الشطء 
الذين مثّلهم اللّه سبحانه وتعاىل به ، ىف اإلجنيل ، هو الزرع ، يبدأ بذرة هامدة ىف الثرى ، فإذا أصاا املاء 
، اهتز كياا ، ودب دبيب احلياة فيها ، وأخذت ذا الرصيد القليل من احلياة اليت سرت فيها ـ أخذت 

 طريقا إليه ، من بني هذا الظالم املطبق عليها ، مث سرعان حتاول جاهدة أن تصافح النور ، وأن تلتمس هلا
ما يطلع هلا لسان تتحسس به الطريق إىل النور ، وتتذوق به نسمة احلياة ، وإذ شىء أخضر صغري ، ال 

وهذا هو ..يكاد يرى ، يطل على احلياة ىف استحياء مث ال يلبث أن يؤازره آخر مثله ، مث ثالث ورابع 
  ..آن الشط ، ومجعه شط

وشيئا فشيئا تنمو هذه الشطآن ، وتعلو ، وبتخلّق هلا ساق تقوم عليه ، وأوراق تكسو هذا الساق ، 
  !.وفروع وأغصان ، وأزهار ومثار ، حىت يكون من ذلك خنلة باسقة ، أو دوحة عظيمة

ا يد وهكذا املسلمون ، بدءوا بذورا كهذه البذور اليت طال حبسها عن األرض ، حىت إذا امتدت إليه
الزارع فغرسها ىف األرض ، وساق إليها املاء ، وتعهدها بالرعاية والري ، طالت ، وانداحت ، وأزهرت 

وشبه املسلمون بالزرع ألم كثري ، ..، وأمثرت ، ومألت وجه األرض املغربة ، حسنا ، ومجاال ، وخريا 
  .. يضمها احلقل وألن كل واحد منهم له ذاتيته إىل جانب هذه الشجريات الكبرية اليت

ـ هو إشارة إىل هذا الزرع الطيب ، الذي ميأل العني سرورا ورضا » ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار « : وقوله تعاىل 
  ..، وهو ىف الوقت نفسه ميأل قلوب الكافرين حسرة وحسدا 

إشارة إىل أن »  مغِفرةً وأَجراً عِظيماً وعد اللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمنهم« : وقوله تعاىل 
وصف املؤمنني ال يتم إال بالعمل الصاحل وأن الذين هلم املغفرة واألجر العظيم من اللّه ، هم الذين آمنوا 
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الذي يعزل » ِمنهم « : وهذا هو السر ىف قوله تعاىل .. وعملوا الصاحلات ، ال املؤمنون على إطالقهم 
هم « ..فهؤالء غري أولئك .. وعملوا الصاحلات ، عن الذين آمنوا ومل يعملوا الصاحلات الذين آمنوا 

  ٤٠ "»درجات ِعند اللَِّه واللَّه بِصري ِبما يعملُونَ 
صورة مؤلفة من عدة لقطات ألبرز حاالت هذه . إا صورة عجيبة يرمسها القرآن الكرمي بأسلوبه البديع

أَِشداُء «: فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم . ، حاالا الظاهرة واملضمرةاجلماعة املختارة 
مهنيماُء بحلَى الْكُفَّاِر رم » عداً«: ولقطة تصور هيئتهم يف عبادجكَّعاً سر مراهولقطة تصور .. » ت

ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إىل .. »  وِرضواناًيبتغونَ فَضلًا ِمن اللَِّه«: قلوم وما يشغلها وجييش ا 
» ذِلك مثَلُهم ِفي التوراِة«.. » ِسيماهم ِفي وجوِهِهم ِمن أَثَِر السجوِد«: اللّه يف مستهم وسحنتهم ومسام 

» ج شطْأَهكَزرٍع أَخر«.. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم يف اإلجنيل .. وهذه صفتهم فيها .. 
»هرلَظَ«.. » فَآزغتوِقِه» «فَاسلى سوى عتفَاس«.  
»اعرالز ِجبعي « : ..»الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي «..  

:  صفته اليت أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من املشركني - �  -وتبدأ اآلية بإثبات صفة حممد 
  .رتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك األسلوب البديعمث ت.. » محمد رسولُ اللَِّه«

ولكن اللقطات تتناول احلاالت الثابتة يف حيام ، ونقط االرتكاز األصيلة يف . واملؤمنون هلم حاالت شىت
وإرادة التكرمي واضحة يف .. وتربزها وتصوغ منها اخلطوط العريضة يف الصور الوضيئة . هذه احلياة

  .التكرمي اإلهلي هلذه اجلماعة السعيدة. ثبيت املالمح والسمات اليت تصورهااختيار هذه اللقطات ، وت
  ..» أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم«: إرادة التكرمي واضحة ، وهو يسجل هلم يف اللقطة األوىل أم 

وا هذه الوشائج أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوم وذوو قرابتهم وصحابتهم ، ولكنهم قطع
وهي احلمية للعقيدة ، والسماحة . فهي الشدة للّه والرمحة للّه. رمحاء بينهم وهم فقط إخوة دين. مجيعا

وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم ، . فليس هلم يف أنفسهم شي ء ، وال ألنفسهم فيهم شيء. للعقيدة
على أعدائهم فيها ، ويلينون يشتدون . كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدم وحدها

  .قد جتردوا من األنانية ومن اهلوى ، ومن االنفعال لغري اللّه ، والوشيجة اليت تربطهم باللّه. إلخوم فيها
تراهم «: وإرادة التكرمي واضحة وهو خيتار من هيئام وحاالم ، هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة 

ذلك أن هيئة . بري يوحي كأمنا هذه هيئتهم الدائمة اليت يراها الرائي حيثما رآهموالتع.. » ركَّعاً سجداً
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الركوع والسجود متثل حالة العبادة ، وهي احلالة األصلية هلم يف حقيقة نفوسهم فعرب عنها تعبريا يثبتها 
  .كذلك يف زمام ، حىت لكأم يقضون زمام كله ركعا سجدا

» يبتغونَ فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضواناً«: نها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم ولك. واللقطة الثالثة مثلها
..  

كل ما يشغل باهلم ، وكل ما تتطلع إليه أشواقهم ، هو فضل . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة
  .وال شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به. اللّه ورضوانه

ِسيماهم «: طة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع املضمر يف مالحمهم ، ونضحها على مسام واللق
سيماهم يف وجوههم من الوضاءة واإلشراق والصفاء والشفافية ، ومن .. » ِفي وجوِهِهم ِمن أَثَِر السجوِد

تة املعروفة يف الوجه كما يتبادر إىل وليست هذه السيما هي النك. ذبول العبادة احلي الوضيء اللطيف
واختار لفظ . فاملقصود بأثر السجود هو أثر العبادة.. » ِمن أَثَِر السجوِد«: الذهن عند مساع قوله 

أثره يف . فهو أثر هذا اخلشوع. السجود ألنه ميثل حالة اخلشوع واخلضوع والعبودية للّه يف أكمل صورها
وحيل مكاا التواضع النبيل ، والشفافية الصافية . يالء والكربياء والفراهةمالمح الوجه ، حيث تتوارى اخل

  .، والوضاءة اهلادئة ، والذبول اخلفيف الذي يزيد وجه املؤمن وضاءة وصباحة ونبال
إمنا هي ثابتة هلم يف لوحة القدر ومن مث . وهذه الصورة الوضيئة اليت متثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة

وصفتهم اليت عرفهم اللّه ا يف كتاب .. » ذِلك مثَلُهم ِفي التوراِة«:  جاء ذكرها يف التوراة فهي قدمية
  .موسى ، وبشر األرض ا قبل أن جييئوا إليها

فهو .. » كَزرٍع أَخرج شطْأَه«: وصفتهم يف بشارته مبحمد ومن معه ، أم .. » ومثَلُهم ِفي الِْإنِجيِل«
. »فَآزره«. ولكن هذا الفرخ ال يضعف العود بل يشده. نام قوي ، خيرج فرخه من قوته وخصوبتهزرع 

ال » فَاستوى على سوِقِه«. الزرع وضخمت ساقة وامتألت» فَاستغلَظَ«. أو أن العود آزر فرخه فشده
  .معوجا وحمنيا

  ..ولكن مستقيما قويا سويا 
املثمر منه .  نفوس أهل اخلربة يف الزرع ، العارفني بالنامي منه والذابلفأما وقعه يف. هذه صورته يف ذاته

وهو رسول اللّه .. » الزارع«ويف قراءة يعجب . »يعِجب الزراع«: فهو وقع البهجة واإلعجاب . والبائر
. سوأما وقعه يف نفوس الكفار فعلى العك..  صاحب هذا الزرع النامي القوي املخصب البهيج - �  -

وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة .. » ِليِغيظَ ِبِهم الْكُفَّار«: فهو وقع الغيظ والكمد 
وهذا املثل كذلك ليس مستحدثا ، ! أو زرعة رسوله ، وأم ستار للقدرة وأداة إلغاظة أعداء اللّه. اللّه
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ثابت يف . حممد ومن معه إىل هذه األرضومن مث ورد ذكره قبل أن جييء . فهو ثابت يف صفحة القدر
  .اإلجنيل يف بشارته مبحمد ومن معه حني جييئون

  .. � صحابة رسول اللّه .. وهكذا يثبت اللّه يف كتابه اخلالد صفة هذه اجلماعة املختارة 
وتبقى منوذجا . فتثبت يف صلب الوجود كله ، وتتجاوب ا أرجاؤه ، وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود

  .لألجيال ، حتاول أن حتققها ، لتحقق معىن اإلميان يف أعلى الدرجات
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت «: وفوق هذا التكرمي كله ، وعد اللّه باملغفرة واألجر العظيم 

 بعد ما تقدم من صفتهم ، اليت وهو وعد جييء يف هذه الصيغة العامة.. » ِمنهم مغِفرةً وأَجراً عِظيماً
  .جتعلهم أول الداخلني يف هذه الصيغة العامة

ولكنه الفيض . وذلك الرضى وحده أجر عظيم. وذلك التكرمي وحده حسبهم.. مغفرة وأجر عظيم 
  .اإلهلي بال حدود وال قيود ، والعطاء اإلهلي عطاء غري جمذوذ

وهم . شرف وجوه هؤالء الرجال السعداء وقلومومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أست
وهم يرون أنفسهم هكذا يف اعتبار اللّه ، . يتلقون هذا الفيض اإلهلي من الرضى والتكرمي والوعد العظيم

وأنظر إليهم وهم عائدون من احلديبية ، وقد نزلت هذه السورة ، وقد . ويف ميزان اللّه ، ويف كتاب اللّه
  .قرئت عليهم

وينظر بعضهم يف وجوه بعض فريى أثر النعمة . ون فيها بأرواحهم وقلوم ومشاعرهم ومساموهم يعيش
  .اليت حيسها هو يف كيانه

ولكن أىن لبشر مل حيضر .. وأحاول أن أعيش معهم حلظات يف هذا املهرجان العلوي الذي عاشوا فيه 
  !إال من بعيد؟. هذا املهرجان أن يتذوقه
  ٤١!!!فاللهم إنك تعلم أنين أتطلع هلذا الزاد الفريد! فيقرب له البعيد؟: لّه إكرامهم  اللهم إال من يكرمه ال

   
���������������   
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  :ال يستوي اجلهاد يف سبيل اهللا وغريه أبدا  -١٤
يوِم اآلِخِر وجاهد ِفي أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللِّه والْ{ :  قال تعاىل 

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهاللِّه و ونَ ِعندوتسِبيِل اللِّه الَ يواْ ِفي ) ١٩(سداهجواْ وراجهواْ ونآم الَِّذين
يبشرهم ربهم ِبرحمٍة منه ) ٢٠(ِئك هم الْفَاِئزونَ سِبيِل اللِّه ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللِّه وأُولَ

 ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَّهنجاٍن ووِرض٢١(و ( ِظيمع رأَج هِعند ا ِإنَّ اللّهدا أَبِفيه اِلِدينخ)سورة }  ) ٢٢
  التوبة

 عبِد املُطَِّلِب ، ِحني أُِسر ِببدٍر ، فَقَالَ لَِئن سبقْتمونا ِباِإلسالَِم واِهلجرِة نزلَت هِذِه اآليةُ ِفي العباِس بِن
 اِنيالع فكنو ، ِقي احلَاجسنو ، اماحلَر ِجداملَس رمعا نكُن اِد ، لَقَداِجلهِه قَاِئالً . ولَيالَى ععاَهللا ت دِإنَّ : فَر

 اداِجلهو ، لَه ِريكالَ ش هدحاِن ِباِهللا واِإلمي عاِهللا م داِن ِعنِويتساِم الَ تِجِد احلَرةَ املَسارِعمو ، ةَ احلَاجِسقَاي
إىل احلُكِْم العدِل ِفي أعماِل ِفي سِبيِلِه ، واُهللا تعالَى الَ يهِدي القَوم الظَّاِلِمني إلَى احلَق ِفي أَعماِلِهم ، والَ 

 ِرِهم٤٢.غَي  
 �-وعن زيِد بِن سالٍَّم أَنه سِمع أَبا سالٍَّم قَالَ حدثَِنى النعمانُ بن بِشٍري قَالَ كُنت ِعند ِمنبِر رسوِل اللَِّه 

-عالً بملَ عماِلى أَنْ الَ أَعا أُبلٌ مجفَقَالَ ر اجالْح ِقىالَِم ِإالَّ أَنْ أُساِإلس اِلى أَنْ الَ . دا أُبم رقَالَ آخو
امرالْح ِجدسالْم رمالَِم ِإالَّ أَنْ أَعاِإلس دعالً بملَ عمأَع .ما قُلْتلُ ِممِبيِل اللَِّه أَفْضِفى س ادالِْجه رقَالَ آخو .

 رمع مهرجوِل اللَِّه فَزسِر ربِمن دِعن كُماتووا أَصفَعرقَالَ الَ تو-� - تلَّيِإذَا ص لَِكنِة وعمالْج موي وهو 
ج وِعمارةَ الْمسِجِد أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحا( فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ . الْجمعةَ دخلْت فَاستفْتيته ِفيما اختلَفْتم ِفيِه

 مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهاللَِّه و دونَ ِعنوتسِبيِل اللَِّه لَا يِفي س داهجِم الَْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نَآم ناِم كَمرالْح
 ٤٣]١٩/التوبة) [١٩(الظَّاِلِمني  

سِبيِل اِهللا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ، هم أَعظَم ِعند اِهللا درجةً ومقَاماً ، فَالِذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي 
وهؤالَِء املُؤِمنونَ املُجاِهدونَ ِفي . وأَكْثَر مثُوبةً ِمن الِذين عمروا املَسِجد احلَرام ، وسقَوا احلَاج ِفي اجلَّاِهِليِة 

قاِتِه اِهللا حنجاِنِه ووِرضِة اِهللا ، ومحونَ ِبرالفَاِئز ماِدِه هِجه .  
 ٍة ِمنمحِبر ، ِتِهموم الَِئكَِتِه ِحنياِن ملَى ِلسعوِلِه ، وساِن رلَى ِلسعاِبِه ، وِفي ِكت مهبر مهرشبالَِء يؤهو

ِبأَناٍن ، ووِرضو ِهمباِهللا ر انُ ِمنوالِرضِقيٍم ، وِعيٍم مداً ِفي نا أَبنَ ِفيهيبقَوسةَ ، واِسعاِتِه الونج مِخلُهديس ه
  .هو ِنهايةُ اِإلحساِن ، وأَعلَى النِعيِم ، وأَكْملُ اجلَزاِء 

                                                 
 وهو حسن) ١٠٢٠٤( تفسري ابن أيب حامت -  ٤٢
  )٤٩٧٩(صحيح مسلم  -  ٤٣
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ِة أَبِفي اجلَن لَِّدينخم امالَِء الِكرؤكُونُ هيساُهللا وِة ، واِلحاِلِهم الصملَى أَعع ِهمبر ِمن ماٌء لَهزذا جهداً و
 الَمِه اِإلسلَيع هضا فَرِبم قَامو ، داهجو نآم نِلم ِظيمالع راَألج هدالَى ِعنعت.  

رام ، كالسقاية للحجيج كان بعض مشركى مكة يقومون على خدمات ىف املسجد احل : " قال اخلطيب 
، وإطعام الوافدين للحج ، وتأمينهم ، وعمارة املسجد ، وفرشه ، وغري هذا مما كانت تتقامسه قريش بني 

  .بيوا من أعمال البيت احلرام
فلما جاء اإلسالم ، وحرم على املشركني االتصال باملسجد احلرام ، والقيام بأى عمل فيه ، أوله ـ وقع 

 الذين كانوا يقومون على تلك األعمال ، أم بعد أن دخلوا اإلسالم ، ال زالوا ىف حاجة ىف نفس هؤالء
إىل ما ميأل هذا الفراغ ، ويذهب بذلك القلق النفسي الذي استشعروه ، حني زال سلطام الديين على 

  ..املسجد احلرام ، وقاصديه 
مارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر وجاهد أَجعلْتم ِسقايةَ الْحاج وِع« : وىف قوله تعاىل 

 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَّهاللَِّه و دونَ ِعنوتسِبيِل اللَِّه ال يموازنة بني تلك األعمال اليت كان .. »ِفي س
  .لذي عمر قلوب املسلمني ، ووصلهم باللّه رب العاملنييعدها املشركون من القربات ، وبني اإلميان ا

وىف هذه املوازنة ، تبدو تلك األعمال اليت كانوا يعملوا وهم متلبسون بالشرك ـ تبدو ضئيلة تافهة ، ال 
 .. وزن هلا إىل جانب اإلميان باللّه وما ميأل كيان املؤمن من اإلميان باللّه واليوم اآلخر واجلهاد ىف سبيل اللّه

  .»ال يستوونَ ِعند اللَِّه « 
وىف املوازنة بني سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام ، وبني من آمن باللّه واليوم اآلخر ـ ىف هذه املوازنة 

ملا ذا جاءت املوازنة بني أعمال ، هى السقاية وعمارة املسجد احلرام ، وبني : وهو .. ما يسأل عنه 
ه واليوم اآلخر ؟ وكيف تقوم موازنة بني أعمال وأشخاص ، ؟ إن املتصور هو أشخاص هم املؤمنون باللّ

حىت ميكن أن يعرف الفاضل .. أن تقوم املوازنة بني أعمال وأعمال ، أو بني أشخاص وأشخاص 
  فكيف هذا ؟ ..واملفضول ، والطيب واخلبيث ، بالنظر ىف املتجانسني واملوازنة بينهما 

 أن هؤالء األشخاص الذين كانوا يؤدون تلك األعمال ، وحيسبون أا قربات واجلواب ـ واللّه أعلم ـ
عند اللّه ، وأا جتعل هلم شأنا وذكرا عنده ، هى أشياء ال حساب هلا ىف ميزان األعمال ، إذ كانت غري 

  ..مستندة إىل إميان ، ومل يكن الذين يأتوا باملؤمنني باللّه 
 احلديث عن أصحاا ، يشري إىل أن أصحاا ال معترب هلم ىف موازين واحلديث عن هذه األعمال ، دون
وعلى هذا التقدير جاء النظم القرآىن بأعماهلم ، ومل جيىء م ، إذ .. الناس ، ماداموا على غري اإلميان 

  ..كانت األعمال ىف ظاهرها حسنة طيبة ، ولكنها ال نعود بثمرة عليهم ، وال تضاف حلسام 
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نون باللّه ، واليوم اآلخر وااهدون ىف سبيل اللّه ، فإم بإميام باللّه وباليوم اآلخر وباجلهاد ىف أما املؤم
سبيله ، أصبحوا هم الصورة الكاملة لإلنسان الكامل الذي ينظر إليه وإىل أعماله ، كأصل أصيل ىف تقومي 

  .الناس وأعمال الناس
إشارة إىل أن أصحاب هذه األعمال الطيبة قد ظلموا » قَوم الظَّاِلِمني واللَّه ال يهِدي الْ« : وقوله تعاىل 

هذه األعمال ، إذ مل يزكّوها باإلميان ، كما أم قد ظلموا أنفسهم ، إذ مل يظهروها من الرجس 
  .والشرك

 وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللَِّه الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلِهم« : قوله تعاىل 
وأُولِئك هم الْفاِئزونَ يبشرهم ربهم ِبرحمٍة ِمنه وِرضواٍن وجناٍت لَهم ِفيها نِعيم مِقيم خاِلِدين ِفيها أَبداً ِإنَّ 

 ِظيمع رأَج هدِعن ز اإلميان بينهم وبني ىف هذه اآليات عرض مل» اللَّهنازل املؤمنني فيما بينهم ، بعد أن مي
املشركني ، وجعلهم مجيعا ىف مقام كرمي عند اللّه ، يتقبل أعماهلم الطيبة ، ويتجاوز عن سيئام ، على 

  .حني ال يقبل من غري املؤمنني عمال ، ولو كان مما يدخل ىف باب الطيبات الصاحلات من األعمال
ين هاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم ىف سبيل اللّه ، أعظم درجة عند اللّه ، من الذين واملؤمنون الذ

والذين آمنوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم ىف سبيل اللّه ، أعظم درجة عند .. آمنوا وجاهدوا ومل يهاجروا 
  .هلم ودرجام عند اللّهوهكذا يتفاوت املؤمنون ىف مناز.. اللّه من الذين آمنوا ومل يهاجروا ومل جياهدوا 

وأعلى درجة عند اللّه للمؤمنني ، هى درجة املهاجرين الذين جاهدوا ىف سبيل اللّه بأمواهلم وأنفسهم بعد 
أن اجتمع هلم اإلميان واهلجرة ـ وقد وعدهم اللّه سبحانه وتعاىل بالفوز برضوانه وجناته ، ينعمون فيها 

  ٤٤ "»خاِلِدين ِفيها أَبداً ِإنَّ اللَّه ِعنده أَجر عِظيم . (.بنعيم مقيم ، ال ينفد وال ينقطع أبدا 
أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباِهللا والْيوِم : قَالَ عز وجلَّ  : " ويف تفسري املنار 

ِبيِل اِهللا ؟ مِفي س داهجوا الْآِخِر وعازنت الَِّذين ِمِننيؤا ِللْمنه ِشٍري أَنَّ الِْخطَابِن باِن بمعِديِث النى حضقْت :
أَي هِذِه الْأَعماِل أَفْضلُ ؟ ومقْتضى حِديثَي عِلي وابِن عباٍس أَنَّ الِْخطَاب ِللْمشِرِكني ، واِلاسِتفْهام ِفيِه 

اِز ِللِْإنوِب الِْإجيرض ِر ِمنا ِإلَى الْآخمهاِد كُلٍّ ِمننفَِة ِبالذَّاِت كَِإسالصِل ِبالْفَاِعِل والِْفع ِبيهشتكَاِر ، و
) ١٧٧ : ٢(الْملَاِئكَِة ولَِكن الِْبر من آمن ِباِهللا والْيوِم الْآِخِر و: الْمعهودِة ِفي بلَاغَِة الْقُرآِن كَقَوِلِه تعالَى 

 ِبِه ، . ِإلَخ هبشالْمو هبشالْم ِحدتِر ِليا ِإلَى الْآخِدِهمِويلُ أَححت ِهيوفَةٌ ، ورعذَا مِفي ه ِرينفَسطَِريقَةُ الْمو
 ِسقَايِة الْحاج وأَهلَ الِْعمارِة ِللْبيِت ، أَو فَاِعلَ كُلٍّ أَجعلْتم أَهلَ: والْمسند والْمسند ِإلَيِه ، فَيقُولُونَ هنا 

 ِم الْآِخِر ِإلَخوالْيِباِهللا و نآم نكَم ، هلِّيوتما ومها . ِمنهدعا بمِة وِة الْآيِقيِلب اِفقوالْم وهقُولُونَ . وي أَو :

                                                 
 )٧١٨ / ٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٤٤
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ِذِه السه ملْتعِي أَجهى الننعِن ِلممضتكَاِر الْمِللِْإن امِتفْهاِلاس؟ و ِم الْآِخِر ِإلَخوالْياِن ِباِهللا وةَ كَالِْإميارالِْعمةَ وقَاي
 . أَي : هدعا بم هنيا بكَم طَأٌ ظَاِهرخ هفَِإن لُوا ذَِلكفْعِب. لَا تعذَا التةُ هكْتنو سلَ لَيذَا الِْفعانُ أَنَّ هيِري ب

كَالِْفعِل الْآخِر ، وأَنَّ الْفَاِعلَ ِلكُلٍّ ِمنهما لَيس كَالْآخِر بلْ بينهما ِمن التفَاوِت والدرجاِت ما بينه تعالَى 
لَا يساِوي الْفَِريق الْأَولُ الْفَِريق الثَّاِني : أَجر عِظيم أَي :  ِإلَى قَوِلِه لَا يستوونَ ِعند اِهللا: بيانا مستأْنفًا ِبقَوِلِه 

 نلًا عِة ، فَضلَا ِفي الْآِخرا وينِفي الد هداِئِه ِعنزجِتِه وثُوبلَا ِفي مكِْم اِهللا ، وِلِه ِفي حملَا ِفي عِفي ِصفَِتِه ، و
فَضِة أَنْ يمونَ ِبِخدحجبتوا يكَان ٍش الَِّذينيِرِكي قُرشاُء مركُب معزا يكَمو ، ِلِمنيسالْم ضعب مهوا تكَم لَه

علَى ) . ٦٧ : ٢٣(مستكِْبِرين ِبِه ساِمرا تهجرونَ : الْبيِت ويستكِْبرونَ علَى الناِس ِبِه ، كَما قَالَ تعالَى 
؛ ِلأَنَّ : قَالُوا . ِللْبيِت ، وِإنْ لَم يسِبق لَه ِذكْر ِفي الْآياِت الَِّتي قَِبلَ هِذِه الْآيِة ) ِبِه(الْقَوِل ِبأَنَّ الضِمري ِفي 

ارمعو هتندسو هامقُو مهِبأَن اِرِهمافِْتخو اِرِهمِتكْباس ارِتهاش ِدينت برِت الْعكَانِق ِذكِْرِه ، وبس نى عأَغْن ه
لَهم ِبذَِلك ، ِلامِتياِزِهم علَيِهم ِبِه ، وِبِسقَايِة حجاِجِه ، وكَذَا ِضيافَِتِهم وِإنْ لَم تكُن عامةً كَالسقَايِة ؛ ِلأَنَّ 

امع كُنت ا لَمهةَ ِإلَياجالْح ِم ِمنراِء ِفي الْحِإلَى الْم جوالُوا أَحا زموا وكَان اججلُوِم أَنَّ الْحعالْم ةً ، ِإذْ ِمن
دعِتِه بدوعِم ، ورفَِرِه ِإلَى الْحةَ سدكِْفيِه ما ياِد مالز ِملَ ِمنحأَنْ ي هِكنمكَانَ ي اجاِد ؛ ِلأَنَّ كُلَّ حاِء الزأَد 

الْمناِسِك ، ولَا ِسيما الْعرِبي الْقَنوع الْقَِليلُ الْأَكِْل ، ولَِكن لَا يمِكنه أَنْ يحِملَ ِمن الْماِء ما يكِْفيِه كُلَّ هِذِه 
ادالز جِة الْحِتطَاعوِط اسرلَ شكَانَ أَو ِلذَِلكا ، وفَهلَا ِنصِة ودِم الْمرِر ِفي الْحكَفَالَِة أُوِلي الْأَم عكَاِنِه مِلِإم 

ِلتوِفِري الْماِء ِفيِه ، وحكُومةُ السنِة السعوِديِة ِفي هذَا الْعهِد تزداد ِعنايتها ِفي كُلِّ سنٍة ِبتوِفِري الْماِء ونظَافَِتِه 
الْح ا ِلِمئَاِت الْأُلُوِف ِمنذَّرعتم ارص هٍة ؛ ِلأَنوٍن كَِثريذُ قُرنطَلَ مب لَّى فَقَدحاَء الْمالْم مهقْيا سأَماِج ، وج

جاِز ِلكَثْرِتِهم ، ولَو كَانَ ِريع أَوقَاِف الْحرميِن ِفي الْأَقْطَاِر الِْإسلَاِميِة يضبطُ ويرسلُ ِإلَى حكُومِة الِْح
  .لَأَمكَنها ِإعادته ، ووضع ِنظَاٍم ِلتعِميِمِه ِفي مكَّةَ أَو ِمنى 

 وِإنَّ فَِضيلَةَ الْبيِت الْحِقيِقيةَ الَِّتي بِني ِلأَجِلها ِهي ِعبادةُ اِهللا وحده ِفيِه ِبما شرعه كَما يِحب ويرضى -هذَا 
نج قَدا قَالَ ، وكَم ، هنع لَه ِدينحوالْم ِمِننيؤالْم دِبص ِرِه ِفيِه ، ثُمِة غَيادِبِعب وهسندِركُونَ وشِه الْملَيى ع :

 ِحلَّهلُغَ مبكُوفًا أَنْ يعم يدالْهاِم ورِجِد الْحسِن الْمع وكُمدصوا وكَفَر الَِّذين م٢٥ : ٤٨(ه ( اِجِهمرِإخ ثُم
 ِمِننيؤا قَالَ ِللْمكَم هعم كُوهرا أَشونَ مد هدحالَى وعِتِه تأُلُوِهيِتِه ووِبيبِبر اِنِهماِرِه ، ِلِإميِجو ِمن ماهِإي :

 كُمبوا ِباِهللا رِمنؤأَنْ ت اكُمِإيولَ وسونَ الرِرجخ١:  ٦٠(ي ( قَالَ ِفيِهمِر : ويِبغ اِرِهمِدي وا ِمنِرجأُخ الَِّذين
فَأَي مِزيٍة تبقَى مع هِذِه الْجراِئِم ِلِخدمِة ِحجارِتِه ، واحِتكَاِر ) ٤٠ : ٢٢(حق ِإلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اُهللا 

ِمن ِرِكنيشِة الْمِسقَاياِحِه ، وِدي ِمفْتهاُهللا لَا يوِعِه ؟ وضوذَا الظُّلِْم ِفي مه ِمن دظُلٍْم أَش أَياِجِه ؟ وجح 
 أَي ، ِرِهماِل غَيمِل ِفي أَعدكِْم الْعلَا ِإلَى الْحو ، اِلِهممِفي أَع قِإلَى الْح الظَّاِلِمني مِتِه ِفي : الْقَونس ِمن سلَي

 الْبشِر وأَعماِلِهم أَنْ يكُونَ الظَّاِلم مهِديا ِإلَى ما هو ِضد ِصفَِة الظُّلِْم ، ومناٍف لَها وهو الْحق أَخلَاِق
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ي الظُّلِْم ِمن الْأَفْراِد ، والْعدلُ ؛ ِلأَنه جمع بين ِضديِن ِبمعنى النِقيضيِن ، والْقَوم الظَّاِلمونَ أَشد ِإسرافًا ِف
 ِرِهماصنتو ِتِهمِبقُو وِرِهمرى ِبغدِن الْهع دعأَبِت ، . ويِة الْبارِة ِحجمفِْضيلُ ِخدذَا الظُّلِْم تِح هأَقْب ِمنو

 هدحاِن ِباِهللا ولَى الِْإميع اجِة الْحِسقَاياِحِه ، وِحفِْظ ِمفْتاِمِه وهأَوِك ورافَاِت الشرخ فُِس ِمنِر ِللْأَنطَهالْم- 
والِْإمياِن ِبالْيوِم الْآِخِر الَِّذي يزعها أَنْ تبِغي وتظِْلم ، ويحبب ِإلَيها الْحق والْعدلَ ، ويرغِّبها ِفي الْخيِر وعمِل 

اَء ِرضِتغاب ، اِء الِْبريالرِر واِن اِهللا لَا ِللْفَخو- ققَاِق الْحفِْس ، ِلِإحالناِل وِبيِل اِهللا ِبالْماِد ِفي سلَى الِْجهعو 
  . وِإبطَاِل الْباِطِل ، وترِقيِة شئُوِن الْبشِر ِفي مداِرِج الِْعلِْم والْعمِل 

ِجهاد يشملُ الِْقتالَ والنفَقَةَ ِفيِه وغَيرهما ِمن أَنواِع مجاهدِة الْكُفَّاِر ، ومجاهدِة  وِمن الْمعلُوِم أَنَّ هذَا الْ
م وهِذِه الْجملَةُ ظَاِهرةٌ ِفي الرد علَى الْمشِرِكني ، وِإبطَاِل تبجِحِه. النفِْس ، ِلِإبلَاِغها مقَام الْكَماِل 

 ِمِننيؤلَى الْمع ِرِهمفَخو.  
ولَما كَانَ نفْي اسِتواِء الْفَِريقَيِن ، ونفْي اهِتداِء الظَّاِلِمني ِإلَى الْحكِْم الصِحيِح ِفي موضوِع الْمفَاضلَِة بينهما 

-فِْضيلَ فَِريِق الْماِق تيِة السونعا ِبميضِإِن اقْتو  قَّاِئنيالسِة وندلَى فَِريِق السع اِهِدينجالْم ِمِننيؤ- فرعلَا ي 
 ، اِمعالساِلي والت لَه ِرفشتسا يِمم كَانَ ذَِلكالَى ، وعاِهللا ت دِلِه ِعنةُ أَهجرلَا دِل ، وذَا الْفَضه ها كُنمهِمن

اس كاربت هنيوِل اِهللا ـ بسِجِد رسوا ِفي معازنت الَِّذين ِمِننيؤلَى الْمع دالر نمضتفًا يأْنتسا مانيب هـ  � م
اِلِهم وأَنفُِسِهم الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اِهللا ِبأَمو: ؟ فَقَالَ " أَي الْأَعماِل بعد الِْإسلَاِم أَفْضلُ 

 ةٌ ، أَياِئيزةٌ جكَاِنيمةٌ ، وِعيرةٌ شكِْميةُ حِديِذِه الِْعناِهللا ه دةً ِعنجرد ظَما ِفي : أَعقَاملَى مأَعةً وجرد ظَمأَع
ِهللا ِمن أَهِل ِسقَايِة الْحاج ، وِعمارِة الْمسِجِد الْفَضِل والْكَماِل ِفي حكِْم اِهللا ، وأَكْبر مثُوبةً ِفي ِجواِر ا

الْحراِم ، الَِّذي رأَى بعض الْمسِلِمني أَنَّ عملَهم أَفْضلُ الْقُرباِت بعد ِهدايِة الِْإسلَاِم ، وِمن غَيِرِهم ِمن أَهِل 
ني لَم لَاِح ، الَِّذينالصو وِم ِفي الِْبرمذَا الْعلَى هلُّ عدي فِْسيالنو اِليِه الْميعواِد ِبنالِْجهِة ورلَ الِْهجالُوا فَض

  .التفِْضيِل عدم ِذكِْر الْمفَضِل علَيِه 
نَ علَى الْمؤِمِنني ِمن السقَايِة والِْعمارِة لَه ِإنَّ هذَا التفِْسري يدلُّ علَى أَنَّ ما يفْتِخر ِبِه الْمشِركُو) فَِإنْ ِقيلَ(

 ظَماِد أَعالِْجهِة ورالِْهج عاِن مةُ الِْإميجرد لَِكنالَى ، وعاِهللا ت دةٌ ِعنجرِن قَِبلَ -ديِن اللَّتيتِفي الْآي قبس قَدو 
 ذَِلك ِة ِخلَافِذِه الْآيه) .ةٌ ) اقُلْنجرا داِحِبهكُونُ ِلصالَِّتي ي اِل الِْبرمأَع ِن ِمنلَيمِن الْعذَيِن هاَء ِفي كَولَا ِمر

 ولَِكن ِعند اِهللا تعالَى ِإذَا فُِعلَا كَما يرضى اُهللا ، وِلذَِلك أَقَرهما الِْإسلَام دونَ غَيِرِهما ِمن وظَاِئِف الْجاِهِليِة ،
 مقَدا تا كَمهلُونفْعوا يالَِّتي كَان اِل الِْبرمأَع ا ِمنمهرِبطُ غَيحيا ومِبطُهحالَى يعِباِهللا ت كرالش.  

 ونَ أَيالْفَاِئز مه أُولَِئكالْفَا: و مونَ هاِهدجونَ الْماِجرهونَ الْمِمنؤالْم أُولَِئكلَى ، وِة اِهللا الْفُضثُوبونَ ِبمِئز
 اجقَى الْحِإنْ سفَاِت الثَّلَاِث ، وِذِه الصا ِلهِمعجتسم كُني لَم نونَ مِة داِليِة التِة ِفي الْآينيبا الْملْيِتِه الْعامكَرو

علَى هذَيِن الْعملَيِن ، دونَ ثَواِبِه علَى الِْهجرِة والِْجهاِد ، وعمر الْمسِجد الْحرام ، فَثَواب الْمؤِمِن 
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الْمذْكُوريِن ، ولَا ثَواب ِللْكَاِفِر علَيِهما ِفي الْآِخرِة ، فَِإنَّ الْكُفْر ِباِهللا ورسِلِه وِبالْيوِم الْآِخِر يحِبطُ أَمثَالَ 
اِل الْبمِذِه الْأَعِة هعمالساِء ويِل الرِإلَّا ِلأَج ا الْكَاِفرلُهفْعا يقَلَّمِة ، ويالن نسا حِفيه ِإنْ فُِرضِة ، وِنيد.  

بهم ِفي ِكتاِبِه الْمنزِل يبشرهم ر: وها هنا تستشِرف النفْس ِلمعِرفَِة هذَا الْفَوِز الْمجمِل فَبينه تعالَى ِبقَوِلِه 
 أَي هٍة ِمنمحِت ِبروالْم دلَاِئكَِتِه ِعناِن ملَى ِلسع ِل ، ثُمسرِه الْمِبياِن نلَى ِلسع : زع هنلَد ٍة ِمنِظيمٍة عمحر

 اٍن أَيوِرضلَّ وجالْكَاِمِل: و امى التضالر ٍع ِمنوذَا نلَى هلُّ عدطٌ ، يخس هقُبعلَا يو ، هوبشالَِّذي لَا ي 
الْمعنى ِزيادةُ لَفِْظ ِرضواٍن ِفي الْمبنى علَى لَفِْظ ِرضى مع تنِكِريِه ، ويؤيده الْحِديثُ الصِحيح الْآِتي 

لَهم ِفيها نِعيم :  داِر الْكَرامِة وِجواِر الرحمِن لَهم ِفيها نِعيم مِقيم أَي وجناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ِفي
، ِمنؤي لَم نونَ مد ِبِهم اصخ ِظيمع  

وكَماِلِه الَِّذي يدلُّ علَيِه ولَم يهاِجر ِهجرتهم ، ولَم يجاِهد ِجهادهم ، مِقيم داِئم لَا يزولُ علَى ِعظَِمِه 
  .تنِكري لَفِْظِه ِفي هذَا السياِق أَيضا 

 ا أَيدا أَبِفيه اِلِدينةً : خِديةً أَباِت ِإقَامنالْج ِفي ِتلْك ِقيِمنيم . ِوياللُّغ اهنعِة ؛ ِلأَنَّ مِديِبالْأَب لُودالْخ أَكَّد
وتقَدم تفِْسري الْخلُوِد والْأَبِد ِفي ِمثِْل ) ١٠٨ : ١١(عطَاًء غَير مجذُوٍذ : مكِْث والِْإقَامِة ، كَما قَالَ طُولُ الْ

 أَي ِظيمع رأَج هدا ِإنَّ اَهللا ِعنارذَا اللَّفِْظ ِمرلَى الْ: هِر عالْأَج الَى ِمنعاِهللا ت دا ِعناِلِح ِلأَنَّ مِل الصمالْعاِن وِإمي
- ادالِْجهةُ ورالِْهج قُّهأَشو هفَعأَنو هظَمأَعو - ، الُهون معو لَالُهلَّ جج هرغَي هرقَد قِْدرا لَا يِجد ِظيمع 

مطَِن ، وِر الْوجلَى هاِعِث عاِن الْكَاِمِل الْبِبالِْإمي اِهيكنو واِل الَِّذي هفَاِق الْمِإنكَِن ، والسِل وقَِة الْأَهفَار
مناطُ رغَاِئِب الدنيا ونِعيِمها ، وبذِْل النفِْس الَِّتي ِهي الِْعلَّةُ الْغاِئيةُ ِللْبشِر ِمن وجوِدِهم ، ِجهادا ِفي سِبيِل 

الَِّتي ش الطَِّريق ِهياِهللا ، و ِمن هعرا شِة مِإقَاموِلِه ، وسِر رصنِتِه ولَاِء كَِلما ، ِلِإعهنالَِّتي س ننالسا ، وهعر
فَالْأَجر  . الْحق والْعدِل ِلِعباِدِه ، فَلَا غَرو أَنْ يبشرهم ِبجِميِع أَنواِع الْأَجِر والْجزاِء الروِحيِة والْجسِديِة

الروحاِني ِقسماِن ، عبر عنهما ِبالرحمِة والرضواِن ، وهما رتبتاِن أَو درجتاِن ، نكَّرهما ِللدلَالَِة علَى 
 الْخاصةُ ، تشملُ ما يخصهم ِبِه ِمن الْعطِْف التنِويِع والتعِظيِم الَِّذي نطَقَت ِبِه الْآيةُ الثَّاِنيةُ ، فَهِذِه الرحمةُ

والِْإحساِن ِفي الدنيا والْآِخرِة ، ِمما هو فَوق رحمِتِه الْعامِة ِلكُلِّ الْخلِْق ، الَِّتي وِسعت كُلَّ شيٍء ، وأَما 
ِء كَما تقَدم فَهو فَوق نِعيِم الْجنِة كُلِِّه فَِإنَّ اَهللا يرحم من رِضي عنه ، الرضوانُ وهو اِلاسم ِلكَماِل الرضا

ومن لَم يرض عنه وِإنْ كَانت رحمته ِلمن رِضي عنه أَعلَى وأَعظَم ، والدِليلُ علَى أَنَّ هذَا الرضوانَ أَعلَى 
وعد اُهللا الْمؤِمِنني : يِم وأَكْملُ الْجزاِء ، وأَنه يكُونُ ِفي الْجنِة أَكْبر نِعيِمها قَولُه تعالَى ِفي هِذِه السورِة النِع

ي جناِت عدٍن وِرضوانٌ ِمن اِهللا والْمؤِمناِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها ومساِكن طَيبةً ِف
 ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك رلَالَِة ) ٧٢(أَكْبٍد ، ِللدفْرم طْفلٍَة لَا عمج طْفع لَها قَبلَى مانَ عوضالر طَفع فَقَد

همقَداِء الَِّذي تزالْج قِقلٌّ فَوتسلٌ مفَض هلَى أَنا عا ِفيهمو اتنالْج وهِد وعلَغَ ِفي - ِفي الْوةُ أَبِذِه الْآيفَه
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قُلْ : تعِظيِم شأِْن الرضواِن الِْإلَِهي ِفي الْجنِة ِمن آيِة هذَا السياِق ، وِمن آيِة آِل ِعمرانَ الَِّتي أُنِزلَت قَبلَهما 
 ِمن ذَِلكُم ِللَِّذين اتقَوا ِعند ربِهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها وأَزواج أَؤنبئُكُم ِبخيٍر

عالَى ِفي الْجنِة ويؤيد ما قُلْناه ِمن أَنَّ ِرضوانَ اِهللا ت) ١٥ : ٣(مطَهرةٌ وِرضوانٌ ِمن اِهللا واُهللا بِصري ِبالِْعباِد 
 هناُهللا ع ِضيـ ر ِريدِعيٍد الْخِديِث أَِبي سح ِمن اِئيسالنو ِمِذيرالتاِن وخيالش اهوا را كُلِِّه مِعيِمهن قفَو

لَبيك ربنا : فَيقُولُونَ : لَ الْجنِة يا أَه: ِإنَّ اَهللا يقُولُ ِلأَهِل الْجنِة : ـ  � قَالَ رسولُ اِهللا ـ : ـ قَالَ 
وما لَنا لَا نرضى وقَد أَعطَيتنا ما لَم تعِط أَحدا ِمن خلِْقك ؟ : هلْ رِضيتم ؟ فَيقُولُونَ : وسعديك ، فَيقُولُ 

أُِحلُّ علَيكُم : يا ربنا وأَي شيٍء أَفْضلُ ِمن ذَِلك ؟ فَيقُولُ : أَنا أُعِطيكُم أَفْضلَ ِمن ذَِلك ، قَالُوا : فَيقُولُ 
  ٤٥ ".ِرضواِني فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا 

إن العبادة تعبري عن العقيدة فإذا مل تصح العقيدة مل تصح العبادة وأداء الشعائر وعمارة املساجد ليست 
القلوب باالعتقاد اإلمياين الصحيح ، وبالعمل الواقع الصريح ، وبالتجرد للّه يف العمل بشيء ما مل تعمر 

  : والعبادة على السواء 
»ِإلَّا اللَّه شخي لَمكاةَ وى الزآتالةَ والص أَقامِم الْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم ناللَِّه م ساِجدم رمعما يِإن «..  

فال بد .  على خشية اللّه وحده دون سواه بعد شرطي اإلميان الباطن والعمل الظاهر ، ال جييء نافلةوالنص
من التجرد للّه وال بد من التخلص من كل ظل للشرك يف الشعور أو السلوك وخشية أحد غري اللّه لون 

وعندئذ يستحق . له للّهمن الشرك اخلفي ينبه إليه النص قصدا يف هذا املوضع ليتمحض االعتقاد والعمل ك
فَعسى أُولِئك أَنْ يكُونوا ِمن «: املؤمنون أن يعمروا مساجد اللّه ، ويستحقون أن يرجوا اهلداية من اللّه 

ِدينتهالْم «..  
  .فإمنا يتوجه القلب وتعمل اجلوارح ، مث يكافئ اللّه على التوجه والعمل باهلداية والوصول والنجاح

يف استحقاق عمارة بيوت اللّه ويف تقومي العبادات والشعائر على السواء يبينها اللّه هذه هي القاعدة 
للمسلمني واملشركني ، فما جيوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون احلجيج يف اجلاهلية ، 

رد  -وعقيدم ليست خالصة للّه ، وال نصيب هلم من عمل أو جهاد ، ال جيوز أن يسوى هؤالء 
:  بالذين آمنوا إميانا صحيحا وجاهدوا يف سبيل اللّه وإعالء كلمته -عمارم للبيت وخدمتهم للحجيج 

» أَجعلْتم ِسقايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر وجاهد ِفي سِبيِل اللَِّه؟«
واللَّه ال يهِدي الْقَوم «.وميزان اللّه هو امليزان وتقديره هو التقدير.»ند اللَِّهال يستوونَ ِع«..

                                                 
 )١٩٦ / ١٠ (-تفسري املنار  -  ٤٥
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م من الشرك ، ولو كانوا يعمرون .»الظَّاِلِمنياملشركني الذين ال يدينون دين احلق ، وال خيلصون عقيد
  .البيت ويسقون احلجيج

 ااهدين ، وما ينتظرهم من رمحة ورضوان ، ومن نعيم وينتهي هذا املعىن بتقرير فضل املؤمنني املهاجرين
الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند «: مقيم وأجر عظيم 

ٍة ِمنه وِرضواٍن وجناٍت لَهم ِفيها نِعيم مِقيم ، خاِلِدين يبشرهم ربهم ِبرحم. اللَِّه ، وأُولِئك هم الْفاِئزونَ
ِظيمع رأَج هدِعن داً ِإنَّ اللَّهاللَِّه«: وأفعل التفضيل هنا يف قوله ..» ِفيها أَب دةً ِعنجرد ظَمليس على » أَع

حِبطَت أَعمالُهم وِفي «فاآلخرون . املطلقوجهه ، فهو ال يعين أن لآلخرين درجة أقل ، إمنا هو التفضيل 
  ٤٦.فال مفاضلة بينهم وبني املؤمنني املهاجرين ااهدين يف درجة وال يف نعيم» الناِر هم خاِلدونَ

  
���������������   

                                                 
 )١٦١٤ / ٣ (-  ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع ىف -  ٤٦
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  : يف اجلهاد يف سبيل اهللا سعادة الدارين -١٥
دواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِه{: قال تعاىل 

  سورة التوبة) ٤١(} تعلَمونَ
ي سِبيِل اِهللا ِإذَا دعاهم ِإلَى اِجلهاِد ِف �أَمر اُهللا تعالَى املُؤِمِنني ِبالنِفِري الْعام ، والْخروِج جِميعاً مع الرسوِل 

، وأَلْزمهم ِباخلُروِج علَى كُلِّ حاٍل ِفي املَنشِط واملَكْرِه ، والْعسِر والْيسِر ، فَقَالَ انِفروا ِخفَافاً وِثقَاالً ، 
فَاَء ، َألنَّ ِفي ذَِلكعضاَء وأَقِْوياةً وشماناً وكْبراَء ، وفُقَراَء وأَغِْنيو الَ ِعز ها ، َألنينِفي الد ِمِننياملُؤ ريخ 

 ، ِر احلَقصني لَم نةَ ِلمادعالَ س هيِن َألنِفي الد مهريضاً خِفيِه أَيِة ، وِبيِة احلَرةَ ِإالَّ ِبالْقُوادالَ ِسيِم ، وِلُألم
ى وداِع الْهبلَ ِباتدِقِم العيِع اِهللا ورِل ِبشمالَى .الععِلِه تةُ ِبقَوِذِه اآليه تِسخن قَدفَاِء { وعلَى الضع سلَي

 ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسروا ِللَِّه وحصِإذَا ن جرِفقُونَ حنا يونَ مِجدلَا ي لَى الَِّذينلَا عى وضرلَى الْملَا عو
  }] ٩١/التوبة) [٩١(يٍل واللَّه غَفُور رِحيم ِمن سِب

ويف اآلية دعوة عامة للمسلمني مجيعا إىل اجلهاد ىف سبيل اللّه ، حني تدعو دواعيه  : " قال اخلطيب 
  .وتقوم أسبابه

مجع خفيف ، وهو الذي ال يعوقه عن النفر إىل اجلهاد معوق ، مادى ، أو نفسى ، : واخلفاف 
احلياة ، وتثمري املال ، ومعاجلة التجارة ، أو الزراعة وحنوها ، أو كاحلرص على احلياة ، كاالشتغال ب

واخلوف من املوت ، أو االستثقال ألعباء السفر ، ومشقّه االنتقال ، والتعرض ملتاعب الطريق ، وما 
  ..يتعرض له املسافر من حر أو برد ، أو جوع أو ظمأ 

 تعرض له تلك العوارض اليت تثقله ، وتوهن عزمه على اجلهاد ، وتثقل مجع ثقيل ، وهو الذي: والثقال 
  ..خطوه ىف السعى إليه 

وليست .. واألمر بالنفر إىل اجلهاد موجه إىل اخلفاف والثقال مجيعا ، من القادرين على محل السالح 
بهة القتال مع إخوانه هذه العوارض املادية أو املعنوية اليت تعرض للمسلم باليت تعفيه من أن يكون ىف ج

  ..ااهدين ىف سبيل اللّه 
  ..فهو آمث ، خارج على أمر اللّه ، إن هو مل يأخذ مكانه ، ويؤدى الواجب املدعو إليه 

.. توكيد هلذا األمر بالنفرة إىل اجلهاد » وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللَِّه « : وىف قوله تعاىل 
  ..لنفس وحسب ، بل وباملال أيضا ملن ميلك املال ال با

وقدم اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس ، ألن املال عند من حيرص على املال ، أحب إليه من نفسه ، وهو 
  .القوة الغالبة اليت تثقل اإلنسان وتبطّئه عن اجلهاد
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، وانطلق من القيد الذي كان ميسك به فإذا سخا باملال ، وبذله ىف سبيل اللّه ، خفّت نفسه إىل اجلهاد 
أما من ال يقدر على القتال ، ملرض ، أو شيخوخة ، أو حنو هذا ، فإنه وإن ..عن أن يكون ىف ااهدين 

.. رفع اللّه عنه احلرج إذا مل جياهد بنفسه ، فإن احلرج قائم عليه إذا هو مل جياهد مباله ، إن كان له مال 
 اهدين فإذا بذل املال ، وأمداهدين ، كان جماهدا ، وحسب ىف ابه ا..  
فليس ملسلم ـ أيا كان حاله ووضعه ىف اتمع ـ .»من جهز غازيا فقد غزا « : وىف احلديث الشريف 

إذ ليست املعركة معركة سيف .. أن يتخلّف عن اجلهاد ىف سبيل اللّه ، فلكل إنسان مكانه ىف املعركة 
بل هى قبل ذلك كله معركة مشاعر وأحاسيس .. الح ، وعتاد ، ومئونة وحسب ، بل هى معركة ، س

، مبعىن أن األمة كلها ينبغى أن تكون ىف مواجهة املعركة على شعور واحد ، ينتظم مجيع أفرادها ، هو 
فهذا الشعور هو الذي جيعل األمة اإلسالمية .. شعور مواجهة العدو ، والتصدى له ، وطلب الغلب عليه 

  ..جيشا واحدا حيمل السالح ، ويضرب ىف وجه العدو كلها 
ومناسبة هذا اآلية ملا قبلها أا أشبه بالتطبيق العملي ملا تكشف عنه اآليات السابقة من نصر اللّه سبحانه 

فليأخذ املسلمون .. وتعاىل لنبيه الكرمي ، وأن من كان من حزب اللّه فلن يغلب أبدا ، ولو كان وحده 
هذا ، ويالحظ أن هذه الدعوة املشددة إىل القتال .هاد ىف سبيل اللّه ، فيكونوا من حزب اللّهمكام ىف اجل

، واستنفار املسلمني مجيعا للجهاد ىف سبيل اللّه ، إمنا كانت إرهاصا بدعوة املسلمني إىل ابتالء جديد ، 
كما ..  غزاها النىب وذلك ىف غزوة تبوك اليت كانت آخر غزوة.. بلقاء عدو جديد ، ىف وطن جديد 

  ٤٧ "..إن شاء اللّه .. سنعرض هلا فيما بعد 
واألعذار حاضرة لو أرادوا التمسك ، فنفروا والعوائق يف طريقهم ، وأدرك املؤمنون املخلصون هذا اخلري 

وحقق على ، وأعزهم بكلمة اللّه ، وأعز م كلمة اللّه ، ففتح اللّه عليهم القلوب واألرضني . باألعذار 
  . أيديهم ما يعد خارقة يف تاريخ الفتوح 

استنفَرنا اللَّه وأَمرنا اللَّه : انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا فَقَالَ : أَنَّ أَبا طَلْحةَ ، قَرأَ هِذِه الْآيةَ " عن أَنِس بِن ماِلٍك ، 
 �يرحمك اللَّه ، ِإنك قَد غَزوت علَى عهِد النِبي : الَ بنوه ، واستنفَرنا شيوخا وشبابا جهزوِني ، فَقَ

 رحا الْبزالْآنَ ، فَغ كنو عزغن نحنو ، رمعكٍْر وأَِبي بِه ولَيوا عقِْدري ا ، فَلَمِفيه هونِفندةً يِزيروا جفَطَلَب اتفَم ،
 دعِإلَّا ب ريغا تماٍم وِة أَيعب٤٨"س   

وافَيت الِْمقْداد بن الْأَسوِد رِضي : حدثَِني أَبو راِشٍد الْحبراِني ، قَالَ : وعن عبِد الرحمِن بِن ميسرةَ ، قَالَ 
 تواِبيِت الصياِرفَِة ، وفَصلَ عنها عظْما وهو يِريد جاِلسا علَى تابوٍت ِمن �اللَّه عنه فَاِرس رسوِل اللَِّه 

                                                 
 )٧٧٨ / ٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٤٧
 صحيح) ٥٥٢١(الْمستدرك علَى الصِحيحيِن ِللْحاِكِم -  ٤٨
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 فَقُلْت وزالْغ : كِإلَي اللَّه ذَرأَع وا ِخفَافًا : " فَقَالَ . لَقَدِفرلَّ انجو زع وِث قَالَ اللَّهحِة الْبورلَى سائِْت ع
  ٤٩"وِثقَالًا يعِني سورةَ التوبِة 

نفَرنا مع صفْوانَ بِن عمٍرو وكَانَ واِليا علَى ِحمص ِقبلَ الْأُفْسوِس : " وعن ِحبانَ بِن زيٍد الشرعِبي ، قَالَ 
ِل ِدمأَه ِه ِمنينيلَى عع اهاِجبقَطَ حس ا ، قَدا ِهما كَِبريخيش ِة ، فَلَِقيتاِجمرِإلَى الْج ناِحلَِتِه ِفيملَى رع قش

 ِه فَقُلْتلَيع لْتفَأَقْب ، قَالَ : أَغَار ، كِإلَي اللَّه ذَرأَع لَقَد ما عِه فَقَالَ : يياِجبح فَعا : فَرنفَرنتأَِخي اس نا ابي
م يِعيده فَيبِقيِه ، وِإنما يبتِلي اللَّه ِمن ِعباِدِه من شكَر وصبر وذَكَر اللَّه ِخفَافًا وِثقَالًا ، من يِحبه اللَّه يبتِليِه ثُ

 ِإلَّا اللَّه دبعي لَم٥٠"و  
لَى تابوٍت ِمن جاِلسا ع �وافَيت الِْمقْداد بن الْأَسوِد فَاِرس رسوِل اللَِّه : وعن أَيب راِشٍد الْحبراِني ، قَالَ 

 لَه فَقُلْت ، وزالْغ ِريدظِْمِه ، يع ِمن هنلَ عفَض قَد ، صاِرفَِة ِبِحمياِبيِت الصوفَقَالَ : ت ، كِإلَي اللَّه ذَرأَع لَقَد :
  ٥١" انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا : أَتت علَينا سورةُ الْبحوِث " 

ِإنَّ اللَّه تعالَى ِذكْره أَمر الْمؤِمِنني ِبالنفِْر : وأَولَى الْأَقْواِل ِفي ذَِلك ِعندنا ِبالصواِب أَنْ يقَالَ :  جعفٍَر قَالَ أَبو
سهلًا علَيِه النفْر ِلقُوِة بدِنِه ِلِجهاِد أَعداِئِه ِفي سِبيِلِه ِخفَافًا وِثقَالًا ، وقَد يدخلُ ِفي الِْخفَاِف كُلُّ من كَانَ 

علَى ذَِلك وِصحِة ِجسِمِه وشباِبِه ، ومن كَانَ ذَا تيسٍر ِبماٍل وفَراٍغ ِمن اِلاشِتغاِل وقَاِدرا علَى الظَّهِر 
 ِمن ضِعيِف الِْجسِم وعِليِلِه وسِقيِمِه ، وِمن ويدخلُ ِفي الثِّقَاِل كُلُّ من كَانَ ِبِخلَاِف ذَِلك. والركَاِب 

. معمٍر ِمن الْماِل ومشتِغٍل ِبضيعٍة ومعاٍش ، ومن كَانَ لَا ظَهر لَه ولَا ِركَاب ، والشيخ وذُو السن والِْعياِل 
اِل من وصفْنا ِمن أَهِل الصفَاِت الَِّتي ذَكَرنا ولَم يكُِن اللَّه جلَّ ثَناؤه فَِإذْ كَانَ قَد يدخلُ ِفي الْخفَّاِف والثِّقَ

، ولَا نصب علَى خصوِصِه  �خص ِمن ذَِلك ِصنفًا دونَ ِصنٍف ِفي الِْكتاِب ، ولَا علَى ِلساِن الرسوِل 
 اللَّه جلَّ ثَناؤه أَمر الْمؤِمِنني ِمن أَصحاِب رسوِلِه ِبالنفِْر ِللِْجهاِد ِفي سِبيِلِه ِإنَّ: دِليلًا ، وجب أَنْ يقَالَ 
  " .علَى كُلِّ حاٍل ِمن أَحواِل الِْخفَِّة والثِّقَِل  �ِخفَافًا وِثقَالًا مع رسوِلِه 

 السياِق أَنَّ أَولَه ِخطَاب اِهللا ِللْمؤِمِنني ِفي ِقتاِل أَهِل الِْكتاِب وما والْمتبادر ِمن هذَا : " ويف تفسري املنار 
 يسوغُه وما ينتِهي ِبِه ِمن قَبوِل الِْجزيِة ِمنهم ، ويتلُوه ِإنكَاره علَيِهم التثَاقُلَ عِن النفِْر ِإِذ استنفَرهم الرسولُ
ِلغزوِة تبوك ، وما قَبلَه ِمن أَوِل السورِة ِسياق مستِقلٌّ تكَلَّمنا علَيِه ِفي أَوِل تفِْسِري السورِة ، وقَد تقَدم أَنَّ 

يتاِء الْآيِتثْنا ِقيلَ ِمِن اسمو ، وكبِة توغَز دعا بكُلَّه لَتزةَ نورا السِن ِفي آِخِرهيئًا . ِن اللَّتيأَنَّ ش حفَِإنْ ص

                                                 
 حسن ) ٢٥٠٤(الْمستدرك علَى الصِحيحيِن ِللْحاِكِم  -  ٤٩
٥٠  - اِن ِفي تيالْب اِمعج ِريآِن ِللطَّبحسن ) ١٥٣٨٣(فِْسِري الْقُر 
٥١  -  ِريآِن ِللطَّبفِْسِري الْقُراِن ِفي تيالْب اِمعحسن ) ١٥٣٩٤( ج 
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 ِة فَظَاِهرِذِه الْآيه دعا با مأَما ، وهدحةُ وِذِه الْآيِلِه ِإلَى آِخِرِه لَا هأَو ِمن اقيذَا السفَِر فَهلَ السا قَبهلَ ِمنزن
  .سفَِر ، وِمنه ما نزلَ بعده كَما سنوضحه أَنَّ أَكْثَره نزلَ ِفي أَثْناِء ال

 مهفَرنتا اسفِْر لَمِن النثَاقُِل علَى التع ِمِننيؤالَى الْمعاُهللا ت خبا ولَم هأَن وا فَهلَها قَبِة ِبماِل الْآيصات هجا وأَمو
علَيِه ِببياِن حكِْم النِفِري الْعام ، الَِّذي يوِجب الِْقتالَ علَى كُلِّ فَرٍد ِمن الْأَفْراِد ِبما ـ ، قَفَّى  � الرسولُ ـ 

قَالًا انِفروا ِخفَافًا وِث:استطَاع ، ولَا يعذَر ِفيِه أَحد ِبالتخلُِّف عِن الِْإقْداِم ، وترِك طَاعِة الِْإماِم ، فَقَالَ 
والِْخفَّةُ والثِّقَلُ يكُوناِن ِبالْأَجساِم وِصفَاِتها ِمن ِصحٍة . الِْخفَاف ِبالْكَسِر جمع خِفيٍف والثِّقَالُ جمع ثَِقيٍل 

والْأَحواِل ، كَالِْقلَِّة ومرٍض ، ونحافٍَة وِسمٍن ، وشباٍب وِكبٍر ،ونشاٍط وكَسٍل ، ويكُوناِن ِبالْأَسباِب 
فَِإذَا أُعِلن . وعدِمِه ، وثُبوِت الشواِغِل وانِتفَاِئها ) الراِحلَِة(ووجوِد الظَّهِر . والْكَثْرِة ِفي الْماِل والِْعياِل 

امِز التجاِل الْعِتثَالُ ِإلَّا ِفي حاِلام بجو ، امالْع ِفريِة النالَى ِفي الْآيعت هنيا بم وهاِق ٩١ ، ويذَا السه ِمن  :
لَيس علَى الضعفَاِء ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَِّذين لَا يِجدونَ ما ينِفقُونَ حرج ِإذَا نصحوا ِللَِّه ورسوِلِه 

ِث مشروطٌ ِبما ِإذَا لَم يِجِد الِْإمام أَو ناِئبه ما ينِفق علَيِهم كَما ذُِكر ِفي الْآيِة الْآيةَ ، وعذْر الِْقسِم الثَّاِل
وما ورد عن مفَسِري السلَِف ِمن تفِْسِري الِْخفَاِف والثِّقَاِل ِببعِض ما ذَكَرنا ِمن الْكُلِّياِت فَهو . وستأِْتي 

موِسِرين : وِفي ِروايٍة عنه . نشاطًا وغَير نشاٍط : لتمِثيِل لَا ِللْحصِر ، قَالَ ابن عباٍس ِفي تفِْسِريِهما ِل
  مِقلِّني: ِخفَافًا ِمن السلَاِح ، أَي : ومعِسِرين ، وِفي ِروايٍة ثَاِلثٍَة 

 ِثقَالًا ِبِه أَيو ، هِمن: هِمن كِْثِرينتسةُ .  مِعكِْرمةُ وادقَتو اِهدجمو اكحالضو نسالْحا : ووخيشا وانبش .
 ِفيوةُ الْعِطيعاةً : وشما وانكْباِلٍح . رو صأَباَء : وأَغِْنياَء وفُقَر . اهنعٍد ِفي ميز نقَالَ ابالثَِّقيلُ : و الَِّذي لَه

 هتعيض عدأَنْ ي هكْرةُ يعيةَ . الضنييع نب كَمقَالَ الْحاِغيلَ : وشم رغَياِغيلَ وشم.  
 اِريصالْأَن وبلُ أَِبي أَياِل قَوووِم الْأَحمِة عادِفي ِإر صن وا هِممو-كُلَّه اِهدشالْم ِهدش قَدةً  ووا ِإلَّا غَز

ورِوي عن . رواه ابن جِريٍر . انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا فَلَا أَِجدِني ِإلَّا خِفيفًا أَو ثَِقيلًا : قَالَ اُهللا تعالَى : واِحدةً 
ـ جاِلسا علَى تابوٍت ِمن  � سوِل اِهللا ـ وافَيت الِْمقْداد بن الْأَسوِد فَاِرس ر: أَِبي راِشٍد الْحراِني قَالَ 

 صاِرفَِة ِبِحمياِبيِت الصوِعظَِمِه -ت ا ِمنهنلَ عفَض قَدو - لَه فَقُلْت وزالْغ ِريدفَقَالَ :  ي ، كاُهللا ِإلَي ذَرأَع قَد
:  انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا ورِوي عن حيانَ بِن زيٍد الْشرعِبي قَالَ - يعِني براَءةٌ -أَبت علَينا سورةُ الْبعوِث : 

 ِقبلَ الْأَفْسوِس ِإلَى الْجراِجمِة فَرأَيت شيخا كَِبريا - وكَانَ واِليا علَى ِحمص -نفَرنا مع صفْوانَ بِن عمٍرو 
اِجبقَطَ حس ا قَدِرمِه هينيلَى عع اه . فَقُلْت ، أَغَار ناِحلَِتِه ِفيملَى رع قشِل ِدمأَه اُهللا : ِمن ذَرأَع قَد ما عي

ه من يِحبه اُهللا يا ابن أَِخي استنفَرنا اُهللا ِخفَافًا وِثقَالًا ، أَلَا ِإن: فَرفَع حاِجبيِه عن عينيِه فَقَالَ : ِإلَيك ، قَالَ 
  .يبتِليِه ، ثُم يِعيده فَيبِقيِه ، وِإنما يبتِلي اُهللا ِمن ِعباِدِه من صبر وشكَر وذَكَر ولَم يعبد ِإلَّا اَهللا عز وجلَّ 
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تح سلَفُنا الِْبلَاد ، وسادوا الِْعباد ، وكَانوا خيرا لَهم ِمن أَبناِء ِبِمثِْل هذَا الْفَهِم ِللْقُرآِن واِلاهِتداِء ِبِه فَ: أَقُولُ 
 ِفي ِملَِّتِهم ملَه اِرِكنيشالْمو ، ِتِهمِجلْد . مهضعى بنغآِن ِإلَّا تالْقُر ظٌّ ِمنا حِتنوِب أُمعش ٍد ِمنِلأَح قبي لَمو

ِه ِمن غَيِر فَهٍم ولَا تدبٍر ، واشِتغاِل آخِرين ِبِإعراِب جمِلِه ، ونكَِت الْبلَاغَِة ِفي مفْرداِتِه وأَساِليِبِه ، ِمن ِبِتلَاوِت
: ِفي مطَاِويها ، فَهم يتشدقُونَ ِبأَنَّ غَيِر ِعلٍْم ولَا ِفقٍْه ِفيها ، ولَا ِفكٍْر ولَا تدبٍر ِلما أُوِدع ِمن الِْعظَاِت والِْعبِر 

 ِخفَافًا وِثقَالًا منصوباِن علَى الْحاِل ، ولَا يرِشدونَ أَنفُسهم ، ولَا غَيرهم ِإلَى ما أَوجباه علَى ِذي ٣٠
  وقَد يذْكُر من يسمى الْفَِقيه ِفيِهم ما ِقيلَ. الْحاِل 

وهو زعم مخاِلف ِلما )  ١٢٢ : ٩(وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفروا كَافَّةً : ن أَنَّ الْآيةَ منسوخةٌ ِبقَوِلِه تعالَى ِم
وِبِمثِْل هذَا وذَاك أَضاع . اِنيِة علَيِه الْأَِئمةُ كَافَّةٌ ، ِمن أَنه لَا تعارض بين الْآيتيِن كَما سيأِْتي ِفي تفِْسري الثَّ

: الْمسِلمونَ ملْكَهم ، وصار أَكْثَرهم عِبيدا ِلأَعداِئِهم ، ثُم بين تعالَى ما يِجب ِمن هذَا النفِْر ِبقَوِلِه 
 ِبيِل اِهللا أَيِفي س فُِسكُمأَنو اِلكُمووا ِبأَماِهدجِبيِل الطَّاغُوِت : وقَاِتلُونَ ِفي سي الَِّذين اَءكُمدوا أَعاِهدجو

ِمن الْعلُو والْفَساِد ِفي الْأَرِض ، ِببذِْل أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اِهللا الْموصلَِة ِإلَى الْحق ، وِإقَامِة ِميزاِن 
ى الِْجهاِد ِبماِلِه وِبنفِْسِه معا وجب علَيِه الِْجهاد ِبِهما ، ومن قَدر علَى أَحِدِهما فَمن قَدر علَ. الْعدِل 

، كَانَ الْمسِلمونَ ِفي الصدِر الْأَوِل ينِفق كُلٌّ علَى نفِْسِه ِفي الِْقتاِل . وجب علَيِه ما كَانَ ِفي قُدرِتِه ِمنهما 
ومن كَانَ ِعنده فَضلٌ ِمن الْماِل بذَلَ ِمنه ِفي تجِهيِز غَيِرِه كَما فَعلَ عثْمانُ ـ رِضي اُهللا عنه ـ ِفي تجِهيِز 

عنهم ـ وهكَذَا يفْعلُ جيِش الْعسرِة ِفي هِذِه الْغزوِة ، وكَما فَعلَ غَيره ِمن أَغِْنياِء الصحابِة ـ رِضي اُهللا 
  .أَهلُ نجٍد الْآنَ 

ولَما صار بيت الْماِل غَِنيا ِبكَثْرِة الْغناِئِم صار الْأَِئمةُ والسلَاِطني يجهزونَ الْجيش ِمن بيِت الْماِل ، وأَِئمِة 
تاِل ، وينِفقُونَ علَى طَاِئفٍَة ِمن الناِس طُولَ السنِة ؛ ِلتكُونَ مستِعدةً ِللِْقتاِل الْيمِن يدِخرونَ الْمالَ ِلأَجِل الِْق

 لَه تِفرنتا اسلَِة ِل. كُلَّموِة الداِنياِل ِفي ِميزالْم ا ِمننيعا ملَغباٍم مِفي كُلِّ ع رقَرةُ تظَّمنلُ الْموالدفَقَاِت ولن
وِإذَا وقَعِت الْحرب يِزيدونَ ِفي هِذِه الْمباِلِغ ، ويجددونَ لَها كَِثريا ِمن . الْحرِبيِة ِمن بريٍة وبحِريٍة وهواِئيٍة 

ِحها ومراِفِقها تحت نفُوِذ قُواِد الْحرِب الضراِئِب ، بلْ يجعلُونَ جِميع أَمواِل الدولَِة والْأُمِة ومصاِل
 ا ذُِكرِبكُلِّ م مهلَى ِمنونَ أَوِلمسالْماِد ، ودِتبظَاِم لَا ِباِلاسا ِبالنفُونَ ِفيهرصتي.  

 أَي لَكُم ريخ ذَِلكُم :الِْجهفِْر والن ِبِه ِمن متالَِّذي أُِمر ا ، ذَِلكُمِقيقَِتهِم ِحفِْظ حاِمي الْأُمرم دعأَب واِد الَِّذي ه
خير ِفي نفِْسِه ِبصرِف النظَِر :  خير لَكُم ِفي دنياكُم وآِخرِتكُم ، أَي -وعلُو كَِلمتها ، وتقِْريِر ِسياسِتها 

 والْبخِل عنه ، أَما الدنيا فَلَا حياةَ ِللْأُمِم ِفيها ، ولَا ِعز ولَا ِسيادةَ ِإلَّا ِبالْقُوِة عن مقَاِبِلِه ، أَو خير ِمن الْقُعوِد
بحو ، اِجِزينالْع اَء ِبالْقَاِعِديندِري الْأَعغِه يِة ِإلَياجالْح داِل ِعنِن الِْقتوِد عالْقُعِة ، وِبيرالْح ِلبجِة ياحالر 

التعب ، وأَما الْآِخرةُ فَلَا سعادةَ ِفيها ِإلَّا ِلمن ينصر الْحق ، ويِقيم الْعدلَ ، ويتحلَّى ِبالْفَضاِئِل ، ويتخلَّى عِن 
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ولَا يمِكن هذَا كُلُّه ِإلَّا ِباسِتقْلَاِل الْأُمِة . عاِدِل الْحِكيِم الرذَاِئِل ، ِباتباِع الديِن الْقَِوِمي ، والْعمِل ِبالشرِع الْ
 ِة ِمناِت الْكَِثريفِْسِري الْآيِفي ت فِْصيلُهت مقَدا تا ، كَمِتها ِبقُولْطَاِنهسا وِتهادلَى ِحفِْظ ِسيا عِتهرقُدا ، وفِْسهِبن

  . وِفي أَواِئِل هِذِه السورِة ) ٦٠ : ٨(وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة :  ولَا ِسيما سورِة الْأَنفَاِل
 ونَ أَيلَمعت متِل ،:  ِإنْ كُنملَى الْعثُ ععبا ياِنيا ِإذْعِة ِعلْمِرييِذِه الْخةَ هقِّيونَ حلَمعت متِإنْ كُن ابوجو  "

يكُن خيرا لَكُم ، ويقَدره بعضهم أَمرا ِباِلامِتثَاِل ، أَي فَانِفروا : محذُوف دلَّ علَيِه ما قَبلَه ، أَي " ِإنْ 
  ٥٢ "اِدقُونَوقَد عِلم ِتلْك الْخيِريةَ وامتثَلَ هذَا الْأَمر الْمؤِمنونَ الص. وجاِهدوا 

خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اللّه ، ومبثل هذا اجلد يف أخذ كلمات اللّه انطلق اإلسالم يف األرض 
  .ومتت تلك اخلارقة يف تلك الفتوح التحريرية الفريدة ، وحده 

-----------------  
) ٧٧(دوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفِْلحونَ يا أَيها الَِّذين َآمنوا اركَعوا واسج{  : قال تعاىل و

 وه اِهيمرِإب ٍج ِملَّةَ أَِبيكُمرح يِن ِمنِفي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج واِدِه هِجه قوا ِفي اللَِّه حاِهدجو
قَب ِمن ِلِمنيسالْم اكُمموا ساِس فَأَِقيملَى الناَء عدهوا شكُونتو كُملَيا عِهيدولُ شسكُونَ الرذَا ِليِفي هلُ و

 ِصريالن مِنعلَى ووالْم مفَِنع لَاكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزَآتلَاةَ وسورة احلـج} ) ٧٨(الص  
ني ِبِعبَادِتِه ، وِبِإقَامِة الصالِة ، وِبالركُوع والسجودٍِِِ له ، وِبِفعلِِ اخلَيِر ، لَعلَّ ذَِلك يوِصلُُهم  يأمر اُهللا املؤِمِن

  إلَى اخلَيِر ، لَعلََّ ذَِلك يوِصلُهمْ ِإلَى اخلَيِر والفَالََِح ِيف الدنيا واآلِخرةِِ 
ِمِننياُهللا املُؤ رأَمي ُهلَصاِد وأَخِة :  بٍِاِجلهِذِه اُألمه ِمن ِمِننيطفَى اُهللا املُؤاص ِة ، فَقَدفِْس واأللِْسناِل واَألنوِباَألم

 ِمن أُموِر ، واختارهم علَى من سِِوامهم ، ولَم يكَلِّفْهم ما الَ يِطيقُونَ ، ولَمْ يضيِق اُهللا علَيِهِم ِفي شيءٍٍ
ِدينِِهِم ، بلْ وسع علَيهم ، ِفي شيِء ِمن أُموِر ِدِينِهم ، بلْْ وسع عَلَيِهِم ، كَما وسع ِفي ِملِّة إبِراهِيم علَيِهم 

ع ِراِهيمِفي ِملَِّة ِإب عسا وهم ، كَملَيع عسلْ وأُموِر ِدِيِنهم ، ب ٍء ِمنيِفي ش مالمِه السِملَِّة ( لَي بصنو (
 اِهيمروا ِملَِّة ِإبمقِْديِر الزلَى تِة ) عمقَدِب املُتِفي الكُتو اِهيمرِع ِإبرِلمني ِفي شالَى ِباملُسعم اُهللا تاهمس قَدو ،

 اُهللا املُسِلِمني أُمةً وسطاً عدوالً ِليكُونوا شهداَء علَى وقَد جعلَ) . ِمن قَبلُ وِفي هذَا ( ، ويف هذَا القُرآِن 
 مهتادهلُ شقْبذَا تِم ، فَِلهوالي ِفي ذَِلك ِلِمنيِل املُسِرفُونَ ِبفَضتعِميعاً يج اسِة ، َألنَّ النامِم الِقيواِس يالن

بلَغتهم ِرسالَةَ أَبلَغتهم ِرسالَةَ ربِهم ، والرسولُ يشهد علَى هِذِه اُألمِة أَنه أَبلَغها ما علَيِهِم ، ِفي أَنَّ الرسلَ أَ
حق اِهللا ِفيما فَرضه أَوحاه اُهللا ِإلَيِه ، فَلْيقَاِبِل املُسِلمونَ هِذِه الِنعمةَ العِظيمةَ بالِقياِم ِبشكِْر اِهللا علَيها ، وأداِء 

                                                 
 )٣٩٧ / ١٠ (-تفسري املنار  -  ٥٢
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علَيِهم ، وِمن أَهم ذَِلك إقَامةُ الصالَِة وأداؤها حق أَداِئها ، ودفْع الزكَاِة ، واالعِتصام ِباِهللا ، واالسِتعانه ِبِه 
 وهو ، مهاِصرنو ماِفظُهحو مالَهوم وِه ، فَهلَيكَالُ عداِء ، واالتلَى االَعاِصر عالن مِنعلَى واملَو مِنع.  

وذا اخلتام ، يلتقى بدؤها مع ختامها ، .. اتني اآليتني الكرميتني ختتم السورة الكرمية : "  قال اخلطيب 
  .»املؤمنون « كما يلتقى ختامها مع بدء السورة اليت بعدها ، وهى سورة 

إنه نذير صارخ » .. ها الناس اتقُوا ربكُم ِإنَّ زلْزلَةَ الساعِة شيٌء عِظيم يا أَي« : فقد بدأت السورة هكذا 
للناس مجيعا ، أن يأخذوا ألنفسهم من هذا اليوم العظيم ، وأن يعملوا على ما ينجيهم من أهواله املهولة 

  ..املفزعة 
 إىل مرضاته ، ليخلصوا بأنفسهم من شر هذا اليوم وقد استجاب أناس هلذا النداء ، فآمنوا باللّه ، وسعوا

  ..العظيم 
مث كانت السورة كلها بعد ذلك ، دعوة إىل اللّه ، وإىل كشف الطريق إليه ، وإرسال النذير بعد النذير ، 

مث كانت حصيلة هذه . إىل الضالني ، واملشركني ، الذين أمسكوا على ما ىف قلوم من كفر وضالل
فكان أن دعاهم اللّه سبحانه .. املؤمنني الذين دخلوا ىف دين اللّه ، واستجابوا لرسول اللّه النذر ، هؤالء 

وتعاىل إليه ، وخصهم خبطابه ، ورفدهم بوصاياه ، ليثبتوا على اإلميان ، وليعملوا على طريق اإلميان ، 
  .وليغرسوا ىف مغارسه

اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا ..  الَِّذين آمنوا يا أَيها« : فقال سبحانه ، خماطبا عباده املؤمنني 
قول ، وعمل ، : ، فليس اإلميان باللّه جمرد كلمة ينطق ا اللسان ، وإمنا اإلميان » الْخير لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

  ..إقرار باللسان ، واعتقاد ىف القلب ، وعمل باجلوارح 
 الركوع والسجود ـ ومها من أركان الصالة ـ دعوة إىل الصالة ، وأمر بإقامتها كاملة ، فالدعوة إىل

.. »اركَعوا واسجدوا « : وأدائها على وجهها ، وما تقضى به من والء وخشوع للّه رب العاملني 
فالركوع والسجود ليسا جمرد حركتني من حركات اجلسد ، وإمنا مها ـ قبل كل شىء ـ خضوع 

القلب ، وخشوع بالنفس ، وتسربل حبال من الرهبة واخلشية للّه ، حبيث جيد اإلنسان هلذه الرهبة ب
مث ال يلبث أن يهوى ساجدا .واخلشية ما يندك به بناؤه اجلسدى ، فريكع حتت وطأة هذا احلمل الثقيل

فيدعوه إىل أن .. ده وهنا جيد الرضا من ربه ، والكرامة والتكرمي من سي.. حىت يضع جبهته على األرض 
  ..يرفع وجهه عن هذا التراب الذي لصق به 

وهكذا ، يظل املصلّى بني يدى اللّه ، ىف ركوع وسجود ، وىف خفض ورفع ، حىت خيتم صالته ، وهو 
واعبدوا « : وقوله تعاىل ! متمكن على هذه األرض ، مسئول عليها استيالء ذى السلطان على سلطانه

 كُمبمر بالعبادة مطلقا ، فيما فرض اللّه من عبادات غري الصالة ، كالصوم ، والزكاة ، واحلج ، هو أ» ر
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فكلها عبادات وطاعات .. وفيما أمر به من ذكره تعاىل ، واجلهاد ىف سبيله ، والسعى ىف طلب الرزق 
  ..وقربات 

ادات ، من اإلحسان إىل الناس بالقول هو أمر بكل خري ، وراء هذه العب» وافْعلُوا الْخير « : وقوله تعاىل 
إىل غري ذلك ما هو خري .. والعمل ، ومن احلكم بني الناس بالعدل ، ومن أداء األمانات إىل أهلها 

  .وحسن ، ومعروف
إشارة إىل أن هذه األعمال كلها ، ـ وعلى رأسها اإلميان باللّه ـ » لَعلَّكُم تفِْلحونَ « : وىف قوله تعاىل 

إا جمرد وسائل يتوسل ا اإلنسان إىل ربه ..رجى به النجاة ، من عذاب اللّه ، والفوز برضوانه هى مما ت
وهذا .. أما إجناح هذه الوسائل وتقبلها من صاحبها ، فذلك أمره إىل اللّه ، وإىل مشيئة اللّه ىف عبده .. 

وإمنا اللّه .. للّه حق يطالبه به إذ ليس ألحد على ا.. »لعل « هو السر ىف تصدير اخلرب حبرف التمني 
سبحانه وتعاىل هو الذي يطلب ، وعلى عباده أن ميتثلوا ، ويؤدوا ما طلب منهم ، وأن يكونوا بعد ذلك 

  ..على رجاء من القبول والرضا 
يِن ِمن حرٍج ِملَّةَ أَِبيكُم وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الد« :  قوله تعاىل 

ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلِمني ِمن قَبلُ وِفي هذا ِليكُونَ الرسولُ شِهيداً علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناِس 
الكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصفَأَِقيم ِصريالن مِنعىل ووالْم مهو عطف على ما .» فَِنع

واجلهاد وإن كان مما تضمنه ..جاء ىف اآلية السابقة من أمر بالركوع والسجود وعبادة اللّه وفعل اخلري 
هذا األمر ، إذ هو من عبادة اللّه ، ومن فعل اخلري معا فقد خص بالذكر هنا ملا له من مقام كبري ، بني 

دات وأفعال اخلري ، وملا فيه من خماطرة بالنفس ، واملال ، ومها أعلى ما ميلك اإلنسان ، وأوىل ما العبا
  .حيرص عليه ويضن به

تأكيد هلذا اجلهاد ، وبيان للصفة اليت يكون عليها ، وهو أن يكون » حق ِجهاِدِه « : ـ وىف قوله تعاىل 
وهنا يكون البذل للمال والنفس هينا ، .. ىء غري وجه اللّه خالصا للّه ، وىف سبيل اللّه ، ال يبتغى به ش

  .إذا نظر إليه ىف مقابل ثواب اللّه ، وابتغاء رضوانه
» اهللا « إىل لفظ اجلاللة ، » ىف « بتعدية اجلهاد حبرف اجلر » وجاِهدوا ِفي اللَِّه « : ـ وىف قوله تعاىل 

رآىن ـ ىف هذا ما يشري إىل قدر اجلهاد ، وإىل أنه للّه وإىل سبيل اللّه ، كما جرى ذلك ىف األسلوب الق
ومن جهة أخرى ، فإن ..وحده ، ومن أجل ذاته سبحانه ـ ولوجهه خاصة ـ فحرف اجلر هنا للسببية 

اجلهاد ىف اللّه هو جهاد عام ، يشمل اجلهاد ىف سبيله وغريه ، كاألمر باملعروف ، والنهى عن املنكر ، 
وهذا مثل قوله .. هذا ، مما يعلى كلمة اللّه ، ويقيم دعائم احلق ، ويثبت أركانه وجماهدة النفس ، وحنو 

ـ وقوله ) العنكبوت : ٦٩. (»والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني « : تعاىل 
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هو تعليل لألمر باجلهاد ، وداعية إىل » ِفي الديِن ِمن حرٍج هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم « : تعاىل 
واصطفاها من بني األمم .. أي اختار هذه األمة » اجتىب « امتثال هذا األمر ، ألنه صادر من اللّه الذي 

حلمل رسالة اإلسالم ، آخر الرساالت ، وأكملها ، فهم هلذا مطالبون بأن يكونوا رسال حيملون دعوة 
إا أمانة ، هم أهل حلملها ، إذ قد .. م ، وجنودا يدافعون عنها ، ويبذلون النفس واملال ىف سبيلها اإلسال

  ..اجتباهم اللّه هلا ، وخصهم ا 
مث إن هذه الرسالة ـ رسالة اإلسالم ـ مع ما فيها من دعوة إىل بذل  النفس واملال ، باجلهاد ىف سبيل 

لرمحة والعدل ، ليس فيها حرج ومشقة على أهلها ، إذ أن من أسسها اللّه ـ فإا رسالة قائمة على ا
وأن كل إنسان حيمل من تكاليفها وأوامرها قدر ما .. »ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا وسعها « العامة أنه 

  ..يستطيع ، وىف هذا القدر حتقيق ألدىن املطلوب 
 النفس ، وكفها عن احملرمات ، وردها عن األهواء ففى باب اجلهاد مثال ، يبدأ اجلهاد مبجاهدة

إنه .. ، فإنه قريب من كل إنسان  � والشهوات ، وهذا وإن كان اجلهاد األكرب ، كما مساه رسول اللّه 
يبدأ بالكف عن .. ومع هذا فهو درجات .. أقرب شىء إليه ، ال يتكلّف له ماال ، وال يبذل له نفسا 

  ..اء عن اللّمم والصغائر الكبائر ، وينتهى باالنته
فهو جماهدة بالقلب وباللسان ، ال بالنفس وال .. األمر باملعروف والنهى عن املنكر .. ومن اجلهاد مثال 

  ..باملال 
وىف باب اجلهاد كذلك ، رفع اللّه احلرج عن الضعفاء واملرضى ، وأصحاب العاهات ، وحنوهم ، 

لَى الضعفاِء وال علَى الْمرضى ، وال علَى الَِّذين ال يِجدونَ ما لَيس ع« .. وأعفاهم من اجلهاد بأنفسهم 
 ِحيمر غَفُور اللَّهِبيٍل وس ِمن ِسِننيحلَى الْموِلِه ما عسروا ِللَِّه وحصِإذا ن جرِفقُونَ حنالتوبة : ٩١(» ي.. (  

إا شريعة قائمة على اليسر ورفع احلرج ، وىف هذا . .وقل مثل هذا ىف مجيع أوامر الشريعة وأحكامها 
أي ىف حدود ما حتتمل أنفسكم ، وما تتسع ) التغابن : ١٦(» فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم « : يقول اللّه تعاىل 

  ..له طاقاتكم 
إن هذا الدين « : وىف احلديث أيضا .. »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم « : وىف احلديث الشريف 

أي إن هذا الدين مسح سهل ، ال ينتفع به إال إذا أخذ مسحا سهال ، تتقبله » ذلول ال يركب إال ذلوال 
شأنه ىف هذا شأن الطعام ، ال يفيد منه اجلسم ، إال إذا طابت له النفس .. النفوس ، وتنشرح له الصدور 

ال تبغض إىل نفسك « : وىف احلديث أيضا ..، واشتهته ، واستساغت طعمه ، واستطابت مضغه وبلعه 
وىف احلديث ! وذلك بالقسوة عليها ، وحبملها على ما هو شاق ، وبني يديها القريب امليسور» عبادة اللّه 

  ..»ما خير الرسول صلوات اللّه وسالمه عليه بني أمرين ، إال اختار أيسرمها « : 
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أي الزموا هذه .. امللة ، الشريعة ، وهى منصوبة على اإلغراء .. »يم ِملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِه« : ـ وقوله تعاىل 
  .امللة ، ملة أبيكم إبراهيم

أي أنه هو الذي طلب من اللّه أن تكون من ذريته » هو سماكُم الْمسِلِمني ِمن قَبلُ « : ـ وقوله تعاىل 
له تعاىل على لسان إبراهيم وإمساعيل عليهما وهذا ما يشري إليه قو.. تلك األمة املسلمة اليت هى أنتم 

فالداعيان ، مها ).البقرة : ١٢٨(» ربنا واجعلْنا مسِلميِن لَك وِمن ذُريِتنا أُمةً مسِلمةً لَك « : السالم 
إمساعيل إبراهيم وإمساعيل ، ودعوما ، هى أن يكونا مسلمني للّه وأن جيعل منهما ـ أي من إبراهيم ، و

ربنا « : وأن يبعث فيهم رسوال منهم كما يقول اللّه تعاىل على لسانيهما بعد ذلك .. ـ أمة مسلمة 
 ِزيزالْع تأَن كِإن كِّيِهمزيةَ والِْحكْمو الِْكتاب مهلِّمعيو آياِتك ِهملَيلُوا عتي مهولًا ِمنسر ثْ ِفيِهمعابو

ِكيمالبقرة : ١٢٩( » الْح.. ( أنا دعوة إبراهيم « :  � ـ كما قال » دعوة إبراهيم « ، هو  � فالنىب
  ..وكذلك أبناء إبراهيم من ذرية إمساعيل ، هم األمة املسلمة ، وهم الدعوة املستجابة إلبراهيم .. »

اإلشارة هنا ذا ، . »نوا شهداَء علَى الناِس وِفي هذا ِليكُونَ الرسولُ شِهيداً علَيكُم وتكُو« :  قوله تعاىل 
أي وىف هذا االجتباء ، ورفع » هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج « : إىل قوله تعاىل 

  ..احلرج عنكم ، سبب ألن يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس 
ته ، هو أن يشهد بأنه بلّغ رسالته فيهم ، ودعاهم إىل اإلميان باللّه ، وإىل وشهادة الرسول على أم

  ..وهو ذه الشهادة يدين كلّ من أىب وقصر ..االستقامة على ما شرع اللّه هلم من عبادات وأحكام 
  ..أما شهادة هذه األمة على الناس ، فهى مثل شهادة الرسول عليهم 

س ، يدعوم إىل اللّه ، ويبلغوم رسالة اإلسالم ، وهم ذه الشهادة يدينون أي أم مبرتلة الرسول ىف النا
  ..كلّ من أىب االستجابة هلم ، والدخول ىف دين اللّه معهم 

وهذه املرتلة اليت رفع اللّه ا قدر هذه األمة ، وأعلى ا شأا ىف الناس ، وجعل هلا ا ما للرسل ىف 
لية الرفيعة ، هى أمانة ، ال حيملها إال أولو العزم من الناس ، ومن هنا كان أقوامهم ـ هذه املرتلة العا

واجبا على كل مسلم أن ينهض حبمل هذا العبء ، وأن يرى الناس منه ، ىف قوله وعمله ، من استقامة 
  ..اخللق ، واعتدال السلوك ما يرى الناس ىف األنبياء والرسل 

م ، الذي قلده اللّه سبحانه وتعاىل إياهم ، وهذا الواجب الكرمي فيا ليت قومى يعلمون هذا الشرف العظي
  ..!!الذي أناطه م ، وهذا املقام الرفيع الذي أقامهم على الناس فيه 

إن أي مسلم ال يرى ـ بعمله ، وعلمه ، وقدره ىف الناس ـ أنه ىف مكان القيادة من اتمع اإلنساىن ، 
  .لن يكون ىف املسلمني الذين يشهدون على الناس يوم القيامةإنه .. فهو ليس من اإلسالم ىف شىء 
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هو . »فَأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ واعتِصموا ِباللَِّه هو موالكُم فَِنعم الْموىل وِنعم النِصري « : وقوله تعاىل 
.. الة ، ويكون من الشهداء على الناس تذكري برسالة املسلم ، وبتلك املؤهالت اليت حيقق ا هذه الرس

وذلك هو .. وذلك بأن يقيم الصالة ، ويؤتى الزكاة ، وأن يعتصم باللّه ، وجيعل وجوده كلّه للّه ، وباللّه 
  ٥٣ ".»ومن يعتِصم ِباللَِّه فَقَد هِدي ِإىل ِصراٍط مستِقيٍم « .. الذي يضمن له علوا ، ونصرا وعزا 

اآليتني جيمع املنهاج الذي رمسه اللّه هلذه األمة ، ويلخص تكاليفها اليت ناطها ا ، ويقرر ويف هاتني 
مكاا الذي قدره هلا ، ويثبت جذورها يف املاضي واحلاضر واملستقبل ، مىت استقامت على النهج الذي 

  .أراده هلا اللّه
ويكين عن الصالة بالركوع . ة البارزانومها ركنا الصال. إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود

. والسجود ليمنحها صورة بارزة ، وحركة ظاهرة يف التعبري ، ترمسها مشهدا شاخصا ، وهيئة منظورة
  .ألن التعبري على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة للشعور

ض كلها وتزيد عليها كذلك فعبادة اللّه تشمل الفرائ. وهي أمشل من الصالة. ويثين باألمر العام بالعبادة
فكل نشاط اإلنسان يف احلياة ميكن أن . كل عمل وكل حركة وكل خاجلة يتوجه ا الفرد إىل اللّه

حىت لذائذه اليت يناهلا من طيبات احلياة بلفتة صغرية تصبح . يتحول إىل عبادة مىت توجه القلب به إىل اللّه
ذكر اللّه الذي أنعم ا ، وينوي ا أن يتقوى على وما عليه إال أن ي. عبادات تكتب له ا حسنات

طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات ، ومل يتحول يف طبيعتها شي ء ، ولكن حتول القصد منها 
  ..وخيتم بفعل اخلري عامة ، يف التعامل مع الناس بعد التعامل مع اللّه بالصالة والعبادة ! واالجتاه

العبادة تصلها باللّه فتقوم حياا على .. فهذه هي أسباب الفالح . جاء أن تفلحيأمر األمة املسلمة ذا ر
وفعل اخلري يؤدي إىل استقامة احلياة ، اجلماعية على قاعدة من اإلميان وأصالة . قاعدة ثابتة وطريق واصل

  .االجتاه
تقام ضمريها واستقامت حياا فإذا استعدت األمة املسلمة ذه العدة من الصلة باللّه واستقامة احلياة ، فاس

..  
وهو تعبري شامل جامع دقيق ، يصور تكليفا .. » وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه«: ضت بالتبعة الشاقة 

  ..ضخما ، حيتاج إىل تلك التعبئة وهذه الذخرية وذلك اإلعداد 
ه يشمل جهاد األعداء ، وجهاد النفس ، وجهاد واجلهاد يف سبيل اللّ.. » وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه«

  ..كلها سواء .. الشر والفساد 
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: فقد انتدبكم هلذه األمانة الضخمة ، واختاركم هلا من بني عباده .. » وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه«
»باكُمتاج ووإنه ! ي عنها أو الفراروإن هذا االختيار ليضخم التبعة ، وال جيعل هنالك جماال للتخل.. » ه

: وهو تكليف حمفوف برمحة اللّه ! إلكرام من اللّه هلذه األمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن األداء
وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة .. » وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج«

. وإطالق هذه الطاقة ، واالجتاه ا إىل البناء واالستعالء. لبيته تلك الفطرةملحوظ فيه ت. اإلنسان وطاقته
وهو منهج عريق أصيل يف ماضي ! وال تنطلق انطالق احليوان الغشيم. فال تبقى حبيسة كالبخار املكتوم

لت حلقاته منذ وهو منبع التوحيد الذي اتص» ِملَّةَ أَِبيكُم ِإبراِهيم«: البشرية ، موصول املاضي باحلاضر 
 فلم تنقطع من األرض ، ومل تفصل بينها فجوات مضيعة ملعامل العقيدة - عليه السالم -عهد إبراهيم 

  .كالفجوات اليت كانت بني الرساالت قبل إبراهيم عليه السالم
هو «: مساها كذلك من قبل ومساها كذلك يف القرآن . وقد مسى اللّه هذه األمة املوحدة باملسلمني

مِفي هذاسلُ وقَب ِمن ِلِمنيسالْم اكُم «..  
فكانت األمة املسلمة ذات منهج واحد على تتابع . واإلسالم إسالم الوجه والقلب للّه وحده بال شريك

 وحىت سلمت إليها األمانة ، - �  -حىت انتهى ا املطاف إىل أمة حممد . األجيال والرسل والرساالت
ِليكُونَ الرسولُ «: فاتصل ماضيها حباضرها مبستقبلها كما أرادها اللّه . ى البشريةوعهد إليها بالوصاية عل

 يشهد على هذه األمة ، وحيدد جها - �  -فالرسول .. » شِهيداً علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناِس
 القوامة على البشرية بعد نبيها وهي تشهد على الناس مبثل هذا ، فهي. واجتاهها ، ويقرر صواا وخطأها

ولن تكون كذلك إال . وهي الوصية على الناس مبوازين شريعتها ، وتربيتها وفكرا عن الكون واحلياة
  .وهي أمينة على منهجها العريق املتصل الوشائج ، املختار من اللّه

  .وطبقته يف حياا الواقعيةولقد ظلت هذه األمة وصية على البشرية طاملا استمسكت بذلك املنهج اإلهلي 
  .حىت إذا احنرفت عنه ، وختلت عن تكاليفه ، ردها اللّه عن مكان القيادة إىل مكان التابع يف ذيل القافلة

  .ولن تزال حىت تعود إىل هذا األمر الذي اجتباها له اللّه. وما تزال
قامة الصالة وإيتاء الزكاة واالعتصام ومن مث يأمرها القرآن بإ.. هذا األمر يقتضي االحتشاد له واالستعداد 

  : باللّه 
  ..» فَِنعم الْموىل وِنعم النِصري. هو موالكُم. فَأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ واعتِصموا ِباللَِّه«

التأمني من والزكاة صلة اجلماعة بعضها ببعض و. فالصالة صلة الفرد الضعيف الفاين مبصدر القوة والزاد
  .واالعتصام باللّه العروة الوثقى اليت ال تنفصم بني املعبود والعباد. احلاجة والفساد
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ومتلك . ذه العدة متلك األمة املسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية اليت اجتباها هلا اللّه
والقرآن الكرمي ال . القوة يف األرضاالنتفاع باملوارد والطاقات املادية اليت تعارف الناس على أا مصادر 

ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي ال ينفد ، والذي . يغفل من شأا ، بل يدعو إىل إعدادها
  . ال ميلكه إال املؤمنون باللّه

  .فيوجهون به احلياة إىل اخلري والصالح واالستعالء
 الكمال املقدر هلا يف هذه األرض وال يكتفي بأن إن قيمة املنهج اإلهلي للبشرية أنه ميضي ا قدما إىل

  .يقودها للذائذ واملتاع وحدمها كما تقاد األنعام
. وإن القيم اإلنسانية العليا لتعتمد على كفاية احلياة املادية ، ولكنها ال تقف عند هذه املدارج األوىل

  ٥٤.. اللّه يف ظل اللّه وكذلك يريدها اإلسالم يف كنف الوصاية الرشيدة ، املستقيمة على منهج
  

���������������  
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  :مغفرة ذنوب ااهدين    -١٦
ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين هاجرواْ ِمن بعِد ما فُِتنواْ ثُم جاهدواْ وصبرواْ ِإنَّ ربك ِمن بعِدها لَغفُور { :  قال تعاىل 

ِحيمسورة النحل) ١١٠(} ر  
 ِصنف آخر كَانوا مستضعِفني ِبمكَّةَ مهاِنني ِفي قَوِمِهم ، فَوافَقُوهم علَى الِفتنِة ، ثُم أَمكَنهم وهؤالَِء

اِنِه ، وغُفْراِة اِهللا وضراَء مِتغاب مالَهوأَمو ِليِهمأَهو مهكُوا ِبالدرِة ، فَتراِهلج دعب اخلَالَص ، ِمِننيقُوا ِباملُؤحالت
 اِلِهمِد أَفْععب ِمن هالَى ِإنعقُولُ تفَي ، مهعوا مداهجا ( وِدهعب ِة ، ) ِمننِة ِإلَى الِفتابِتجِذِه االسِد هعب ِمنو ،

  .لَغفُور رِحيم ِبِهم يوم الِقيامِة 
 ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين هاجروا ِمن بعِد ما فُِتنوا ثُم جاهدوا وصبروا ِإنَّ ربك «: قوله تعاىل  : "قال اخلطيب 

 ِحيمر فُورِدها لَغعب ِمن«.  
  ..هنا ، هو عطف حدث على حدث ، وموقف على موقف » بثم « العطف 

 اللّه ، ونكصوا على أعقام ألول مسة فهناك موقف للكافرين الذين لبسوا الكفر بعد أن دخلوا ىف دين
.. وهنا موقف ألولئك الذين لبسوا الكفر ظاهرا ، واستبطنوا اإلميان .. مستهم من أذى ىف سبيل اللّه 

وهلذا جاء العطف .. وفرق كبري بني هؤالء ، وأولئك .تقية من تلف النفس ، وفرارا من وطأة البالء
فأولئك .. الفاصل املعنوي الشاسع ، الذي يفصل بني الفريقني ، الذي يشري إىل هذا» مثّ « باحلرف 
ال يستِوي أَصحاب الناِر وأَصحاب « :وما أبعد ما بني الكافرين واملؤمنني .. وهؤالء مؤمنون .. كافرون 

 الكرمي إىل ربه الكرمي ، بإضافة النيب» ربك « : وىف قوله تعاىل .»الْجنِة أَصحاب الْجنِة هم الْفاِئزونَ 
مزيد من الفضل واإلحسان إىل رسول اللّه من ربه ، الذي يضيفه إليه ، ويدعوه إىل ساحة كرمه وإحسانه 
، وقد كررت هذه الدعوة ، فكانت إحسانا إىل إحسان ، ولطفا إىل لطف ، وحق للنىب الكرمي ذا 

وكيف واللّه سبحانه وتعاىل يقول له ..  مرتلة لبشر اإلحسان أن يرتل من ربه هذه املرتلة اليت ال تعلوها
 : ١١٣(»وأَنزلَ اللَّه علَيك الِْكتاب والِْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكانَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيماً « :

  .»ولَسوف يعِطيك ربك فَترضى « : ويقول له ). النساء
هو تطمني .. »ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين هاجروا ِمن بعِد ما فُِتنوا ثُم جاهدوا وصبروا « : له تعاىل ـ وقو

لقلوب أولئك الذين فتنوا ىف دينهم ، وأعطوا كلمة الكفر بألسنتهم ، ومل يعطوا من اإلميان الذي انعقدت 
  ..عليه قلوم شيئا 

.. ة إميام ذا السلوك الطيب ، الذي أخذوا فيه طريقهم مع املؤمنني فهؤالء قد كشفوا عن حقيق
فهاجروا مع املهاجرين ، وجاهدوا مع ااهدين ، وصربوا على ما لقيهم من بالء وشدة ىف مواقف 

.. فوطّنوا أنفسهم على املوت ىف سبيل اللّه ، دون أن حتدثهم أنفسهم بالفرار من وجه العدو . اجلهاد



 ١٢٧

« وىف العطف ..يغفر اللّه هلم ما كان منهم ، ويقبلهم ىف عباده املؤمنني ، املهاجرين ، ااهدين فهؤالء 
فوق أنه عزل للذين أعطوا كلمة الكفر بألسنتهم وقلوم مطمئنة باإلميان ، عن أولئك الذين » بثم 

لّه مل جتئهم إال بعد شرحوا بالكفر صدرا ـ كما أشرنا إىل ذلك من قبل ـ فيه إشارة إىل أن مغفرة ال
تراخ ، وإبطاء ، حىت لقد كادت ال تلحقهم ، وىف هذا ما يلقى ظالال معتمة على التقية ، وأنه ال يلجأ 

  .إليها املؤمن إال عند الضرورة القصوى
بحانه وتعاىل إشارة إىل املغفرة اليت عاد اللّه س» ِإنَّ ربك ِمن بعِدها لَغفُور رِحيم « : ـ وىف قوله تعاىل 

فقد رمحهم اللّه ، وغفر هلم ، وأدخلهم .. ا على أولئك املفتونني ، بعد أن هاجروا ، وجاهدوا وصربوا 
يعود إىل تلك احلال اليت تلبس ا املفتونون » ِمن بعِدها « : والضمري ىف قوله تعاىل ..ىف عباده املؤمنني 

وىف عودة الضمري إىل تلك احلالة دون ذكرها ، ..أفواههم حني فتنوا ىف دينهم ، وأعطوا كلمة الكفر ب
إشارة إىل أا شىء بغيض ال يذكر ىف هذا املقام ، الذي لبس فيه أولئك املفتونون ثوب اإلميان ظاهرا 

فكان من متام تلك النعمة اليت أنعم اللّه ا عليهم أال .. وباطنا ، والذي مشلتهم فيه رمحة اللّه ومغفرته 
ا ىف هذا املقام مبا يسوءهم ، وأال متس مشاعرهم ذكريات هذا املاضي البغيض ، الذي انسلخوا منه يذكّرو

  ٥٥ "..مث كان من احلق أن يدفن هذا املنكر ، وأال يرى املؤمنون له وجها أبدا .. وفارقوه 
حلياة األخرى ، لقد لقي املسلمون األوائل يف مكة من األذى ما ال يطيقه إال من نوى الشهادة ، وآثر ا

  .ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إىل ملة الكفر والضالل
ألنه عرف اإلميان وذاقه ، مث ارتد عنه إيثارا للحياة . والنص هنا يغلظ جرمية من كفر باللّه من بعد إميانه

لغفلة فرماهم بغضب من اللّه ، وبالعذاب العظيم ، واحلرمان من اهلداية ووصمهم با. الدنيا على اآلخرة
ذلك أن العقيدة ال .. وانطماس القلوب والسمع واألبصار وحكم عليهم بأم يف اآلخرة هم اخلاسرون 

ومىت آمن القلب باللّه فال جيوز أن يدخل . جيوز أن تكون موضع مساومة ، وحساب للربح واخلسارة
 وليست العقيدة .عليه مؤثر من مؤثرات هذه األرض فلألرض حساب ، وللعقيدة حساب وال يتداخالن

ومن مث كل هذا التغليظ يف العقوبة ، . هزال ، وليست صفقة قابلة لألخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز
  .والتفظيع للجرمية

أي من أظهر الكفر بلسانه جناة لروحه من . واستثىن من ذلك احلكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن باإلميان
  .وقد روي أن هذه اآلية نزلت يف عمار بن ياسر. تكن إليه مطمئن بهاهلالك ، وقلبه ثابت على اإلميان مر
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أخذ املشركون عمار بن ياسر :  عن أيب عبيدة حممد بن عمار بن ياسر قال - بإسناده -روى ابن جرير 
كيف جتد  «- �  - فقال النيب - �  -فشكا ذلك إىل النيب . فعذبوه حىت قارم يف بعض ما أرادوا

فكانت رخصة يف مثل هذه .. » إن عادوا فعد« : - �  -قال النيب . طمئنا باإلميانم: قال » قلبك؟
  .احلال

كذلك صنعت مسية . وقد أىب بعض املسلمني أن يظهروا الكفر بلسام مؤثرين املوت على لفظة باللسان
  .أم ياسر ، وهي تطعن باحلربة يف موضع العفة حىت متوت وكذلك صنع أبوه ياسر

 يفعل املشركون به األفاعيل حىت ليضعون الصخرة العظيمة على - رضوان اللّه عليه - وقد كان بالل
واللّه لو : ويقول . أحد. أحد: صدره يف شدة احلر ، ويأمرونه بالشرك باللّه ، فيأىب عليهم وهو يقول 

  .أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها
: فيقول . أتشهد أن حممدا رسول اللّه: كذاب حبيب بن زيد األنصاري ملا قال له مسيلمة ال. وكذلك

  .فلم يزل يقطعه إربا إربا ، وهو ثابت على ذلك! ال أمسع: أتشهد أين رسول اللّه؟ فيقول : فيقول . نعم
: قَالَ لَه الطَّاِغيةُ ، فَ � أَسرِت الروم عبد اللَِّه بن حذَافَةَ السهِمي صاِحب النِبي : وعِن ابِن عباٍس ، قَالَ 

افْعلْ ، فَدعا ِبالْبقَرِة النحاِس فَمِلئَت زيتا وغُِليت ودعا : تنصر وِإلَّا أَلْقَيتك ِفي الْبقَرِة ِمن نحاٍس ، قَالَ 
أَبى فَأَلْقَاه ِفي الْبقَرِة فَِإذَا ِعظَامه تلُوح فَقَالَ ِلعبِد اللَِّه ِبرجٍل ِمن أُسارى الْمسِلِمني ، فَعرض علَيِه النصراِنيةَ فَ

قَد جِزع قَد : ما أَفْعلُ ، فَأَمر ِبِه أَنْ يلْقَى ِفي الْبقَرِة فَكَتفُوه فَبكَى ، فَقَالُوا : تنصر وِإلَّا أَلْقَيتك ، فَقَالَ : 
لَا ترى أَني بكَيت جزعا ِمما تِريد أَنْ تصنع ِبي ، ولَِكني بكَيت ِحني لَيس :  ردوه قَالَ لَه :بكَى ، قَالَ 

رعكُلِّ ش ددفُِس عالْأَن كُونَ ِلي ِمنأَنْ ي أُِحب تذَا ِفي اللَِّه ، كُنا هلُ ِبهفْعةٌ ياِحدو فْسِلي ِإلَّا ن ثُم ، ٍة ِفي
ما أَفْعلُ : قَبلْ رأِْسي وأُطِْلقُك قَالَ : فَأُعِجب ِمنه وأَحب أَنْ يطِْلقَه قَالَ : تسلَّطُ علَي فَتفْعلُ ِبي هذَا ، قَالَ 

قَبلْ رأِْسي وأُطِْلقُك ، وأَطِْلق معك : قَالَ ما أَفْعلُ ، : تنصر وأُزوجك ابنِتي وأُقَاِسمك ملِْكي قَالَ : ، قَالَ 
أَما هِذِه فَنعم ، فَقَبلَ رأْسه ، فَأَطْلَقَه وأَطْلَق معه ثَماِنني ِمن الْمسِلِمني ، فَلَما : ثَماِنني ِمن الْمسِلِمني ، قَالَ 

يماِزحونَ  � فَكَانَ أَصحاب رسوِل اللَِّه : ، قَام ِإلَيِه عمر فَقَبلَ رأْسه ، قَالَ قَِدموا علَى عمر بِن الْخطَّاِب 
  ٥٦"أَطْلَق اللَّه ِبِتلْك الْقُبلَِة ثَماِنني ِمن الْمسِلِمني : " قَبلْت رأْس ِعلٍْج ، فَيقُولُ لَهم : عبد اللَِّه فَيقُولُونَ 

ناِفٍع، قَالَوعاِهللا :  أَِبي ر دبع قَالُ لَهلٌ يجر ِفيِهموِم، وا ِإلَى الرشيج هناُهللا ع ِضيطَّاِب رالْخ نب رمع هجو
ِإنَّ هذَا : لَى مِلِكِهم، فَقَالُوابن حذَافَةَ ِمن أَصحاِب النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَأَسره الروم فَذَهبوا ِبِه ِإ

هلْ لَك أَنْ تتنصر وأُِشِركُك ِفي ملِْكي وسلْطَاِني ؟ فَقَالَ لَه عبد : ِمن أَصحاِب محمٍد، فَقَالَ لَه الطَّاِغيةُ

                                                 
٥٦  -  اِنيهبٍم الْأَصيعِة ِلأَِبي نابحِرفَةُ الصع٣٦٠٨(م(  
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وجِميع مملَكَِة الْعرِب :  وِفي ِروايِة الْقَطَّاِن-لْعرب لَو أَعطَيتِني جِميع ما تمِلك، وجِميع ما ملَكَته ا: " اِهللا
: ، قَالَ"أَنت وذَاك : " ِإذًا أَقَتلُك، قَالَ: ، قَالَ"طَرفَةَ عيٍن، ما فَعلْت  �  علَى أَنْ أرِجع عن ِديِن محمٍد -

موه قَِريبا ِمن يديِه قَِريبا ِمن ِرجلَيِه وهو يعِرض علَيِه، وهو يأْبى ، ثُم أَمر ار: فَأَمر ِبِه فَصِلب، وقَالَ ِللرماِة
ِدِهمِبأَح رفَأَم ،ِلِمنيسالْم ِن ِمنيا ِبأَِسريعد ثُم ،قَترتى احتاًء حا مِفيه بصٍر وا ِبِقدعد ِزلَ، ثُما ِبِه فَأُن
كَى، فَِقيلَ لَهِبِه ب ا ذُِهبا، فَلَملْقَى ِفيهِبِه أَنْ ي رأَم ى، ثُمأْبي وهةَ واِنيرصِه النلَيع ِرضعي وها وِفيه فَأُلِْقي :

أَبكَاِني أَني : " فَما أَبكَاك ؟ قَالَ: بى ، قَالَردوه فَعرض علَيِه النصراِنيةَ فَأَ: ِإنه بكَى فَظَن أَنه رجع، فَقَالَ
قُلْت هي نفْس واِحدةٌ تلْقَى هِذِه الساعةَ ِفي هذَا الِْقدِر فَتذْهب، فَكُنت أشتِهي أَنْ يكُونَ ِبعدِد كُلِّ شعرٍة 

هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأِْسي وأُخلِّي عنك ؟ : ، قَالَ لَه الطَّاِغيةُ"ِفي جسِدي نفْس تلْقَى هذَا ِفي اِهللا عز وجلَّ 
: " وعن جِميِع أُسارى الْمسِلِمني، قَالَ عبد اِهللا: قَالَ" وعن جِميِع أُسارى الْمسِلِمني ؟ : " قَالَ عبد اِهللا

دأَع ِمن ودفِْسي عِفي ن فَقُلْت ها ِمنناِلي قال فَدلَا أُب ِلِمنيسى الْمارأُس نعي ونلِّي عخوي هأْسلُ راِء اِهللا أُقَب
 هأْسلَ رقَبِرِه، فَقَالَ"وبِبخ رمع ِبرفَأُخ رملَى عع ِبِهم ى، فَقَِدمارِه الْأُسِإلَي فَعِلٍم: ، فَدسلَى كُلِّ مع قأَنْ ح 

هأْسلَ رفَقَب رمع أُ فَقَامدا أَبأَنذَافَةَ، وِن حِد اِهللا ببع أْسلَ رقَب٥٧.."ي  
ذلك أن العقيدة أمر عظيم ، ال هوادة فيها وال ترخص ، ومثن االحتفاظ ا فادح ، ولكنها ترجحه يف 

يفديها حبياته وهانت احلياة وهان كل ما فيها وهي أمانة ال يؤمتن عليها إال من . نفس املؤمن ، وعند اللّه
  .من نعيم

»ِحيمر فُورِدها لَغعب ِمن كبوا ، ِإنَّ رربصوا ودجاه وا ، ثُمِد ما فُِتنعب وا ِمنرهاج ِللَِّذين كبِإنَّ ر ثُم .
وقد كانوا من .» كُلُّ نفٍْس ما عِملَت ، وهم ال يظْلَمونَوتوفَّى. يوم تأِْتي كُلُّ نفٍْس تجاِدلُ عن نفِْسها

ولكنهم هاجروا بعد ذلك عند . ضعاف العرب ، الذين فتنهم املشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغريه
  .ما أمكنتهم الفرصة ، وحسن إسالمهم ، وجاهدوا يف سبيل اللّه ، صابرين على تكاليف الدعوة

ذلك يوم تشغل كل نفس .»ِإنَّ ربك ِمن بعِدها لَغفُور رِحيم«نه سيغفر هلم ويرمحهم فاللّه يبشرهم بأ
وهو تعبري يلقي ظل اهلول الذي » يوم تأِْتي كُلُّ نفٍْس تجاِدلُ عن نفِْسها«بأمرها ، ال تتلفت إىل سواها 

إمنا هو .  غناء يف انشغال وال جدالوال. يشغل كل امرئ بنفسه ، جيادل عنها لعلها تنجو من العذاب
  ٥٨..» وهم ال يظْلَمونَ«. كل نفس وما كسبت. اجلزاء

------------------  

                                                 
 حسن ) ١٥٢٢) (١٧٩ / ٣ (-شعب اإلميان  -  ٥٧
 )٢١٩٦ / ٤ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٥٨
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فَاستجاب لَهم ربهم أَني الَ أُِضيع عملَ عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر أَو أُنثَى بعضكُم من بعٍض { :وقال تعاىل 
راجه فَالَِّذين مهِخلَنُألدو ئَاِتِهميس مهننَّ عقُِتلُواْ ُألكَفِّرلُواْ وقَاتِبيِلي وأُوذُواْ ِفي سو اِرِهمواْ ِمن ِديِرجأُخواْ و

  عمرانآل }) ١٩٥(جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار ثَوابا من ِعنِد اللِّه واللّه ِعنده حسن الثَّواِب 
 لَما سأَلَ املُؤِمنونَ ذَوو اَأللْباِب ربهم ما سأَلُوا ِفي اآلياِت الساِبقَاِت ، استجاب لَهم ربهم ِلِصدِقِهم ِفي 

 مهبر ِزيِهِهمنتِض ، واَألراِت واوملِْق السِفي خ فَكُِّرِهمتو ِذكِْرِهمو ، اِنِهمإمي ِديِقِهمصتِث ، وبِن العع
 مقَالَ لَهو ، لَهسر : ، هراِمٍل أَجفِّي كُلَّ عويس هإنثَى ، وأُن ذَكٍَر أو ِمن مهاِمٍل ِمنلَ عمع عيضالَ ي هإن

ين هاجروا ِمن داِر الشرِك وأَتوا إىل داِر ، فَالِذ) بعضكُم ِمن بعٍض ( وجِميعهم لَديِه سواٌء ِفي الثَّواِب 
اِإلمياِن ، وضايقَهم املُشِركُونَ حتى اضطَروهم إىل اخلُروِج ِمن ِدياِرِهم ، ومفَارقَِة أَهِلِهم وأَمواِلِهم ، الَ 

فَهؤالِء . . . اِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا ، ويقْتلُونَ صاِبِرين محتسِبني ِلشيٍء إالَّ أنْ يقُولُوا ربنا اُهللا ، والَِّذين يقَ
 مِنيلُهيا ، واِتهبنِفي ج ارهِري األنجاٍت تنج مِخلُهديسو ، ماهطَايخو ئَاِتِهميس مهناُهللا ع كَِّفريِميعاً سج

ِمن ماًء لَهزج ِزيالً ذَِلكِطي إالَّ جعالَ ي ِظيمالعو ، ِظيمألنَّ اَهللا ع ، هِزيالً ِمناباً جثَوِد اِهللا ، واِد .  ِعنِللِْعبو
  . جِميعهم سواٌء لَديِه ِفي الثَّواِب -بعضهم ِمن بعٍض .الصاِلِحني ِعند اِهللا خير اجلَزاِء والثَّواِب 

وليس جمرد االجتاه إىل اللّه لتكفري . وليس جمرد اخلشوع واالرجتاف. جمرد التفكر وجمرد التدبرإنه ليس 
العمل اإلجيايب ، الذي ينشأ عن هذا التلقي ، . »العمل«إمنا هو .. السيئات والنجاة من اخلزي ومن النار 

الذي يعتربه اإلسالم عبادة العمل . وعن هذه االستجابة ، وعن هذه احلساسية املمثلة يف هذه االرجتافة
بل العمل الذي . كعبادة التفكر والتدبر ، والذكر واالستغفار ، واخلوف من اللّه ، والتوجه إليه بالرجاء

ذكرانا وإناثا بال تفرقة ناشئة : يعتربه اإلسالم الثمرة الواقعية املرجوة هلذه العبادة ، والذي يقبل من اجلميع 
  .من اختالف اجلنس

  
مث تفصيل للعمل ، تتبني منه .. وكلهم سواء يف امليزان - بعضهم من بعض -واء يف اإلنسانية فكلهم س

تكاليف هذه العقيدة يف النفس واملال كما تتبني منه طبيعة املنهج ، وطبيعة األرض اليت يقوم عليها ، 
اك ، ومتهيد التربة وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك ، وضرورة مغالبة العوائق ، وتكسري األشو

فَالَِّذين هاجروا ، «: للنبتة الطيبة ، والتمكني هلا يف األرض ، أيا كانت التضحيات ، وأيا كانت العقبات 
هم جناٍت لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئاِتِهم ، ولَأُدِخلَن. وأُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ، وأُوذُوا ِفي سِبيِلي ، وقاتلُوا وقُِتلُوا

هارا الْأَنِتهحت ِري ِمنجالثَّواِب. ت نسح هدِعن اللَّهِد اللَِّه ، وِعن ثَواباً ِمن«.  
الذين هاجروا من مكة ، وأخرجوا من . وقد كانت هذه صورة الداعني املخاطبني ذا القرآن أول مرة

ولكنها صورة ..  ال يف أي غاية سواه ، وقاتلوا وقتلوا ديارهم ، يف سبيل العقيدة ، وأوذوا يف سبيل اللّه
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 أية -صورا وهي تنشأ يف اجلاهلية .. يف كل أرض ويف كل زمان .. أصحاب هذه العقيدة يف صميمها 
 فتضيق ا الصدور ، - أي قوم - وبني القوم املعادين - أية أرض - يف األرض املعادية هلا -جاهلية 

 قلة - يف أول األمر -لشهوات ، وتتعرض لألذى واملطاردة ، وأصحاا وتتأذى ا األطماع وا
 على الرغم من األذى ، وعلى الرغم من - كما ال بد أن تنمو -مث تنمو النبتة الطيبة .. مستضعفة 

وعلى هذا .. فيكون القتال ، ويكون القتل . املطاردة ، مث متلك الصمود واملقاومة والدفاع عن نفسها
  .اق املرير يكون تكفري السيئات ، ويكون اجلزاء ويكون الثواباجلهد الش

طريق هذا املنهج الرباين ، الذي قدر اللّه أن يكون حتققه يف واقع احلياة باجلهد البشري .. هذا هو الطريق 
  .ابتغاء وجه اللّه. ، وعن طريق هذا اجلهد ، وبالقدر الذي يبذله املؤمنون ااهدون يف سبيل اللّه

مث هذه هي طريقة املنهج يف التربية ، وطريقته يف .. ه هي طبيعة هذا املنهج ، ومقوماته ، وتكاليفه وهذ
التوجيه ، لالنتقال من مرحلة التأثر الوجداين بالتفكر والتدبر يف خلق اللّه إىل مرحلة العمل اإلجيايب وفق 

  ٥٩.هذا التأثر حتقيقا للمنهج الذي أراده اللّه 
  

��������������� 
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  :من جاهد فلنفسه   -١٧
  سورة العنكبوت) ٦(} ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن الْعالَِمني{: قال تعاىل 

ها عِن التفِْكِري يف املُنكَِر  ومن بذَلَ جهده يف ِجهاِد عدو ِلِديِنِه ووطَِنِه وقَوِمِه ، ويف مجاهدِة نفِْسِه ، وكَفَّ
والسوِء ، فِإنه ِإنما يفْعلُ ذَِلك ابِتغاَء نفِْع نفِْسِه ، ِبالفَوِز ِبثَواِب اِهللا على ِجهاِدِه ، وِبالنجاِة ِمن ِعقَاِبِه ، 

 الَى غَِنيعت وٍد ، فَهاِد أَحٍة ِإىل ِجهاجاُهللا ِبح سلَيو امضالَ يالَ ونال ي ِزيزع وهلِْقِه ، وِميِع خج نع.  
هذا البالء الذي حيتمله املؤمنون ، وهذا اجلهاد الذي جياهدونه ىف سبيل اللّه ، إمنا هو : " قال اخلطيب 

  ..تزكية ألنفسهم ، وتطهري لقلوم ، وإعالء لذوام 
فال ينفعه طاعة املطيعني ، وال يضره عصيان العاصني ..  يضره وإنه ليس للّه من أعمال عباده ما ينفعه أو

وكيف ، وهو سبحانه الذي يقوم على وجودهم وحيفظ عليهم حيام ، وميدهم بكل نفس يتنفسونه .. 
باطل ، إن هذا اجلهاد ، وهذا الصراع القائم بني احلق وال. »ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن الْعالَِمني « يف هذه احلياة ؟ 

وبني املؤمنني والكافرين ، هو ضريبة احلياة ، وهو الثمن الذي يقدمه املؤمنون ااهدون يف سبيل حياة 
.. فهم أصحاب احلياة حبق ، وغريهم دخيل عليها ، ال يستحق أن يأخذ مكانا كرميا فيها .. أفضل 

ا يف هذه احلياة الدنيا ، وإلّا فجهاد ااهدين ، هو ىف الواقع ، جهاد يف سبيل وجودهم ، وجودا كرمي
  ..فاملوت يف جمال الصراع خري هلم ، حيث ينقلون إىل دار خري من دارهم ، وإىل حياة أفضل من حيام 

إن النبتة ال ترى النور ، وال تصافح النسيم ، حىت تدفع برأسها الواهي الضعيف هذا التراب الذي قام 
  ..!!فوقها ، وحجب النور عنها 

نسان ـ كل إنسان ـ أشواق إىل عامل احلق والنور ، وتقوم بينه وبني هذا العامل سدود من الباطل ويف اإل
والضالل ، وإنه لكى يصافح معامل احلق والنور ، ينبغى أن يزيل هذه السدود ، وأن حيطمها بكل ما أوتى 

  ٦٠ ".من قوة ، وأال يتحول عن موقفه منها حىت يبلغ غايته ، أو ميوت دوا
فإذا كتب اللّه على املؤمنني الفتنة وكلفهم أن جياهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال املشاق "  الظالل  ويف

واجلهاد يصلح من نفس . ، فإمنا ذلك إلصالحهم ، وتكميلهم ، وحتقيق اخلري هلم يف الدنيا واآلخرة
 ، ويستجيش أفضل ما يف ااهد وقلبه ويرفع من تصوراته وآفاته ويستعلي به على الشح بالنفس واملال

وذلك كله قبل أن يتجاوز به شخصه إىل اجلماعة املؤمنة ، وما يعود عليها . كيانه من مزايا واستعدادات
  .من صالح حاهلا ، واستقرار احلق بينها ، وغلبة اخلري فيها على الشر ، والصالح فيها على الفساد

                                                 
 )٤٠٤ / ١٠ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٦٠



 ١٣٣

ال يقفن أحد يف وسط الطريق ، وقد مضى يف اجلهاد شوطا يطلب ف. »ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه«
  ! من اللّه مثن جهاده ومين عليه وعلى دعوته ، ويستبطىء املكافأة على ما ناله

ِإنَّ اللَّه لَغِني عِن «: وليس يف حاجة إىل جهد بشر ضعيف هزيل . فإن اللّه ال يناله من جهاده شيء
ل من اللّه أن يعينه يف جهاده ، وأن يستخلفه يف األرض به ، وأن يأجره يف وإمنا هو فض. »الْعالَِمني

والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئاِتِهم ، ولَنجِزينهم أَحسن الَِّذي كانوا «: اآلخرة بثوابه 
. ى ما هلم عند اللّه ، من تكفري للسيئات ، وجزاء على احلسناتفليطمئن املؤمنون العاملون عل.»يعملُونَ

وليصربوا على تكاليف اجلهاد وليثبتوا على الفتنة واالبتالء فاألمل املشرق واجلزاء الطيب ، ينتظرام يف 
  ٦١ ".وإنه حلسب املؤمن حىت لو فاته يف احلياة االنتصاف.اية املطاف
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  :د يف سبيل اهللا هدي للحق من جاه  -١٨
  سورة العنكبوت) ٦٩(} والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني{:  قال تعاىل 

هم يف سبيِل نصرِة ِدين اهللا ، فِإنَّ أَما الِذين قَاتلُوا يف سبيِل اِهللا ، وجاهدوا الكُفَّار ، وبذَلُوا ِدماَءهم وأَموالَ
واُهللا تعاىل مع من أَحسن عملَه ِمن . اهللا يِعدهم بأَنْ يِزيدهم ِهدايةً ِإىل سِبيِل اخلَير ، وتوِفيقاً لسلُوِكها 

 هرصنيه وِعيناِده ، يِعب.  
فيلتقى ختامها مع بدئها ، ولقد بدئت السورة ...  السورة ذه اآلية الكرمية ختتم: "  قال اخلطيب 

بإيذان املؤمنني باالبتالء ، ومالقاة الفنت على طريق اإلميان ، وأن استمساك املؤمن بإميانه يقتضيه جهادا 
وا أَحِسب الناس أَنْ يتركُ« : وتضحية ، بالنفس واملال ، واألهل والولد ، والوطن ، وكما يقول سبحانه 

لَتبلَونَّ ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم « : كما يقول سبحانه ىف آية أخرى » أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ 
  ).آل عمران : ١٨٦(» ولَتسمعن ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين أَشركُوا أَذى كَِثرياً 

وهذا اخلتام الذي ختمت به السورة ، هو وعد كرمي من اللّه سبحانه وتعاىل املؤمنني الذين جياهدون ىف 
سبيل اللّه ، وحيتملون ما يلقاهم على طريق اجلهاد من ضر وأذى ـ أن يهديهم اللّه ، ويثبت أقدامهم 

وتأييده ، ونصره ، فكان هلم الغلب ، ألم سعوا إىل اللّه ، فتلقاهم اللّه بإمداد عونه ، ... على سبيله 
  .وكانت هلم العزة ىف الدنيا ، وجنات النعيم ىف اآلخرة

إشارة إىل هذا اجلهاد الذي جياهده املؤمن ، وأنه جهاد للّه ، وىف ... »جاهدوا ِفينا « : وىف قوله تعاىل 
» ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره «  : واللّه سبحانه وتعاىل يقول.. سبيل اللّه ، وإعزاز دينه ، ونصر كلمته 

  ) ..احلج : ٤٠(
  .ومعىن اجلهاد ىف اللّه ، اجلهاد ىف كل ما هو للّه ـ مما جعله محى له ، جل شأنه

توكيد لوعد اللّه ، وأنه وعد أوجبه اللّه سبحانه على نفسه ، كما يقول » لنهدينهم « وىف توكيد الفعل 
وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني « : وىف قوله سبحانه ) الروم : ٤٧(»ا علَينا نصر الْمؤِمِنني َ  كانَ حق:سبحانه 

ومن كان اللّه معه ، .. تطمني لقلوب املؤمنني ، وإشعار هلم بأن اللّه معهم ، بعزته وقوته ، وسلطانه » 
 : ٢٢(» للَِّه أَال ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ أُولِئك ِحزب ا« : فهو ىف أمان من أن يذلّ أو يهون 

وىف وصف ااهدين ىف سبيل اللّه بأم حمسنون ، إشارة إىل أن اجلهاد ىف مجيع صوره ، هو ) اادلة
إحسان ، وأن ااهد حمسن ، ألنه يأخذ طريق اإلحسان ، ويسلك مسالكه ، على حني أن غري ااهد 

فحيثما كان اإلنسان مع اللّه سبحانه ... ه يركب مراكب الضالل ، ويهيم ىف أودية الباطل مسىء ، ألن
فإذا قهر املرء أهواء نفسه ، ووساوس شيطانه ، فهو مع اللّه ، وىف جهاد ىف اللّه .. وتعاىل ، فهو ىف جهاد 

 وإذا قال املرء كلمة احلق ، ...وإذا انتصر اإلنسان ملظلوم ، فهو مع اللّه وعلى جهاد ىف سبيل اللّه ... 



 ١٣٥

وإذا محل املرء سالحه ، ودخل .. ورد ا باطال ، وسفّه ا ضالال ، فهو مع اللّه ، وىف جهاد ىف اللّه 
  .احلرب حتت راية ااهدين فهو مع اللّه ، وىف جهاد ىف اللّه

وبالسيف ، ولعلّ هذا هو السر بالقول ، وبالعمل ، باللسان ... إن سبل اجلهاد كثرية ، وميادينه متعددة 
فهناك أكثر من سبيل يصل به .. »والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا « : ىف مجع السبيل ىف قوله تعاىل 

  ٦٢ "وصدق اللّه العظيم.ألا مجيعها قائمة على احلق ، والعدل ، واإلحسان... املؤمن إىل اللّه 
الذين احتملوا يف الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا . ويتصلوا به ؛  ليصلوا إليه فالذين جاهدوا يف اهللا

الذين محلوا أعباءهم وساروا يف ذلك . الذين صربوا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس . ومل ييأسوا 
 جهادهم ولن ينسى، أولئك لن يتركهم اهللا وحدهم ولن يضيع إميام . . الطريق الطويل الشاق الغريب 

وسينظر إىل حماولتهم . وسينظر إىل جهادهم إليه فيهديهم . إنه سينظر إليهم من عليائه فريضاهم . 
  ٦٣وسينظر إىل صربهم وإحسام فيجازيهم خري اجلزاء. الوصول فيأخذ بأيديهم 

  :وقال ابن تيمية رمحه اهللا 
 "س ظَمتانِل ومالْع امنس ادذَا كَانَ الِْجهِلهِريفَِة واِل الشوِميِع الْأَحج امِلِه . نا ِفي قَوِة كَمبحالْم امنفَِفيِه س :
} ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فون ِديِنِه فَسع ِمنكُم دترن يواْ منآم ا الَِّذينها أَيي

أَِعز اللّهاء وشن يِتيِه مؤلُ اللِّه يفَض ةَ آلِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخالَ يِبيِل اللِّه وونَ ِفي ساِهدجي لَى الْكَاِفِرينٍة ع
ِليمع اِسعسورة املائدة) ٥٤(} و .جوأَح اِهدجِر ؛ فَِإنَّ الْمبالص امنسكُِّل ووالت امنِفيِه ساِس إلَى والن 

والَِّذين هاجروا ِفي اللَِّه ِمن بعِد ما ظُِلموا لَنبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةً { : الصبِر والتوكُِّل ؛ وِلهذَا قَالَ تعالَى 
] ٤٢، ٤١/النحل)  [٤٢(علَى ربِهم يتوكَّلُونَ الَِّذين صبروا و) ٤١(ولَأَجر الَْآِخرِة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ 

قَالَ موسى ِلقَوِمِه استِعينوا ِباللِّه واصِبرواْ ِإنَّ اَألرض ِللِّه يوِرثُها من يشاء ِمن ِعباِدِه والْعاِقبةُ { : وقَالَ،}
ِقنيتسورة األعراف) ١٢٨(} ِللْم.  

ذَا كَانَ الصِلهو  ِقنيالْيو ركُِّل -بولُ التا أَصمِن هاللَّذَي - لُهِه قَولَيلَّ عا ديِن كَمةَ ِفي الداماِن الِْإموِجبي 
  .سجدةسورة ال) ٢٤(} وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبروا وكَانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ{: تعالَى 

والَِّذين {: كَما دلَّ علَيِه قَولُه تعالَى .  وِلهذَا كَانَ الِْجهاد موِجبا ِللِْهدايِة الَِّتي ِهي مِحيطَةٌ ِبأَبواِب الِْعلِْم 
ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهِفيِه ، كبوت سورة العن) ٦٩(} ج داهج نلَ ِلمعفَج

إذَا : ِهدايةَ جِميِع سبِلِه تعالَى ؛ وِلهذَا قَالَ الِْإماماِن عبد اللَِّه بن الْمبارِك وأَحمد بن حنبٍل وغَيرهما 
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 ١٣٦

رلُ الثَّغِه أَهلَياذَا عوا مظُرٍء فَانيِفي ش اسالن لَفتقُولُ اخي ؛ ِلأَنَّ اللَّه مهعم قوا { :  فَِإنَّ الْحداهج الَِّذينو
  . حِقيقَةُ الزهِد ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الداِر الدنيا : وِفي الِْجهاِد أَيضا . } ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا 

فَِإنَّ الْكَلَام ِفيمن جاهد ِفي سِبيِل اللَِّه لَا ِفي سِبيِل الرياسِة ولَا ِفي سِبيِل . لَاِص حِقيقَةُ الِْإخ: وِفيِه أَيضا 
ِهي وهذَا لَا يكُونُ إلَّا ِلمن قَاتلَ ِليكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه وِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ،الْماِل ولَا ِفي سِبيِل الْحِميِة 

ِإنَّ اللّه اشترى ِمن {: تسِليم النفِْس والْماِل ِللْمعبوِد كَما قَالَ تعالَى : وأَعظَم مراِتِب الِْإخلَاِص . الْعلْيا 
قْتِبيِل اللِّه فَيقَاِتلُونَ ِفي سةَ ياجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس ِمِننيؤا ِفي الْمقِه حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ و

 زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو نمآِن والْقُراِإلِجنيِل واِة وروالت
ِظيم٦٤ سورة التوبة) ١١١(} الْع" .  
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 ١٣٧

  :اجلهاد يف سبيل اهللا هو التجارة الراحبة  -١٩
تؤِمنونَ ِباللَِّه ) ١٠(يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليٍم { : قال تعاىل 

يغِفر لَكُم ) ١١(ِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُ
 ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجاٍت تنج ِخلْكُمديو كُموبذُن

)١٢ (م رصا نهونِحبى ترأُخو ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ن)سورة الصف} ) ١٣  
يا أَيها املُؤِمنونَ ِباِهللا ، واملُصدقُونَ ِبرسِلِه وكُتِبِه وآياِتِه ، أَالَ تِريدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَى صفَقٍَة راِبحٍة ، وِتجارٍة 

  يها ِبالربِح العِظيِم ، وتنِقذُكُم ِمن عذَاِب اِهللا اَألِليِم يوم الِقيامِة؟ ناِفعٍة ، تفُوزونَ ِف
 وِهِذِه الصفَقَةُ ِهي أَنْ تؤِمنوا ِباِهللا وتعبدوه وحده الَ شِريك لَه ، وتصدقُوا ِبرسوِلِه محمٍد ، وما أَنزلَه علَيِه 

كَانَ ِمن ، ذَِلك ملْتفَِإنْ فَع ، اِلكُموأَمو فُِسكُمِة ِديِنِه ، ِبأَنِعزِة اِهللا ، وفِْع كَِلمِبيِل روا ِفي ساِهدجتآِن والقُر 
ا ِإنْ كُنتم تعلَمونَ ما أَعده ِمن النفِْس واملَاِل والزوِج والولَِد ، هذَ: ذَِلك خيراً لَكُم ِمن كُلِّ شيٍء ِفي الدنيا 

وِإنْ فَعلْتم ذَِلك .اَهللا ِلِعباِدِه املُؤِمِنني املُخِلِصني املُجاِهِدين ِفي اآلِخرِة ِمن جِزيِل الثَّواِب ِفي جناِت النِعيِم 
اٍت تنج لَكُمخأَدا ، واهحمو وِبكُماُهللا ذُن رتا سِبه قَرطَِيبةً ت اِكنسم كُمكَنأَسا ، واِتهبنِفي ج ارهِري اَألنج

 هِمن ظَمأَع زالِذي الَ فَو زالفَو وهو ، فُوسوا ِإليِه النبصى ما تهتنم وذا ههونَ ، ويا .العها أَيي لَكُمو
ونَ ِفي ساِهدونَ املُجِمنى املُؤرةٌ أُخماُهللا ِبِه ، ِنع كُمدعِة ، الِذي وِز ِفي اآلِخرالفَو عالَى ، معِبيِل اِهللا ت

  .تِحبونها ، وِهي نصر ِمن اِهللا ، وفَتح قَِريب ، تجنونَ مغاِنمه ، وبشر يا محمد املُؤِمنني ِبهذَا اجلَزاِء 
هو نداء من اللّه سبحانه وتعاىل إىل هؤالء املؤمنني ، الذين استجابوا للّه ولرسوله ، " : قال اخلطيب 

  ..ودانوا ذا الدين ، وهو دعوة هلم إىل جتارة تنجيهم من عذاب أليم ىف الدنيا واآلخرة 
واِلكُم وأَنفُِسكُم ذِلكُم خير لَكُم ِإنْ تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَم« : قوله تعاىل 

هو بيان هلذه التجارة اليت دعا اللّه سبحانه وتعاىل املؤمنني إليها ، وأمرهم باالجتار فيها . »كُنتم تعلَمونَ 
  ..وهى اإلميان باللّه وبرسول اللّه ، واجلهاد ىف سبيل اللّه باألموال واألنفس .. 

رة الربح العظيم ، واخلري العميم ، الذي يقع أليدى املتجرين ا ، لو كانوا يعلمون ما ففى هذه التجا
ودعوة املؤمنني إىل اإلميان باللّه ورسوله ، هو دعوة إىل إميان خالص من ..يكون هلم من ورائها ، من خري 

  ..فليس كل من دخل ىف اإلميان كان مؤمنا حقّا .. الريب ، مربأ من الشرك 
 هذا اإلميان ، وهذا اجلهاد ، جتارة ، ألن التجارة عطاء وأخذ ، وأعيان تقدم للبيع ، ومثن يؤخذ ىف ومسى

واملؤمنون باللّه ورسوله ، يقدمون أمواال وأنفسا ، ويأخذون ىف مقابل ما يقدمون .. مقابل هذه األعيان 
وهذا ما يشري إليه قوله .. عيم مقيم ما جيزيهم اللّه سبحانه وتعاىل عليه ، من رضوان ، وجنات هلم فيها ن

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ « : تعاىل 



 ١٣٨

فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي .. والْقُرآِن ومن أَوىف ِبعهِدِه ِمن اللَِّه ويقْتلُونَ وعداً علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل 
 ِظيمالْع زالْفَو وه ذِلكِبِه و متعالتوبة : ١١١(» باي.. (  

نهار ومساِكن طَيبةً ِفي جناِت يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَ«: وقوله تعاىل 
 ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذِلكدر دلّ عليه ما ىف اآلية السابقة من الدعوة إىل اإلميان .. »عهو جواب لشرط مقد

أي إن استجبتم هلذه الدعوة اليت دعيتم إليها ـ أيها املؤمنون ـ يغفر .. باللّه ورسوله ، واجلهاد ىف سبيله 
ويسترها عليكم ، فال تروا بعد أن حماها اللّه ، وطهركم منها مبغفرته ، ويدخلكم .  لكم ذنوبكماللّه

جنات جترى من حتتها األار ، ويرتلكم فيها مساكن طيبة ، تطيب لكم احلياة فيها ، فال تتحولون عنها 
  ..اة الدنيا وذلك هو الفوز العظيم ، الذي ال يعدله فوز ، فيما عرفتم ىف احلي.. أبدا 

أي ولكم مع هذا الفوز » وأُخرى تِحبونها نصر ِمن اللَِّه وفَتح قَِريب وبشِر الْمؤِمِنني « : قوله تعاىل 
العظيم جبنات النعيم ىف اآلخرة ـ رغيبة أخرى حتبوا ، وتتطلعون إليها ، تلك هى ما ستلقون من نصر 

ا يفتح اللّه لكم ىف هذه الدنيا من فتوح ، وما ميكّن لكم من نصر على من اللّه ، ومن فتح قريب ، مب
وقد حقق اللّه للمؤمنني ما وعدهم به من نصر وفتح ، فقد انتصروا على أعدائهم من .. أعدائكم 

املشركني وللكافرين ، وفتحوا معاقل الشرك ، ودانت هلم مواطن املشركني ، فيما وقع هلؤالء املؤمنني من 
مث ما تال ذلك من فتوح ململكىت الفرس .. يرب ، ومن إجالء اليهود من املدينة ، ومن فتح مكة فتح خ
  ..والروم 

هو أمر مساوى من اللّه سبحانه وتعاىل للنىب الكرمي أن يبشر املؤمنني . . »وبشِر الْمؤِمِنني « : وقوله تعاىل 
وقد بشر ..  عن مواقع هذا النصر والفتح القريب ذا الوعد الذي وعدهم اللّه إياه ، وأن يكشف هلم

وىف هذا ما يدخل الطمأنينة .. النيب الكرمي أصحابه مبا سيلقاهم على طريق اإلسالم من نصر وفتح 
والرضاء على قلوب املؤمنني ، وميدهم بأمداد السكينة والصرب على ما كانوا يعانون من شدة وضيق ، وما 

  ٦٥ " ..كانوا يلقون من كيد وبالء
وصيغة التعبري مبا فيها من فصل ووصل ، واستفهام وجواب ، وتقدمي وتأخري ، صيغة ظاهر فيها القصد 

  .إىل إقرار هذا اهلتاف يف القلوب بكل وسائل التأثري التعبريية
 هو الذي -انه  سبح-فاللّه . يليه االستفهام املوحي.. » يا أَيها الَِّذين آمنوا«: يبدأ بالنداء باسم اإلميان 

  ..» هلْ أَدلُّكُم على ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذاٍب أَِليٍم؟«: يسأهلم ويشوقهم إىل اجلواب 
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ومن ذا الذي ال يشتاق ألن يدله اللّه على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه اآلية ، وتنفصل اجلملتان 
» تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه«: قبته القلوب واألمساع مث جييء اجلواب وقد تر. للتشويق بانتظار اجلواب املرموق

وتجاِهدونَ «! فتشرق قلوم عند مساع شطر اجلواب هذا املتحقق فيهم. وهم مؤمنون باللّه ورسوله.. 
فُِسكُمأَنو واِلكُمِبيِل اللَِّه ِبأَمهذا وهو املوضوع الرئيسي الذي تعاجله السورة ، جييء يف.. » ِفي س 

فقد علم اللّه أن النفس البشرية يف حاجة إىل . األسلوب ، ويكرر هذا التكرار ، ويساق يف هذا السياق
هذا التكرار ، وهذا التنويع ، وهذه املوحيات ، لتنهض ذا التكليف الشاق ، الضروري الذي ال مفر منه 

  ...إلقامة هذا املنهج وحراسته يف األرض 
ذِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم «: تجارة اليت دهلم عليها بالتحسني والتزيني مث يعقب على عرض هذه ال

  ..» تعلَمونَ
مث يفصل هذا اخلري يف آية تالية مستقلة ، ألن .. فعلم احلقيقة يقود من يعلم إىل ذلك اخلري األكيد 

وهذه .. » ِفر لَكُم ذُنوبكُميغ«: التفصيل بعد اإلمجال يشوق القلب إليه ، ويقره يف احلس وميكن له 
  .وحدها تكفي

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه مث يتطلع بعدها إىل شي ء؟ أو يدخر يف سبيلها شيئا؟ ولكن فضل 
.. » ٍنويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفي جناِت عد«: اللّه ليست له حدود 

 مث يعوض عنها - حىت حني يفقد هذه احلياة كلها -وإا ألربح جتارة أن جياهد املؤمن يف حياته القصرية 
  ..» ذِلك الْفَوز الْعِظيم«.. وحقا .. تلك اجلنات وهذه املساكن يف نعيم مقيم 

  . الدنيا ويأخذ اآلخرةوإنه لربح ضخم هائل أن يعطي املؤمن. وكأمنا ينتهي هنا حساب التجارة الراحبة
فكيف مبن يتجر يف أيام قليلة معدودة يف . فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من يف السوق

هذه األرض ، ومتاع حمدود يف هذه احلياة الدنيا ، فيكسب به خلودا ال يعلم له اية إال ما شاء اللّه ، 
  ومتاعا غري مقطوع وال ممنوع؟ 

 ليلة - رضي اللّه عنه - وعبد اللّه بن رواحة - �  -على هذه الصفقة بني رسول اللّه لقد متت املبايعة 
أشترط لريب « : - �  -فقال . »اشترط لربك ولنفسك ما شئت« : - �  -قال لرسول اللّه . العقبة

:  قال ..» أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم
. ولكن فضل اللّه عظيم! ربح البيع وال نقيل وال نستقيل: قالوا » اجلنة«: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال 

وهو . وهو يعلم من تلك النفوس أا تتعلق بشيء قريب يف هذه األرض ، يناسب تركيبها البشري احملدود
دين يف األرض ، وحتقيق منهجه وهيمنته يستجيب هلا فيبشرها مبا قدره يف علمه املكنون من إظهار هذا ال

  ..» وبشر املؤمنني. نصر من اللّه وفتح قريب: وأخرى حتبوا «: على احلياة يف ذلك اجليل 
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  .اللّه الذي ال تنفد خزائنه ، والذي ال ممسك لرمحته. وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي ال يعطيه إال اللّه
فوق البيعة الراحبة والصفقة .. وفوقها . يبة والنعيم املقيم يف اآلخرةفهي املغفرة واجلنات واملساكن الط

وهنا ! فمن الذي يدله اللّه على هذه التجارة مث يتقاعس عنها أو حييد؟.. الكاسبة النصر والفتح القريب 
إن املؤمن الذي يدرك حقيقة التصور اإلمياين للكون .. يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب 

واحلياة ويعيش بقلبه يف هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده مث ينظر للحياة بغري إميان ، يف حدودها 
هذا القلب ال يطيق أن .. الضيقة الصغرية ، ويف مستوياا اهلابطة الواطية ، ويف اهتماماا اهلزيلة الزهيدة 

 اجلهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم يعيش حلظة واحدة بغري ذلك اإلميان ، وال يتردد حلظه واحدة يف
ولعله ال يطلب .. الوسيع الرفيع يف عامل الواقع ، ليعيش فيه ، ولريى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك 

وما يسكبه يف القلب من رضى .. هذا اجلهاد .. فهو ذاته أجر . على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته
وال يطيق أن يقعد بال جهاد لتحقيق عامل يسوده . مل بال إميانمث إنه ال يطيق أن يعيش يف عا. وارتياح
  ..كائنا مصريه فيه ما يكون . فهو مدفوع دفعا إىل اجلهاد. اإلميان

 يعلم أن النفس تضعف ، وأن االندفاع يهبط ، وأن اجلهد يكل وأن حب - سبحانه -ولكن اللّه 
  .. بالواقع اهلابط السالمة قد يهبط بتلك املشاعر كلها ويقودها إىل الرضى

ومن مث جياهد القرآن هذه النفس ذلك اجلهاد ويعاجلها ذلك العالج ، ويهتف هلا باملوحيات واملؤثرات 
وال يكلها إىل جمرد اإلميان ، وال إىل نداء واحد باسم . ذلك اهلتاف املتكرر املتنوع ، يف شىت املناسبات

  ٦٦.هذا اإلميان
  

���������������   
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  :ل يف سبيل اهللا خري كثري يف القتا -٢٠
كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تِحبواْ { :قال تعاىل 

  رة سورة البق} )٢١٦(شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ 
 اداُهللا اِجله ضفَر اِخِلِه ، كَذِلكد ِع ِمنمتِة املُجاياِكِني ِلِحماملَسى وامتلَى اليفَاِق عالَى ِباِإلنعاُهللا ت را أَمكَم

 رِة شِلمِة املُساعاجلَم نكُفُّوا عيِن ، ِلياِء الددِة أَعبارحمو ، ِلِمنيلَى املُساِئها عدة . أَعِكفَاي ضفَر اداِجلهو
ِإذَا قَام ِبِه بعض اُألمِة سقَطَ عِن الباِقني ، واِجلهاد واِجب علَى كُلِّ مسِلٍم غَزا أَو قَعد ، فَالقَاِعد علَيِه أَنْ 

  .ا ِبِه ، وأَنْ ينِفر ِإذا استنِفر يعني ِإذا استعانَ ِبِه الناس ، وأَنْ يغيثَ ِإذَا استغاثُو
أَنَّ اِجلهاد ِفيِه كُره ومشقَّةٌ علَى اَألنفُِس ، ِمن تحمِل مشقَِّة السفَِر ، ِإلَى مخاِطِر : ويذْكُر اُهللا تعالَى 

ٍك ِللِْعيرتٍر ، وأَسٍل وقَتٍح ورج ا ِمنا ِفيهموِب وِل احلُرمالعِة وعنالصِة وارجٍك ِللترتاِل ، و . . لِكنإخل ، و
 ِبالَِدِهمو اِلِهمولَى أَماالسِتيالُء عاِء ، ودِباَألع الظَّفَرو رصالن هقُبعي قَد هَألن ركُونُ ِفيِه اخلَيي قَد . ِحبي قَدو

رش وهيئاً وُء شاُهللا املَراحلُكِْم ، ولَى الِبالِد واِء عداسِتيالُء اَألع هقُبعي اِد ، فَقَدِن اِجلهع ودالقُع هِمنو ، لَه 
 ادها الِعبلَمعا يِمم وِر أَكْثَراُألم اِقبوع لَمعي.  

ذلك أمر ال حميص هلم عنه ، وال ف..  ومما ابتلى به املؤمنون أيضا أن كتب عليهم القتال : "قال اخلطيب 
فاألخيار مبتلون . إذ أم ىف وجه عداوة مستعرة بينهم وبني أرباب الضالل ، وأهل السوء.. مفر هلم منه 

  .دائما بأهل السوء ، ومن هنا كان هذا الصراع املتالحم بني احلق والباطل ، وبني اهلدى والضالل
  !.دوا أن يكون هلم وجود وأن تكون للحق رايةفالقتال فرض الزم على املؤمنني ، إن أرا

. والقتال أيا كان ، وىف أي وجه يكون ، هو مكروه ، ال تقدم عليه النفوس إال متكرهة له ، ضائقة به
عزاء للنفوس ومواساة ىف هلا ىف محل » وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم « . وهلذا كان قوله تعاىل

روه ، وإساغة ما فيه من مرارة ، إذ ليس كل ما تستقبل النفوس من مكروه شرا ال خري فيه ، هذا املك
فقد يركب املرء املكروه فيحمله إىل مواقع اخلري ، . وليس كل ما تستقبل من حمبوب خريا ال شر معه

  !. ويركب احملبوب فيسوقه إىل مهاوى الردى
وما .. الغيب ، والكائنة ىف علم اللّه ، واحملكومة بقضائه وقدره واألمور دائما خبواتيمها ، احملجبة وراء 

فرضه اللّه علينا فاخلري كلّه فيه ، وإن اقتضانا جهدا ، ومحلنا أعباء ، فإنه ال أجر بال عمل ، وال عمل إال 
  ٦٧ ".»واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ « : ببذل ، وعلى قدر املشقة يكون اجلزاء 
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فَقَد عده بعضهم ِمن الْمشِكلَاِت ِإذْ كَيف يكْره ) وهو كُره لَكُم: (أَما قَولُه تعالَى  : " ويف تفسري املنار 
  ! الْمؤِمنونَ ما يكَلِّفُهم اُهللا تعالَى ِإياه وِفيِه سعادتهم ؟ 

ين علَى الْكُرِه الطَِّبيِعي والْمشقَِّة ، وهذَا لَا يناِفي الرضى ِبِه والرغْبةَ ِفي الِْقياِم وحملَه جمهور الْمفَسِر
 ِمن ِبأَعباِئِه ِمن حيثُ ِإنه ِمما أَمر اُهللا ِبِه وجعلَ ِفيِه الْمصلَحةَ ِلِحفِْظ ِديِنِه كَما قَالَ ِفي آياِت الِْإذِْن ِبِه

 جِة الْحورس) :اِجدسمو اتلَوصو عِبيو اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساِهللا الن فْعلَا دلَو٢٢) (و : 
٤٠ ( ِإلَخ.  

 لُهقَوو) :هئًا ويوا شِحبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعولَكُم رش و ( أَنَّ ِمن اهنعم
الْأَشياِء الْمكْروهِة طَبعا ما تأْتونه وأَنتم ترجونَ نفْعه وخيره كَشرِب الدواِء الْبِشِع الْمر ، وِمن الْأَشياِء 

  .لْأَذَى ِفي نفِْسِه أَو ِمن ِجهِة منازعِة الناِس لَه ِفيِه الْمستلَذَِّة طَبعا ما يتوقَّع فَاِعلُها الضر وا
ِإنه لَا يظْهر علَى هذَا معنى وِجيه ِلقَوِلِه عز : هذَا تقِْرير ما قَالَه الْمفَسرونَ ، ولَِكن الْأُستاذَ الِْإمام قَالَ 

ِلأَنَّ هذَا ِمما يعلَمه الناس ويتوقَّعونه لَا ِمما هداهم الِْكتاب ِإلَيِه بعد ) أَنتم لَا تعلَمونَواُهللا يعلَم و: (وجلَّ 
 ِمن شأِْنِه أَنْ يقَع ِفي ِمثِْل هذَا الْمقَاِم تِفيد أَنَّ ما دخلَت علَيِه) عسى(أَنْ كَانوا غَاِئِبني عنه ، والصواب أَنَّ 

 ِبيأَنَّ الن ِه ، ذَِلكلَيع لُوهما حِر ملَى غَيولٌ عمحم هأَنَّ الْكُرو ، قَّعوتمكَلِِّم وتالْم ِمن وجرم هلَا أَن ،-  � 
-و ، ِمرتساٍع مِنزو ، ِحرتساٍل مِفي ِقت برالْعِعثَ واِب  ببظَِم أَسأَع ِب ِمنهالنلِْب وِللس وزكَانَ الْغ

الْكَسِب ، وكَانَ الصحابةُ قَد أَِلفُوا الِْقتالَ واعتادوه ومرنوا علَيِه ، فَلَم يكُن ِعندهم مكْروها ِبالطَّبِع 
 قَِليلَةً حملَت هذَا الدين واهتدت ِبِه ، ويخشونَ أَنْ يقَاِوموا الْمشِرِكني ولَِكنهم كَانوا يرونَ أَنفُسهم ِفئَةً

 رآخ هجو ثَمِه ، وةَ ِإلَيوعالدو هتكُلِّفُوا ِإقَامِه ووا ِإلَيدالَِّذي ه قالْح ِضيعيِلكُوا، وهِة فَيأَنَّ : ِبالْقُو وهو
رههم ِللِْقتاِل لَم يكُن خوفًا علَى أَنفُِسِهم أَنْ يِبيدوا، ولَا علَى الْحق الَِّذي حملُوه أَنْ يِضيع ، وِإنما هو كُ

ا الِْإميهتثَبو ، فُوِسِهمآنُ ِفي نا الْقُرهعداِس الَِّتي أَوِة ِبالنمحالرلَاِم والس بح ارِتياخو ، انُ ِفي قُلُوِبِهم
مصابرِة الْكُفَّاِر ومجادلَِتِهم ِبالدِليِل والْبرهاِن دونَ مجالَدِتِهم ِبالسيِف والسناِن ، رجاَء أَنْ يدخلُوا ِفي 

وعسى أَنْ تِحبوا شيئًا وهو (الْوجِه يظْهر ِمن معنى السلِْم كَافَّةً ويتركُوا خطُواِت الشيطَاِن ، وعلَى هذَا 
لَكُم رش ( لُهقَو ِفيديو لَهى الَِّذي قَبنعِفي الْم رظْها لَا يم) :َونلَمعلَا ت متأَنو لَمعاُهللا يو ( ِميعج كُماسأَنَّ ِقي

م ، وتوقُّعكُم أَنْ يزين لَهم ِمن الِْإمياِن ما زين لَكُم ، هو ِمن الْأَقِْيسِة الْباِطلَِة، فَِإنَّ الْكَاِفِرين علَى أَنفُِسكُ
 هِطيئَتِبِه خ اطَتأَحو هِليقَتخ اَءتس نم مها ، فَِمنِظيما عتفَاوت تفَاوتاِس يِفي الن اددِتعاِلاس قبي ى لَمتح ،

ِلروِح الْحق منفَذٌ ِإلَى عقِْلِه ، ولَا ِلحب الْخيِر طَِريق ِإلَى قَلِْبِه ، فَلَا تنفَع ِفيِه الدعوةُ ، ولَا ترجى لَه الِْهدايةُ 
ِجسِم ِإذَا لَم يخرج ِمنه فَِإنه يفِْسده ، ولَم يأْمِر اُهللا وِمثْلُ هذَا الْفَِريِق ِفي الْأُمِة كَمثَِل الدِم الْفَاِسِد ِفي الْ

 مهتِريرس تنسحو مهتِفطْر تِلمس نلَى مونَ عقَاسفَلَا ي ، ِبِهم دفْسِة أَنْ توِع الْأُممجةً ِبممحِإلَّا ر اِلِهمِبِقت
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ي الْباِطِل جهلًا ِمنهم ِبالْحق ، وِإصابِتِهم بعض الشر ِلعدِم التمِييِز بينه وبين الْخيِر ، حتى كَانَ وقُوعهم ِف
ِهم ، وِإنما اُهللا هو وأَنتم أَيها الْمؤِمنونَ لَا تعلَمونَ كُنه اسِتعداِد الناِس ولَا ما يكُونُ ِمن أَثَِرِه ِفي مستقْبِل

 هرِثلُوا أَمتفَام ذَِلك لَمعالَِّذي ي.  
 قالْح رصنِبأَنْ ي تضم الَى قَدعةَ اِهللا تنأَنَّ س وفَه اماذُ الِْإمتالْأُس درا أَوِل ِممِه الْأَوجلَى الْوع اهنعا مأَمو

باِطِل وأَحزاِبِه ما استمسك ِحزب اِهللا ِبحقِِّهم فَأَقَاموه ودعوا ِإلَيِه ودافَعوا عنه ، وأَنَّ الْقُعود وِحزبه علَى الْ
لَّبوا علَيِهم ويوِقعوا ِبِهم عِن الْمدافَعِة ضعف ِفي الْحق يغِري ِبِه أَعداَءه ويطِْمعهم ِبالتنِكيِل ِبِحزِبِه ، حتى يتأَ

، وِإنه قَد سبق ِفي ِعلِْم اِهللا تعالَى أَنَّ اَهللا لَا بد أَنْ يظِْهر ِدينه وينصر أَهلَه علَى ِقلَِّتِهم ، ويخذُلَ أَهلَ الْباِطِل 
 ِتِهملَى كَثْرع)تِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب ِمن كَماِبِرينالص عاُهللا مةً ِبِإذِْن اِهللا واُهللا ) ٢٤٩ : ٢) ( ِفئَةً كَِثري ِلمع قَدو

كُلَّ هذَا وأَنتم لَا تعلَمونَ ما خبأَ لَكُم ِفي غَيِبِه ، وستِجدونه ِفي امِتثَاِل أَمِرِه ، والْعمِل ِبما يرِشدكُم ِإلَيِه 
  .ِبِه ِفي ِكتا

وعسى أَنْ تكْرهوا : (وِمن عِجيِب ما ترى الْعيناِن نقْلُ الْمفَسِرين بعِضِهم عن بعٍض أَنَّ الْمراد ِبقَوِلِه تعالَى 
ولَا . جِميع ما نهوا عنه ) وا شيئًاوعسى أَنْ تِحب: (جِميع التكَاِليِف الَِّتي أُِمروا ِبها ، وِبقَوِلِه تعالَى ) شيئًا

يوجد مسِلم علَى وجِه الْأَرِض يكْره طَبعه وتستثِْقلُ نفْسه جِميع ما أَمره اُهللا تعالَى ِبِه ، وتِحب جِميع ما 
نَء عرذِْهلُ الْمي قِْليدالت لَِكنو ، هنع اههِة نداهشاِس ِبالْمِفي الن ِرفُهعيو اهرا يمعو، هكْرتو ِحبا تمفِْسِه ون 

ام ، فَلْيتأَمِل الْقَاِرئ الْفَرق بين هذَا الْقَوِل الَِّذي يعرف بطْلَانه ِمن نفِْسِه وبين ما قَالَه الْأُستاذُ الِْإم؛ واِلاخِتباِر
  ٦٨".يعِرف ِقيمةَ اسِتعماِل الْعقِْل ِفيما خِلق لَه ِمن غَيِر تقِْييٍد ِبالتقِْليِد، وكَم ترك الْأَولُ ِللْآِخِر 

واجبة األداء ألن فيها . ولكنها فريضة واجبة األداء. إن القتال يف سبيل اللّه فريضة شاقة : " ويف الظالل 
  .وللحق واخلري والصالح. لفرد املسلم ، وللجماعة املسلمة ، وللبشرية كلهاخريا كثريا ل

وال ينكر على . واإلسالم حيسب حساب الفطرة فال ينكر مشقة هذه الفريضة ، وال يهون من أمرها
فاإلسالم ال مياري يف الفطرة ، وال يصادمها ، وال . النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها

ولكنه يعاجل األمر من جانب آخر ، ويسلط .. عليها املشاعر الفطرية اليت ليس إىل إنكارها من سبيل حيرم 
عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه املذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته 

عندئذ يفتح للنفس البشرية .. ، وتسيغ مرارته ، وحتقق به خريا خمبوءا قد ال يراه النظر اإلنساين القصري 
نافذة ب منها ريح . نافذة جديدة تطل منها على األمر ويكشف هلا عن زاوية أخرى غري اليت تراه منها

ووراء . إنه من يدري فلعل وراء املكروه خريا.. رخية عند ما حتيط الكروب بالنفس وتشق عليها األمور 
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حيث ال . ، املطلع على العواقب املستورة ، هو الذي يعلم وحدهإن العليم بالغايات البعيدة . احملبوب شرا
  .يعلم الناس شيئا من احلقيقة

وعند ما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية ون املشقة ، وتتفتح منافذ الرجاء ، ويستروح 
  .القلب يف اهلاجرة ، وجينح إىل الطاعة واألداء يف يقني ويف رضاء

الم الفطرة ، ال منكرا عليها ما يطوف من املشاعر الطبيعية ، وال مريدا هلا على األمر هكذا يواجه اإلس
لتبذل الذي هو أدىن يف . ولكن مربيا هلا على الطاعة ، ومفسحا هلا يف الرجاء. الصعب مبجرد التكليف

ف مواضع سبيل الذي هو خري ولترتفع على ذاا متطوعة ال جمربة ، ولتحس بالعطف اإلهلي الذي يعر
  .ضعفها ، ويعترف مبشقة ما كتب عليها ، ويعذرها ويقدرها وحيدو هلا بالتسامي والتطلع والرجاء

وهكذا يريب اإلسالم الفطرة ، فال متل التكليف ، وال جتزع عند الصدمة األوىل ، وال ختور عند املشقة 
 وهي تعلم أن اللّه يعذرها ولكن تثبت. البادية ، وال ختجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة

وتصمم على املضي يف وجه احملنة ، فقد يكمن فيها اخلري بعد الضر ، واليسر بعد . وميدها بعونه ويقويها
فقد تكون احلسرة كامنة . وال تتهالك على ما حتب وتلتذ. العسر ، والراحة الكربى بعد الضىن والعناء

  .وقد يكون اهلالك متربصا وراء املطمع الرباق. احملبوبوقد يكون املكروه خمتبئا خلف ! وراء املتعة
منهج يعرف طريقه إىل مسارب النفس اإلنسانية . منهج عميق بسيط. إنه منهج يف التربية عجيب

فهو حق أن تكره .. ال باإلحياء الكاذب ، والتمويه اخلادع . باحلق وبالصدق. وحناياها ودروا الكثرية
وهو حق كذلك أن حتب النفس أمرا . الضعيفة أمرا ويكون فيه اخلري كل اخلريالنفس اإلنسانية القاصرة 

وماذا يعلم ! وهو احلق كل احلق أن اللّه يعلم والناس ال يعلمون. وفيه الشر كل الشر. وتتهالك عليه
 ال الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر املسدل؟ وماذا يعلم الناس من احلقائق اليت

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عاملا آخر غري العامل ! ختضع للهوى واجلهل والقصور؟
وتربز أمامه عوامل أخرى تعمل يف صميم الكون ، وتقلب األمور ، وترتب . احملدود الذي تبصره عيناه

  .العواقب على غري ما كان يظنه ويتمناه
 طيعا يف يد القدر ، يعمل ويرجو ويطمع وخياف ، ولكن يرد األمر كله وإا لتتركه حني يستجيب هلا

فما تستشعر .. إنه الدخول يف السلم من بابه الواسع .. لليد احلكيمة والعلم الشامل ، وهو راض قرير 
منها وأن اخلري يف طاعة اللّه دون حماولة . النفس حقيقة السالم إال حني تستيقن أن اخلرية فيما اختاره اللّه

هي أبواب .. إن اإلذعان الواثق والرجاء اهلادئ والسعي املطمئن ! أن جترب را وأن تطلب منه الربهان
وهو يقودهم إليه ذا املنهج العجيب العميق .. السلم الذي يدعو اللّه عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة 
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. إىل السلم حىت وهو يكلفهم فريضة القتاليقودهم ذا املنهج . يف يسر ويف هوادة ويف رخاء. البسيط
  .فالسلم احلقيقي هو سلم الروح والضمري حىت يف ساحة القتال

وإن هذا اإلحياء الذي حيمله ذلك النص القرآين ، ال يقف عند حد القتال ، فالقتال ليس إال مثال ملا 
ويلقي ظالله على . املؤمن كلهاإن هذا اإلحياء ينطلق يف حياة .. تكرهه النفس ، ويكون من ورائه اخلري 

لقد كان املؤمنون .. إن اإلنسان ال يدري أين يكون اخلري وأين يكون الشر .. أحداث احلياة مجيعها 
الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عري قريش وجتارا ، ويرجون أن تكون الفئة اليت وعدهم اللّه إياها هي فئة 

  .العري والتجارة
وكان النصر ! ولكن اللّه جعل القافلة تفلت ، ولقاهم املقاتلة من قريش. لة من قريشال فئة احلامية املقات

فأين تكون القافلة من هذا اخلري الضخم الذي أراده اللّه . الذي دوى يف اجلزيرة العربية ورفع راية اإلسالم
  ! والناس ال يعلمونوأين يكون اختيار املسلمني ألنفسهم من اختيار اللّه هلم؟ واللّه يعلم! للمسلمني

.  فتسرب يف البحر عند الصخرة- وهو احلوت - ولقد نسي فىت موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما 
أَرأَيت ِإذْ أَوينا ِإلَى الصخرِة فَِإني : قالَ . فَلَما جاوزا قالَ ِلفَتاه آِتنا غَداَءنا لَقَد لَِقينا ِمن سفَِرنا هذا نصباً«

ذِلك ما كُنا : قالَ .. يت الْحوت ، وما أَنساِنيه ِإلَّا الشيطانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سِبيلَه ِفي الْبحِر عجباً نِس
. وكان هذا هو الذي خرج له موسى.. » ..فَوجدا عبداً ِمن ِعباِدنا : نبِغ فَارتدا على آثاِرِهما قَصصاً 

 يف جتاربه -وكل إنسان ! ولفاما ما خرجا ألجله يف الرحلة كلها. قع حادث احلوت ما ارتداولو مل ي
ولذات .  يستطيع حني يتأمل أن جيد يف حياته مكروهات كثرية كان من ورائها اخلري العميم-اخلاصة 

ه مث وكم من مطلوب كاد اإلنسان يذهب نفسه حسرات على فوت. كثرية كان من ورائها الشر العظيم
وكم من حمنة جترعها . تبني له بعد فترة أنه كان إنقاذا من اللّه أن فوت عليه هذا املطلوب يف حينه

مث ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له يف حياته من اخلري ما مل ينشئه . اإلنسان الهثا يكاد يتقطع لفظاعتها
  .الرخاء الطويل

  على اإلنسان لو يستسلم؟فماذا . واللّه وحده يعلم. إن اإلنسان ال يعلم
لتؤمن وتسلم وتستسلم يف أمر الغيب . إن هذا هو املنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية

  ٦٩ "..املخبوء ، بعد أن تعمل ما تستطيع يف حميط السعي املكشوف 
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  :سدِت اَألرض لَوالَ دفْع اللِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَّفَ -٢١
أَلَم تر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيلَ ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُواْ ِلنِبي لَّهم ابعثْ لَنا مِلكًا نقَاِتلْ ِفي { : قال تعاىل 

واْ  قَالُواْ وما لَنا أَالَّ نقَاِتلَ ِفي سِبيِل اللِّه وقَد سِبيِل اللِّه قَالَ هلْ عسيتم ِإن كُِتب علَيكُم الِْقتالُ أَالَّ تقَاِتلُ
 ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللّهو مهناْ ِإالَّ قَِليالً ملَّووالُ تالِْقت ِهملَيع ا كُِتبا فَلَمآِئننأَبا واِرنا ِمن ِدينِرجقَالَ ) ٢٤٦(أُخو

 اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت مِلكًا قَالُواْ أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق ِبالْملِْك ِمنه ولَم لَهم نِبيهم ِإنَّ
ِم والِْجسطَةً ِفي الِْعلِْم وسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص اِل قَالَ ِإنَّ اللّهالْم نةً معس تؤاء يشن يم لْكَهِتي مؤي اللّه

 ِليمع اِسعو اللّها ) ٢٤٧(ومةٌ مِقيبو كُمبن رةٌ مِكينِفيِه س وتابالت كُمأِْتيلِْكِه أَن يةَ مِإنَّ آي مهِنِبي مقَالَ لَهو
فَلَما فَصلَ ) ٢٤٨( ِفي ذَِلك آليةً لَّكُم ِإن كُنتم مؤِمِنني ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحِملُه الْمآلِئكَةُ ِإنَّ

طَالُوت ِبالْجنوِد قَالَ ِإنَّ اللّه مبتِليكُم ِبنهٍر فَمن شِرب ِمنه فَلَيس ِمني ومن لَّم يطْعمه فَِإنه ِمني ِإالَّ مِن 
شِربواْ ِمنه ِإالَّ قَِليالً منهم فَلَما جاوزه هو والَِّذين آمنواْ معه قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنا الْيوم اغْترف غُرفَةً ِبيِدِه فَ

ِفئَةً كَِثري تن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبالَقُو اللِّه كَم مم مهونَ أَنظُني نوِدِه قَالَ الَِّذينجو الُوتِبج عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه و
 اِبِرينلَى  )٢٤٩(الصا عنرانصا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفِْرغْ عنبوِدِه قَالُواْ رنجو الُوتواْ ِلجزرا بلَمو

 ِم الْكَاِفِرين٢٥٠(الْقَو (وداولَ دقَتم ِبِإذِْن اللِّه ووهمزا فَهِمم هلَّمعةَ والِْحكْمو لْكالْم اللّه اهآتو الُوتج 
 الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللّه لَـِكنو ضِت اَألردٍض لَّفَسعِبب مهضعب اساللِّه الن فْعالَ دلَواء وش٢٥١(ي (

قِبالْح كلَيا علُوهتاللِّه ن اتآي ِتلْك ِلنيسرالْم لَِمن كِإنسورة البقرة} ) ٢٥٢( و  
قَالَ املُفَسرونَ إنَّ بين إسرائيلَ كَانوا ِفي زمِن موسى علَى طَِريٍق مستِقيٍم ، ولَِبثُوا علَى ذَِلك مدةً ِمن الزمن 

وتسلَّطَ علَيهم أَعداؤهم ، .  وضاع املُلْك ِمنهم ثُم تضعضع أَمرهم ، وعبد بعضهم األوثّانَ ،. 
 ِهمباِدِة رإىل ِعبإىل اِهللا ، و ِتِهموِبِدع هرأماً ، ويبن ِهملَ اُهللا إليسِر ، فَأَرِبالقَه اِرِهمِدي ِمن موهجرفَأخ

لَعلَّكم : فَقَالَ لَهم نِبيهم . بوا ِمنه أنْ يِقيم لَهم مِلكاً يقَاِتلُونَ معه أَعداَءهم فَدعاهم النِبي ، فَطَلَ. وتوِحيِدِه 
 هعاِل مالِقت ِبِه ِمن متمزا التوفُوا ِبمأالَّ تبيِل اِهللا ، وقَاِتلُوا ِفي سِلكاً أالَّ تم اُهللا لكُم ا فَقَالُو. إنْ أقَام : فِكي

ال نقَاِتلُ ِفي سبيِل اِهللا وقَد ضاعت ِبالدنا ، وسبيت ذَراِرينا؟ فَلَما كُِتب علَيِهم الِقتالُ لَم يوفُوا ِبما وعدوا 
  .ِهم وأَرِضِهم وأمِتِهم ، ونكَلُوا عِن اِجلهاِد واُهللا عليم ِبالظَّاِلمني الناِكِلني عن اِجلهاِد ِدفَاعاً عن ِديِن

 ِمن كُني لَمو ، كُونُ طَالُوتيس إنّ املَِلك ِبيم النا قَالَ لَهلَموذا وهِط ياِئيلَ ِفي ِسبرِني إسب لْككَانَ م 
ينا وهو لَيس ِمن بيِت املَِلِك ، ولَيس ِمن بيِت يهوذا ، احتجوا علَى ذَِلك ، وقَالُوا كَيف يكُونُ لَه املُلْك علَ
 ِبيالن مفَقَاِت املُلِْك؟ فَقَالَ لَهلَ نمحونَ تِطيعتسي اُهللا : األغِْنياِء الِذينو ، كُملَيع هارتاخو طَفَاهإنَ اَهللا اص

يف بدِنِه ، وجعلَه أصبر ِمنكُم علَى احلُروِب ، واُهللا هو احلَاِكم الِذي أَعلَم ِمنكُم ِبِه ، وزاده ِعلْماً وقُوةً 
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 ليمع وهاُء ، وشي نِتِه ممحِبر صتخِل ، يالفُضالِعلِْم و اِسعو وهلُ ، وفْعا يمأل عسال ياُء ، وشا يلُ مفْعي
املُلْك ِحقتسي ِبمن ِحقُّهتسالَ ي نِمم .  

 ملَفُهخ ِرثُهكَانَ يو ، اِرِخيِهمطِْلِع تذُ منم مهدِد الِذي كَانَ ِعنهالع وتابتاةُ ورواِئيلَ الترِني ِإسب دكَانَ ِعن
 وِبِهمركُونَ ِبِه ِفي حربتوا يكَانو ، لَِفِهمس نلُّ. عا ضلَمو اهإي مهلَبس نم ِهملَيلَّط اُهللا عا سوغبوا و ) مهو

، وقَد حاربوا اليهود وانتصروا علَيِهم ، فَأَخذُوا التابوِت ونكَّلُوا ِبِهم تنِكيال ) العماِليق الِفلَسِطيِنيونَ 
عالمِة ِرضا اِهللا علَى ملِْك طَالُوت هو أنْ يرد عليكُم التابوت فَيوِرثكُم رده شِديداً ، فَقَالَ لَهم نِبيهم إنَّ 
. وِفي التابوت التوراةُ وبِقيةُ ِمما ترك موسى وهارونُ وِمنها بقَايا األلْواِح . علَيكُم السِكينة والطُّمأِنينةَ 

وِفي ذَِلك آيةٌ ِلبين إسراِئيلَ .  املَالَِئكَةُ تحِملُ التابوت ووضعته بين يدي طَالُوت والناس ينظُرونَ فَجاَءِت
إنْ كَانوا علَى ِصدِق نبوِة نِبيِهم ، وعلَى ِصدِقِه ِفيما أمرهم ِبِه ربهم ِمن وجوِب إطَاعِة طَالُوت ، هذا 

  .يؤِمنونَ ِباِهللا واليوِم اآلخِر 
ولَما خرج طَالُوت ِبجيِشِه ِمن البلَِد متِجهاً إىل حرِب اَألعداِء ، وكَانَ الوقْت قَاِئضاً ، سألَ بنو ِإسراِئيلَ 

فَمن شِرب ِمنه ) وهو نهر اُألردنِّ علَى قَوٍل (  ستمرونَ ِبِه طَالُوت املَاَء ، فَقَالَ لَهم إنَّ اَهللا مختِبركُم ِبنهٍر
فَال يصاِحبِني ، ومن لَم يشرب ِمنه فَلْيصاِحبِني ، ولَِكن الَ بأَس ِفي أنْ يغتِرف الواِحد غُرفَةً بيديِه يبلُّ ِبها 

كْثَرهم ، وشربوا ِمن النهِر ، وبِقي طَالُوت ِفي ِفئٍة قَليلٍَة ِمن جنوِدِه ، فَاجتاز ِبِهم النهر ، ِريقَه ، فَتمرد أ
جالُوت ِإنهم ال يستِطيعونَ محاربةَ : فَلَما نظَر أصحاب طَالُوت إىل ِقلَِّة عدِدِهم ، وكَثْرِة عدوِهم ، قَالُوا 

 مقَالُوا لَهو ، ماؤهلَمع مهعجفَش ، ِدِهمدوِدِه ِلِقلَِّة عنجِد اِهللا ، : وِعن ِمن رصإنَّ النو ، قاِهللا ح دعإنَّ و
ِلصخةٌ مِمنؤِغريةٌ مةٌ صقُو تا غَلَبكثرياً مِة ، ودالعِد ودِة العِبكْثَر سلَيِد ِبإذِْن ودة العا ، ِفئَةً كَِثرياِلهةٌ ِفي ِقت

 مهرصنيو اِبِرينالص ديؤاُهللا ياِهللا ، و.  
 ولَما تقَدم املُؤِمنون املُتوكِّلُونَ علَى اِهللا مع طَالُوت ِلِقتاِل جالُوت وجنوِدِه ، دعوا اَهللا ورجوه أنْ ينِزلَ 

ع نمأنْ يو ، ارالِفرو زجالع مهبنجأنْ يو ، اِئِهمدِلقَاِء أَع دم ِعنهامأقْد تثَبأنْ يِة ، ودلَى الشع ربلَيِهم الص
 ِم الكَاِفِرينلَى القَوِر عصِبالن لَيِهمع.  

طَالُوت عوا مكَان ونَ الِذينِمناملُؤ مزفَه داولَ دقَتِبإذِْن اِهللا ، و الكَاِفِرين ماَءهدأع  ) ِش طَالُوتيج ِمن (
، ) اِحلكْمةَ ( جالُوت مِلك الكُفَّاِر ، ومن اُهللا علَى داود ِبأنْ آتاه املُلْك الِذي كَانَ ِبيِد طَالُوت ، والنبوةَ 

ِم الِذي اختصه ِبِه ، ولُوال أنَّ اَهللا يدفَع بأس أهِل البغِي واجلَوِر واآلثَاِم ، ِبأهِل الصالَِح وعلَّمه اُهللا ِمن الِعلْ
 فَكَانَ ِمن ، ضِت األردلْطَانٌ فَفَسس ملَه ارصو ، اِلحنيلَى الصا عوغباِد ، ولَ الفَسأَه لَبِر ، ِلغاخلَيو

محر اِة املُفِْسِدينغاِل البِبِقت ِلِحنيصِة اِهللا أنْ أِذنَ ِللْم . لَهو ، مهنع فَعديو مهمحرياِدِه ولَى ِعبع نماُهللا يو
  اِحلكْمةُ واحلُجةُ علَى خلِْقِه ِفي جميِع أقْواِلِه وأفْعاِلِه 
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أي ِبالواِقِع الِذي كَانَ األمر علَيِه ، ( ِإنما قَصها ِباحلَق  �ُهللا تعالَى علَى نِبيِه وهِذِه القَصص الِتي قَصها ا
 احلَق اِب ِمنِل الِكتي أهدي نيا بِلم طَاِبقم وهو ( ِبيكًونَ ِللنلَى  �ِلتليالً عكُونَ دِلتى ِبها ، وتأسوةٌ يأُس

بِق نِصد الِذين ِلنيساملُر ِمن هأن لْمِليعِل ، وسالر ِمن لَهاَء قَبج نم رصا نكَم هرصنيأنَّ اهللا س لَمعِليِتِه ، وو
  .اصطَفَاهم اُهللا ِلحمِل ِرسالَِتِه 

لمني الذين أخرجوا من مثل آخر من بىن إسرائيل تعرضه اآلية الكرمية ألنظار املس : " وقال اخلطيب 
وىف هذا املثل يرى املسلمون صورة كريهة للمهانة والذلة .. ديارهم بغري حق إلّا أن يقولوا ربنا اللّه 

إن ! تركب القوم ، فإذا هم جبناء أذلّاء ، ال يدفعون عن حرمام ، وال يردون يد العدو املتسلط عليهم
قوم وأشرافهم ـ هم أبناء أولئك الذين أمام اللّه مث أحياهم هؤالء املأل من بىن إسرائيل ـ وهم سادة ال

، بأن أدخلهم األرض املقدسة ، وجعل هلم مقاما فيها ، فلما ركبهم البغي والعدوان سلط اللّه عليهم من 
.. بدد مشلهم ، وخرب ديارهم وأزال ملكهم ، ونبذهم بالعراء ىف تيه أشبه بالتيه الذي عاش فيه سلفهم 

اختر لنا ملكا جنتمع :  ىف القوم دبيب احلياة ، وحتركت فيهم أثارة من خنوة ورجولة قالوا لنبيهم وإذ دب
ونبيهم يعلم من أمرهم ما ال يعلمون ، ! إليه ، ونقاتل حتت رايته ، لنستعيد ملكنا ، وجنتمع إىل ديارنا

يقولون بأفواههم ما ليس ىف  .. إم أكثر الناس أقواال وأقلّهم أفعاال.. ويرى من أنفسهم ما ال يرون 
  . »قالُوا ِلنِبي لَهم ابعثْ لَنا مِلكاً نقاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه « ! قلوم

  .»قالَ هلْ عسيتم ِإنْ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ أَلَّا تقاِتلُوا ؟ « .. فيلقاهم النىب مبا يتوقع أن يكون منهم 
وما لَنا أَلَّا نقاِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه وقَد أُخِرجنا « :فيقولون .. وتغلب عليهم شهوة القول وتأخذهم احلمية ، 
لقد أخرجوا من ديارهم وأمواهلم .. إم جيدون أكثر من دافع يدفعهم إىل القتال ..»ِمن ِدياِرنا وأَبناِئنا ؟ 

  أحرار الرجال ؟ فهل يصرب على هذا الضيم .. ، وشردوا هم وأبناؤهم 
  ولكن أين هم الرجال ؟ 

 » ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّهو مها ِإلَّا قَِليلًا ِمنلَّووالِْقتالُ ت ِهملَيع ا كُِتبلقد فضحوا أنفسهم حني دخلوا ىف .»فَلَم
وا إال أن يركبوا هذه التجربة ، وكانوا من قبل أن يطلبوا الدخول فيها ، ىف ستر من أمرهم ، ولكن أب

إال قليال ممن أراد اللّه له .. مراكب الرجال ، فزلت أقدامهم ، وعفرت وجوههم ىف تراب اخلزي واملهانة 
  . السالمة واألمن ، فثبت قدمه ، وربط على قلبه

فجعلوا يفتشون ىف هذا .. لقد اختار هلم اللّه ملكا يقاتلون معه ، وذلك إجابة ملقترحهم الذين اقترحوه 
امللك املختار من قبل اللّه ، ويفندون األسس اليت قام عليها اختياره ، وىف ذلك ما فيه من جرأة على اللّه 

  ..، وعدوان على ما يقضى به وحيكم فيه 
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وليتهم إذ نظروا ، وقعت أنظارهم على ما ىف اإلنسان من فضائل نفسية وروحية ، هى اليت يكون ا 
ولكنهم مل ينظروا إال إىل ما أشربته قلوم من حب املال ، الذي .. إنسان التفاضل والتمايز بني إنسان و

فحني رأوا أن امللك املختار مل يكن أكثرهم ماال ، وأوسعهم ثراء ، .. هو ميزان املفاضلة والفضل عندهم 
حق ِبالْملِْك ِمنه ولَم يؤت أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَ« : أنكروا أن يكون ملكا عليهم ، وقالوا 

فهل هلم أن ! » ِإنَّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم « : وتلقّوا اإلجابة من نبيهم مسكتة مفحمة .»سعةً ِمن الْماِل ؟ 
ذي اصطفاه مث إن هذا ال» واللَّه يؤِتي ملْكَه من يشاُء « .. حيتكموا على اللّه ؟ لقد اصطفاه اللّه عليهم 

عليهم قد زاده اللّه بسطة ىف العلم واجلسم ، فإذا كان فيهم من يفضله ىف املال ، فهو يفضلهم ىف كمال 
.. مجال وروعة ىف املظهر ، وىف املخرب ! اجلسم ومتام العقل ، وذلك مما يكمل به امللك وجيمل به امللوك

يشاء ، وسع فضله كل شىء ، وأحاط علمه بكل شىء يصطفى من يشاء ملا » واللَّه واِسع عِليم « ..معا 
  ؟  » فَما ِلهؤالِء الْقَوِم ال يكادونَ يفْقَهونَ حِديثاً « . ، فال معقّب حلكمه ، وال منازع له ىف سلطانه

 ومل يطمئن القوم إىل ما أخربهم به نبيهم عن طالوت ، وأن اللّه قد اصطفاه هلذه املهمة ، وأن عنده من 
ولكنهم أبوا أن خيفّوا لالنضواء إليه .. بسطة ىف العلم واجلسم .. لزمات امللك ما ليس ألحد منهم مست

  ..والقتال حتت رايته 
فجاءهم نبيهم بآية حمسوسة ، جيدوا بني أيديهم ، أمارة على اصطفاء اللّه له ، وهو أن يعود إليهم 

ت سكينة واطمئنان هلم ، إذ كانوا جيدون ىف وجوده التابوت الذي افتقدوه من زمن بعيد ، وىف هذا التابو
وىف هذا الصندوق أيضا بعض من خملفات موسى . بينهم داللة على رضى اللّه عنهم وتأييده هلم ىف القتال

  ..وهرون 
« والتابوت هو ! وىف هذا شاهد واقعي يشهد لصدق النىب ، ويؤيد ما بلّغ به عن ربه ىف شأن طالوت

ه هو الذي كان قد وضع فيه موسى حني ألقته أمه ىف اليم ، وميكن أن يكون صندوقا يقال إن» صندوق 
من صنع موسى كان يضع فيه األلواح والعصا ، وغري ذلك من آثاره وآثار هارون ، وكانوا يصحبون 
 التابوت معهم ىف حروم ، تربكا به ، فلما كان القوم ىف بعض حروم مع عدوهم ، وغلبوا على أمرهم

  ! ، واستبيحت ديارهم وأمواهلم ، محل أعداؤهم هذا التابوت ، فيما محلوا من مال ومتاع
وجاءهم التابوت وما كان فيه من آثار ، وعندها وجدوا ! فكانوا بعد ذلك ال جيرءون على مالقاة عدو

وم قسرا ، بيد وهكذا يقاد الق.. فآمنوا وصدقوا ، ورضوا بطالوت ملكا وقائدا .. السكينة ، واالطمئنان 
اآليات املعجزة القاهرة ، اليت تسد عليهم منافذ ، املعاذير والعلل ، اليت يقيموا بني يدى كل أمر يدعون 

  ! إليه من اللّه
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  أما والقوم قد أبوا أن يصدقوا إال أن يروا بأعينهم ، فقد ابتالهم اللّه ، ووضعهم أمام جتربة حسية 
وليس هلم بعد ذلك أن .. ي جاءهم باآليات ليحملهم على التصديق به الذ» طالوت « يدعوهم إليها 

وها هوذا يدعوهم إىل حمنة قاسية ، مل .. خيرجوا عن طاعته ، بعد أن استيقنوا أن اللّه قد اصطفاه عليهم 
  !! إا من طالوت ، وإن طالوت من اللّه ، وشاهده ىف يده.. يكن هلم أن يتحللوا منها حبال أبدا 

 ِإنَّ اللَّه مبتِليكُم ِبنهٍر فَمن شِرب ِمنه فَلَيس ِمني ومن لَم يطْعمه فَِإنه ِمني ِإلَّا مِن اغْترف غُرفَةً ِبيِدِه قالَ« 
ألّا « : فالقوم عطشى واملاء بني أيديهم ، وكلمة اللّه إليهم .! هذه هى التجربة ، وهذا هو االبتالء.»

  .»بوا من هذا املاء وأال يرووا ظمأهم يشر
  : وىف هذا 

امتحان إلميام ، واستجابتهم ملا يدعون إليه ، وهم ىف وجه جتربة أقسى وأمر ، هى لقاء العدو : أوال 
أن ذلك رياضة هلم وتدريب : وثانيا ! الذي عرفوه وعرفوا بأسه وجربوته وبطشه م ، وبآبائهم من قبل

  .حلرب وأهواهلا ، ورمبا كان الظمأ أهون شىء فيهاعلى احتمال مكاره ا
هذا بعض ما تنطوى عليه التجربة ىف كياا ، ولكن القوم ال يرون إال ما يطفو على ظاهرها ، وأا 
ليست إال حتكما من طالوت ، ال ميليه عليه إال حب التسلط واالستبداد ، وهذا ما يضاعف من كمدهم 

إم حيومون حول املاء وال يردونه ، وحتترق أكبادهم .. حسرة ىف قلوم ليجعل اللّه ذلك .. وحقدهم 
 ١٦(» كَذِلك الْعذاب ، ولَعذاب الْآِخرِة أَخزى وهم ال ينصرونَ « .. ظمأ وحيرم عليهم أن يشربوا منه 

  ).فصلت: 
 نبيهم ، وشربوا من النهر فخرجوا عن أمر.. وإن القوم لعلى ما هم عليه من فساد طوية واعتالل نية 

وقد اعتزل طالوت ! وعبوا ، إال قليال منهم ممن عافاه اللّه من هذه احملنة ، فتجنب النهر ومل يشرب منه
وحني رأى القوم عدوهم .. أولئك الذين شربوا ، وخلص بالذين مل يشربوا أو اغترفوا غرفة بأيديهم 

» ال طاقَةَ لَنا الْيوم ِبجالُوت وجنوِدِه « : ربوا وقالوا فزعوا واضط» جالوت « يقودهم قائدهم اجلبار 
ولكن قلة قليلة منهم ممن آمن باللّه ، ووثق مبا أعده ىف اآلخرة لعباده املؤمنني ، فآثروا اآلخرة على الدنيا ، 

 ومال ، ومل وزهدوا مبا ىف أيديهم طمعا مبا ىف يد اللّه ـ هؤالء مل يلتفوا إىل ماوراءهم من أهل وولد
خيفهم املوت الراصد هلم ىف يد أعدائهم ، فلم يهابوا العدو وكثرته وقوته ، وأطمعهم هذا الشعور ىف 
عدوهم ، ورأوا أم ىف قلتهم املؤمنة الصابرة أقوى من عدوهم الذي ال يؤمن باللّه وال يصرب على املكروه 

قالوا هم » ال طاقَةَ لَنا الْيوم ِبجالُوت وجنوِدِه « : هم وإذ قال غري.. ، إال طمعا ىف مغامن الدنيا ومتاعها 
 : » اِبِرينالص عم اللَّهةً ِبِإذِْن اللَِّه وِفئَةً كَِثري تِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب ِمن كَم« .  
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خيطئهم النصر و تلك عاقبة الصابرين ىف مواقع احلق ، ااهدين ىف سبيل اللّه ، على بصرية وهدى ، ال 
  .أبدا

وواضح من اآلية الكرمية أن داود عليه السالم كان ىف هذه احلرب جنديا من جنود طالوت ، وأنه ببسالته 
مث كان من فضل اللّه على .. وشجاعته قد توىل قتل قائد العدو جالوت ، وبفعله هذا كان النصر والغلب 

 مما يشاء من علمه ، فأالن له احلديد ، وعلمه صنعة داود بعد هذا أن أتاه اللّه امللك واحلكمة ، وعلمه
الدروع للحرب ، وجعل لصوته من حسن النغم ما جعل احلياة كلها من حوله تنسجم معه ، وتستجيب 

  !! له ، وإذا هى معه صوت واحد ، يسبح حبمد اللّه رب العاملني
بعٍض لَفَسدِت الْأَرض ولِكن اللَّه ذُو فَضٍل علَى الْعالَِمني ولَوال دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِب« : وقوله تعاىل 

بني .. بني األقوياء والضعفاء ..بني احلق والباطل .. بني اخلري والشر .. يبين أن هذا التدافع بني الناس .»
مم واألمم ـ هذا وبني األ.. وبني اجلماعات واجلماعات ..بني األفراد واألفراد .. األغنياء والفقراء 

التدافع ىف كل موقع من مواقع احلياة ، وىف كل متجه فيها ، وعلى كل مورد مواردها ـ هو الذي حيرك 
ولو كان الناس متجها واحدا ، .. دوالب العمل على هذه األرض ، ويبعث احلياة ىف كل جانب منها 

كانوا كتلة ..  ـ لكانوا شيئا واحدا ومذهبا واحدا ، وشعورا واحدا ، وتفكريا واحدا ، ومرتعا واحدا
  !!باردة متضحمة ، أشبه جببل من اجلليد ، ال تطلع عليه الشمس أبدا

 فسبحان من خالف بني الناس فجعل من هذا التخالف مادة احلياة والبناء والعمران ، ولو ال ذلك 
  ٧٠ ".»ني ولِكن اللَّه ذُو فَضٍل علَى الْعالَِم« : لفسدت األرض وضاع الناس 

بدأَ الْأُستاذُ الِْإمام رِحمه اُهللا تعالَى تفِْسري هِذِه الْآيِة ِبمقَدمٍة ِفي ِقصِص الْقُرآِن جعلَها : " د رضا يوقال رش
)  تر ِإلَى الَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهمأَلَم(تقَدم ِفي تفِْسِري : كَالتمِهيِد ِلتفِْسِريها ، فَقَالَ ما ِمثَالُه مع ِإيضاٍح 

يعِني علَى (أَنَّ الْقُرآنَ لَم يعين أُولَِئك الْقَوم ولَا الزمانَ ولَا الْمكَانَ اللَّذَيِن كَانوا ِفيِهما . الْآيةَ ) ٢٤٣ : ٢(
ثُم ذَكَر هاهنا ِقصةً أُخرى عن بِني ِإسراِئيلَ ، فَعين )  كَما قَالَ عطَاٌءالْقَوِل ِبأَنها ِقصةٌ واِقعةٌ لَا ضرب مثٍَل

هلَِكنةُ ، وا الِْقصِفيِهم ثَتدِن حكَانَ اللَّذَيلَا الْمانَ وملَا الزو همذْكُِر اسي لَمو ِبين مكَانَ لَه هأَن ذَكَرو مالْقَو 
 داودو الُوتجو طَالُوت ماس ذَِلك دعب ذَكَر.  

 أَنَّ الِْقصص الَِّتي جاَءت ِفي الْقُرآِن يِجب أَنْ - كَما ظَن كَِثري ِممن قَبلَهم -يظُن كَِثري ِمن الناِس الْآنَ 
لْمعروفَِة ِعند النصارى ِبالْعهِد الْعِتيِق أَو كُتِب التاِريِخ الْقَِدميِة ، تتِفق مع ما جاَء ِفي كُتِب بِني ِإسراِئيلَ ا

ولَيس الْقُرآنُ تاِرخيًا ولَا قَصصا وِإنما هو ِهدايةٌ وموِعظَةٌ ، فَلَا يذْكُر ِقصةً ِلبياِن تاِريِخ حدوِثها ، ولَا ِلأَجِل 

                                                 
 )٣٠٥ / ١ (-رآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع التفسري الق -  ٧٠
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لَقَد كَانَ ِفي قَصِصِهم : (كُِّه ِبها أَِو الِْإحاطَِة ِبتفِْصيِلها ، وِإنما يذْكُر ما يذْكُره ِلأَجِل الِْعبرِة كَما قَالَ التفَ
ِلكُم سنن فَِسريوا قَد خلَت ِمن قَب: (وبيانُ سنِن اِلاجِتماِع كَما قَالَ ) ١١١ : ١٢) (ِعبرةٌ ِلأُوِلي الْأَلْباِب

كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فظُروا كَيِض فَان١٣٧ : ٣) (ِفي الْأَر ( َقَالو) :اِدِهِفي ِعب لَتخ ةَ اِهللا الَِّتي قَدنس (
  .وغَير ذَِلك ِمن الْآياِت ) ٨٥ : ٤٠(

عم وا ها مهةُ ِمنمقَدتاِدثُ الْموالْحِة ورِل الِْعبِلأَج ذْكُراَء أَنْ يا شم ذَاكذَا وه ِمن ذْكُرالَى يعاُهللا تو ، وفر
ا الَِّتي لَا تاِتهِئيزلَةً ِبجفَصا مأِْتي ِبهلَا يِة ، ولِّ الْفَاِئدحمِة ورِضِع الِْعبوِة ِبمالِْقص ِفي ِمنكْتِعظَِة ، فَيوالْمو ِزيد

ِفي الِْعبرِة بلْ ربما تشغلُ عنها ، فَلَا غَرو أَنْ يكُونَ ِفي هِذِه الِْقصِص الَِّتي يِعظُنا اُهللا ِبها ويعلِّمنا سننه ما لَا 
اسالن ِرفُهعاِب ؛ ينْ ِبالِْكتودي لَمو وري لَم هِلأَن .ى بدتقَِد اهِة ِإلَى وِمنِذِه الْأَزِفي ه اِقنيالر ِخنيرؤالْم ضع

 كَامالْأَح هِبطُونَ ِمننتسا ياِريِخ مقَاِئِع التو ونَ ِمنذْكُري مهِة ِمناِليِزلَِة الْعنلُ الْمأَه ارذَا ، فَصاِء ِبهاِلاقِْتد
 ورالْأُم وهةَ واِعيِتمِبالثِّقَِة ، اِلاج بذْهالِْخلَاِف الَِّذي ي ا ِمنِفيه قَعا ياِت ِلمِئيزِفلُونَ ِبالْجحلَا يةُ ، والْكُلِّي

 يمِكن ِإيداع وِلما ِفي ِقراَءِتها ِمن الِْإسراِف ِفي الزمِن والِْإضاعِة ِللْعمِر ِبغيِر فَاِئدٍة تواِزيِه ، وِبهِذِه الطَِّريقَِة
ما عِرف ِمن تاِريِخ الْعالَِم ِفي مجلٍَّد واِحٍد يوثَق ِبِه ويستفَاد ِمنه ، فَلَا يكُونُ عرضةً ِللتكِْذيِب والطَّعِن ، 

ةَ مِئيزالْج قَاِئعقِْصي الْوتسفَاِت الَِّتي تنصأْنُ ِفي الْمالش وا هفِْصيلًا كَملَةً تفَص.  
ِإنَّ محاولَةَ جعِل قَصِص الْقُرآِن كَكُتِب التاِريِخ ِبِإدخاِل ما يروونَ ِفيها علَى أَنه بيانٌ لَها ِهي مخالَفَةٌ ِلسنِتِه 

 ، فَالْواِجب أَنْ نفْهم ما ِفيِه ، ونعِملَ أَفْكَارنا ، وصرف ِللْقُلُوِب عن موِعظَِتِه ، وِإضاعةٌ ِلمقِْصِدِه وِحكْمِتِه
 ، هحدمو هنسحتا اسلِّي ِبمحلَى التا عِملَهحنو ، هحقَبو ها ذَمما عفُوِسنِع نزنو ، هِر ِمناِج الِْعبرِتخِفي اس

ِل أَِو الْمؤرِخني ما يخاِلف بعض هِذِه الِْقصِص ، فَعلَينا أَنْ نجِزم ِبأَنَّ ما وِإذَا ورد ِفي كُتِب أَهِل الِْملَ
 أَوحاه اُهللا ِإلَى نِبيِه ونِقلَ ِإلَينا ِبالتواتِر الصِحيِح هو الْحق وخبره هو الصاِدق ، وما خالَفَه هو الْباِطلُ ،
وناِقلُه مخِطئٌ أَو كَاِذب ، فَلَا نعده شبهةً علَى الْقُرآِن ، ولَا نكَلِّف أَنفُسنا الْجواب عنه ، فَِإنَّ حالَ 

 وثَقةَ ياياِلكَةَ الظَّلَاِم ، فَلَا ِرولَاِم حةَ الْأَعِبهتشم تلَاِم كَانلَ الِْإساِريِخ قَباِل التِة ِرجِة ِبِسريامِرفَِة التعا ِللْمِبه
سنِدها ، ولَا تواتر يعتد ِبِه ِبالْأَولَى ، وِإنما انتقَلَ الْعالَم بعد نزوِل الْقُرآِن من حاٍل ِإلَى حاٍل ، فَكَانَ ِبدايةَ 

  . أَنْ يؤرخوا ِبِه أَجمِعني اهـ - لَو أَنصفُوا -يِهم تاِريٍخ جِديٍد ِللْبشِر ، كَانَ يِجب علَ
ِإنَّ الَِّذي يسِبق ِإلَى الذِّهِن ِمن هذَا الْقَوِل هو أَنَّ ما كَانَ ِمن شئُوِن الْأُمِم وِسيِر الْعالَِم بعد الِْإسلَاِم : أَقُولُ 

أَنَّ : وبيانُ ذَِلك ِبالِْإجماِل . ثِّقَةُ ِبِه ، ولَم ينقَِطع سند رواِتِه كَما كَانَ قَبلَه لَم ينطَِمس ولَم تذْهِب ال
س وِريِج الَِّذي هدا ِبالتاِء ِبهِتدوا ِلِلاهدعتوا قَِد اسٍة كَاِملٍَة ، كَانِديدٍة جايِبِهد رشاَء الْبج آنَ قَدةُ اِهللا الْقُرن

تعالَى ِفيِهم ، فَكَانَ ِمن عمِل الْمسِلِمني ِفي ِحفِْظ الِْعلِْم والتاِريِخ الِْعنايةُ التامةُ ِبالروايِة ما يقْبلُ ِمنها وما لَا 
م ، ويتبين الصاِدق والْكَاِذب ِمنهم ، وتعرف وِلذَِلك أَلَّفُوا الْكُتب ِفي تاِريِخ الرواِة ِلتعرف ِسريته؛ يقْبلُ



 ١٥٣

الروايةُ الْمتِصلَةُ والْمنقَِطعةُ ، وبحثُوا ِفي الْكُتِب الْمؤلَّفَِة متى يوثَق ِبِنسبِتها ِإلَى مؤلِِّفيها ، وبينوا حِقيقَةَ 
لْيِقني ، والْفَرق بينه وبين ما يشتِهر ِمن ِرواياِت الْآحاِد ، فَِبهِذِه الِْعنايِة لَم ينقَِطع سند التواتِر الَِّذي يِفيد ا

وِلهيِن أُصلُوِم الدةَ ِبعايلَى أَنَّ الِْعنع ، ِلِمنيسِفي الْم تِجداِع الِْعلِْم الَِّتي ووأَن ٍع ِمنوِلن تا كَانوِعهفُرا و
 ٍو ِمنحلَى نع ِتِهمارضِف حعض دعاِرِف بعالْملُوِم وِفي الْع لَى آثَاِرِهمقَفَّى ع نأْنُ مكَانَ ش ثُم ، مأَت

الْأَما وقِْدهنِة وايوِط الربِفي ض مهونِإنْ كَانَ دِنيِف ، وصِفي الت أِْنِهملُوِم شالْع ٌء ِمنيش ِضعي ا ، فَلَمِة ِفيهان
والْفُنوِن ولَا ِمن الْحواِدِث والْوقَاِئِع الَِّتي جرت ِفي الْعالَِم بعد الِْإسلَاِم ، وما اختلَف الرواةُ والْمصنفُونَ ِفي 

ِلأَجِل اِلاعِتباِر ِبِه ، ؛  يسهلُ تصِفيته ِفي جملَِتِه ، وأَخذُ الْمصفَّى ِمنهجزِئياِتِه ِمن تاِريِخ الِْإسلَاِم وغَيِرِه
  .وِعرفَاِن سنِن اِلاجِتماِع ِمنه جريا علَى هدِي الْقُرآِن ِفيِه 
 يسهلُ علَيِهم ِفيها ِمن ضبِط جزِئياِت الْوقَاِئِع ما لَم لَقَد وصلَ الراقُونَ ِفي مداِرِج الْعمراِن الْيوم ِإلَى درجٍة

يكُن يسهلُ علَى من قَبلَهم ، كَاسِتخداِم الْكَهرباِء ِفي نقِْل الْأَخباِر ِلمن يدونها ِفي الصحِف، وتصِويِر 
مسا ياِهِد ِبمعالْمقَاِئِع والْو ِسيمالش ِويرصالت ها(وناِفيرغِتقَاِل ) فُوتولَِة اِلانهسو- لَى الْكَاِتِبنيكَاٍن - عم ِمن 

ِإلَى مكَاٍن ، وتأِْمِني الْحكَّاِم لَهم ِمن الْمخاِوِف وغَيِر ذَِلك ، وقَِد اجتمع ِمن هِذِه الْوساِئِل ِفي الْحرِب 
ِتي كَانت ِفي هذَيِن الْعاميِن بين دولَتِي الْياباِن وروسيا ما لَم يجتِمع ِلمدوِني التاِريِخ ِفي غَيِرها ِمن الَّ

 مكَاِتبونَ ِفي مواِقِع قَد كَانَ ِلأَشهِر الْجراِئِد الْغرِبيِة. الْحروِب ولَا غَيِر الْحروِب ِمن حواِدِث الزماِن 
الْحرِب يتبارونَ ِفي السبِق ِإلَى الْوقُوِف علَى جزِئياِت الْحواِدِث  وِإيصاِلها ِإلَى جراِئِدِهم ، كَما تفْعلُ 

كُنا نرى وساِئلَ الْفَِريقَيِن ِمن الِْخلَاِف ِفي ِإنباِء الْمشتِرِكني ِفيها ، و) التِلغرافَاِت(شِركَات الْبرِقياِت 
 ِمن تاِئِد كَانركَاِتِبي الْجِلمِة وِقيرِركَاِت الْبالٍَة ِللشِرس ِمن كَمِقيقَِة ، وِبالْح الِْعلْم هعم ذَّرعتا ياقُِض منالتو

يبا فَتهلَيفَِق عتاِئِل الْمسا الْمهكَِذب ذَِلك دعب ن.  
 دونَ أَشخرؤى الْمنعيا وِرنصثُ ِفي عدحقَاِئِع الَِّتي تاِت الْوِئيزِبيلَ ِإلَى الثِّقَِة ِبجلَا س هلَى أَنةٌ عنيةٌ بِذِه آيفَه

قُونَ علَيِه مبلَغَ التواتِر الصِحيِح وقَِليلٌ ما هو ، فَما بالُك ِبما كَانَ الِْعنايِة ِبضبِطها ، ِإلَّا ما يبلُغُ رواته الْمتِف
  ِفي الْأُمِم الْخاِليِة ؟

أُمي وجملَةُ الْقَوِل أَنَّ طَِريقَةَ الْقُرآِن ِفي قَصِص الَِّذين خلَوا ِهي منتهى الِْحكْمِة ، وما كَانَ ِلمحمٍد الْ
الناِشِئ ِفي ِتلْك الْجاِهِليِة الْأُميِة أَنْ يرتِقي ِإلَيها ِبِفكِْرِه وقَد جِهلَها الْحكَماُء ِفي عصِرِه وقَبلَ عصِرِه ، 

 مهِتِه ِمنفْوا ِإلَى صاهحاِدِه أَوالَى ِلِعبعةُ اِهللا تايا ِهدهلَِكنا اُهللا( - �  -واندلَا أَنْ هلَو ِديتها ِلنا كُنم٧) (و 
فَعلَينا وقَد ظَهرِت الْآيةُ ووضحِت السِبيلُ أَلَّا نلْتِفت ِإلَى ِرواياِت الْغاِبِرين ِفي ِتلْك الِْقصِص ، ولَا ) ٤٣: 

  نعد مخالَفَتها
  .كَشِفها كَما قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام روح اُهللا روحه ِفي مقَاِم الرضواِن ِللْقُرآِن شبهةً نباِلي ِب



 ١٥٤

ِهي وحي ِمن ) الِْكتاب الْمقَدس(ِإنَّ ِقصص الْعهديِن الْعِتيِق والْجِديِد الَِّتي يسمى مجموعها ) : فَِإنْ ِقيلَ(
  .الْقُرآنُ وِهي تعاِرض بعض ِقصِصِه اِهللا شِهد لَها 

ِإنَّ الْقُرآنَ ِإنما أَثْبت أَنَّ اَهللا تعالَى : ثَاِنيا . ِإنَّ ِتلْك الْكُتب لَيس لَها أَساِنيد متِصلَةٌ متواِترةٌ : أَولًا ) قُلْنا(
 وِهي الشِريعةُ ، وأَنَّ أَتباعه قَد حِفظُوا ِمنها نِصيبا ونسوا نِصيبا ، وأَنهم أَعطَى موسى علَيِه السلَام التوراةَ

 وقَالَ ِفي - وهو مواِعظُ وِبشارةٌ -حرفُوا النِصيب الَِّذي أُوتوه ، وأَنه أَعطَى ِعيسى علَيِه السلَام الِْإنِجيلَ 
  ) .١٤ : ٥) (فَنسوا حظا ِمما ذُكِّروا ِبِه: (ِعِه ِمثْلَ ما قَالَ ِفي الْيهوِد أَتبا

ويِجد الْقَاِرئ تفِْصيلَ هِذِه الْحقَاِئِق ِفي تفِْسِري سورِة آِل ِعمرانَ والْماِئدِة والْأَعراِف ِبالنقُوِل ِمن تاِريِخ 
  .الْفَِريقَيِن 

دعقُولُ بذَا نِفي :  ه لَتزا نلَهاِت الَِّتي قَبأَنَّ الْآي وا هلَها قَبمِة وِذِه الِْقصاِت هآي نياِل بصاِلات هجِإنَّ و
، سِبيِل اِهللا ِلِعزِة الْأُمِم شرِع الِْقتاِل ِلِحمايِة الْحِقيقَِة وِإعلَاِء شأِْن الْحق ، وبذِْل الْماِل ِفي هِذِه السِبيِل 

ومنعِتها وحياِتها الطَّيبِة الَِّتي يقَع من ينحِرف عنها ِمن الْأَقْواِم ِفي الْهلَاِك والْموِت ، كَما عِلم ِمن ِقصِة 
  . كَثْرِتِهم الَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم فَارين ِمن عدوِهم علَى

 تؤيد ما قَبلَها ِمن حاجِة الْأُمِم ِإلَى دفِْع الْهلَاِك عنها ، فَِهي - ِقصةُ قَوٍم ِمن بِني ِإسراِئيلَ -وهِذِه الِْقصةُ 
 تهِديِهم ِإذَا استهدوا ، وقَد أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم تمثِّلُ لَنا حالَ قَوٍم لَهم نِبي يرِجعونَ ِإلَيِه ، وِعندهم شِريعةٌ

 فَعِلموا أَنَّ الِْقتالَ ضرورةٌ لَا بد ِمِن - كَما خرج أَصحاب الِْقصِة الْأَولَى ِبالْجبِن -وأَبناِئِهم ِبالْقَهِر 
انُ ِفي الْبودالْع اما دا مِتكَاِبهكَالَ ، ارالنو يقُّوا الِْخزحتاِل فَاسِن الِْقتفُوا ععضوا ونبذَا كُلِِّه جه دعبِر ، وش

فَر أُولَِئك ِمن ِدياِرِهم فَماتوا ِبذَهاِب : فَهِذِه الِْقصةُ الْمفَصلَةُ ِفيها بيانٌ ِلما ِفي ِتلْك الِْقصِة الْمجملَِة 
اس اِرِهملَى ِديع ودِتيلَاِء الْعاسو ِتقْلَاِلِهم.  

 اِئِهميِب ِإحبِبس حرصت لَمو ، ِنِهمبِبج ينفَار وِجِهمرخ نع ببذَا سه مهتوةٌ ِفي أَنَّ مِرحيص اكنةُ هفَالْآي
اَء با جم لَِكنو ، هتدم تاخرافًا الَِّذي تعالَى أَضعاُهللا ت اِعفُهضاِل الَِّذي يذِْل الْمباِل وِر ِبالِْقتالْأَم ا ِمنهدع

  .كَِثريةً قَد هدانا ِإلَى سنِتِه ِفي حياِة الْأُمِم 
ِإذْ بينت أَنَّ هؤلَاِء ؛ يِفيةَ احِتياِج الناِس ِإلَيِهوجاَءت هِذِه الِْقصةُ الِْإسراِئيِليةُ تمثِّلُ الِْعبرةَ ِفيِه ، وتفَصلُ كَ

 ورعالش دتاشو ، ِديِهمأَي ِمن اِئِهمنأَبو اِرِهماِع ِديجِتراسو ِهملَيع اِدينِة الْعافَعدوا ِإلَى ماجتاح اسالن
ِبين وا ِمنى طَلَبتِة حاجاِد ِبالْحدِتعاِلاس وا ِبِه ِمنا قَاموا ِبمقَاماِن الِْجلَاِد ، وديِفي م مهقُودِعيِم الَِّذي يالز ِهم

وا ِللْأَسضرأَعا ولَّووةُ ، فَتدالْع ِتلْك هعم فَعنت ا لَملَغبم فُوِسِهمن لَغَ ِمنب كَانَ قَد فعالض لَِكناِب الَِّتي ، وب
  .أُِشري ِإلَيها ، وأُلِْهم الْقَِليلُ ِمنهم رشدهم واعتبروا فَانتصروا 



 ١٥٥

تقَدم الْكَلَام علَى هذَا الضرِب ِمن ) أَلَم تر ِإلَى الْملَِإ ِمن بِني ِإسراِئيلَ ِمن بعِد موسى: (قَالَ تعالَى 
ِتفْهلَأُ اِلاسالْمِذِه ، واِبقَِة ِلهِة السفِْسِري الِْقصاِم ِفي ت : اِويضيالْب قَالَه ،لَه اِحدِر، لَا واوشونَ ِللتِمعتجي مالْقَو

 مهرقَالَ غَيو ، هرغَيِة ، كَالْقَ: واعمِللْج ماس وهاِس والن ِمن افرلَأُ الْأَشالْم هعمجِش ، ويالْجِط وهالرِم وو
ِإذْ قَالُوا ِلنِبي لَهم ابعثْ لَنا مِلكًا نقَاِتلْ ِفي سِبيِل (أَملَاٌء ، سموا ملَأً ِلأَنهم يملَئُونَ الْعيونَ ِرواَء الْقُلُوِب هيبةً 

هو شمِويلُ ، وهذَا أَقْوى أَقْواِل الْمفَسِرين ، وهو ) : الْجلَالُ(نُ ، وقَالَ وهذَا النِبي لَم يسمِه الْقُرآ) اِهللا
فَِإنْ يوشع هو فَتى موسى ؛ ِإنه يوشع ، وهذَا ِمن الْجهِل ِبالتاِريِخ: معرب صمِويلَ ، أَو صموِئيل ، وِقيلَ 

قَالَ (ت ِفي زمِن داود والزمن بينهما بِعيد ، وبعثُ الْمِلِك ِعبارةٌ عن ِإقَامِتِه وتوِليِتِه علَيِهم ، والِْقصةُ حدثَ
 وِهي لُغةٌ غَير ِبكَسِر السِني) عِسيتم(قَرأَ ناِفع وحده ) هلْ عسيتم ِإنْ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ أَلَّا تقَاِتلُوا

 اِل ِإنْ كُِتبِن الِْقتوا عِجمحأَنْ ت متبلْ قَارى هنعالْمةُ ، وورهشةُ الْماللُّغ ِهيا وِحهاقُونَ ِبفَتالْبٍة ، وورهشم
 قَّعوا أَتكَم كُملَياِل ِإ-عِن الِْقتع نبالْج كُمِمن قَّعوأَت قُِّع  أَووِللت ِة أَوبقَارى ِللْمس؟ فَع كُملَيع كُِتب ونْ ه

أَي داٍع لَنا يدعونا ِإلَى أَلَّا : أَي ) قَالُوا وما لَنا أَلَّا نقَاِتلَ ِفي سِبيِل اِهللا وقَد أُخِرجنا ِمن ِدياِرنا وأَبناِئنا(
بس ِجدو قَدقَاِتلَ وا نلَاِدنأَو نا عاِدنِإفْرا ، وهنا عانِإي ودلَاِء الْعا ِبِإجاِرنِدي ا ِمنناجرِإخ وهاِل ، والِْقت ب

ك أَنَّ الْأُمم ِإذَا قَهرها الْعدو ذَِل) فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ تولَّوا ِإلَّا قَِليلًا ِمنهم(ِبسبِيِه ِإياهم واسِتعباِدِه لَهم ؟ 
 وحر فُخنا يِتهوم دعا باَءهيالَى ِإحعاُهللا ت ادةُ ، فَِإذَا أَرانهالْمو نباالْجهلَيع ِلبغيا ، وهأْسب دفْسا يكَّلَ ِبهنو

 فَيعملُونَ ما لَا يعملُ الْأَكْثَرونَ ، كَما عِلمت ِمن تفِْسِري - الْأَقَلُّونَ  وهم-الشجاعِة والِْإقْداِم ِفي ِخياِرها 
  .وما هو ِمنك ِببِعيٍد ، ولَم يكُن هؤلَاِء الْقَوم قَِد استعد ِمنهم ِللْحياِة ِإلَّا الْقَِليلُ ) ثُم أَحياهم: (قَوِلِه تعالَى 

 اماذُ الِْإمتِفي : قَالَ الْأُس فَكِّرت قَد ، فعضتا ولَاقُهأَخ دفْسالَِّتي ت مِة أَنَّ الْأُماِعيِتماِئِد اِلاجالْفَو ِة ِمنِفي الْآيو
تفَّروا ِإذَا تاِم ِبهلَى الِْقيع ِزمعتا وهِة ِإلَياجالْح دِة ِعنافَعداِعِر الْمِل الشقَو دلَى حا عهلُونيختا الَِّتي ياِئطُهرش 

:  
طَلَب الطَّعن وحده والنزالَا ثُم ِإذَا توفَّرِت الشروطُ يضعفُونَ ويجبنونَ ، ... وِإذَا ما خلَا الْجبانُ ِبأَرٍض 

كَاِفي را غَيهونَ أَنمعزيو ذُوِرينعِبم ما همو مهفُسوا أَنذُرعٍة ِلي)ِبالظَّاِلِمني ِليماُهللا عونَ ) وظِْلمي الَِّذين
أَِذلَّاَء أَنفُسهم وأُمتهم ِبترِك الِْجهاِد ِدفَاعا عنها وِحفْظًا ِلحقِّها ، فَهو يجِزيِهم وصفَهم فَيكُونونَ ِفي الدنيا 

 ذَِّبنيعاَء مِقيِة أَشِفي الْآِخرو ، ِفنيعضتسم.  
  

وِفي تاِريِخ أَهِل الِْكتاِب ما يِفيد أَنَّ بِني ِإسراِئيلَ كَانوا ِفي الزمِن الَِّذي بِعثَ ِفيِه صموِئيل نِبيا : أَقُولُ 
ِريعش نفُوا عرحا قَِد انملْهةُ مالِْملِّي مهاِبطَتر فَتعى ، فَضرةً أُخوِن اِهللا آِلهد وا ِمندبا ، فَعوهسنى ووسِة م

، ، وسلَّطَ اُهللا علَيِهم الِْفلَسِطيِنيني فَحاربوهم حتى أَثْخنوهم فَانكَسروا ، وسقَطَ ِمنهم ثَلَاثُونَ أَلْف مقَاِتٍل 
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 ِبِه -يستنِصرونَ ويطْلُبونَ الْفَتح :  أَي -وأَخذُوا تابوت عهِد الرب ِمنهم ، وكَانَ بنو ِإسراِئيلَ يستفِْتحونَ 
نت لَماِئيلَ ورِني ِإسب قُلُوب تركَسان ِطنيلُ ِفلَسأَه ذَها أَخفَلَم ، اِئِهمدلَى أَعاِدِه ، عدِترِلاس مهتِهم ضه

 مهِمناُء وِبيالْأَن مهِمنِة ، وِريعاةَ ِبالشالْقُض مهاؤسؤا كَانَ رمِإنو ، ملَه لُوكِد لَا مهالْع وا ِإلَى ذَِلككَانو
انَ ولَده الِْبكْر وولَده الثَّاِني ِمن قُضاِة الْجوِر وأَكَلَِة صموِئيل كَانَ قَاِضيا ، فَلَما شاخ جعلَ بِنيِه قُضاةً وكَ

 وطَلَبوا ِمن صموِئيلَ - وهم الْمعبر عنهم ِفي الْقُرآِن ِبالْملَِأ -الرشوِة ، فَاجتمع كُلُّ شيوِخ بِني ِإسراِئيلَ 
يحكُم ِفيِهم كَساِئِر الشعوِب ، فَحذَّرهم وأَنذَرهم ظُلْم الْملُوِك واسِتعبادهم ِللْأُمِم ، أَنْ يختار لَهم مِلكًا 

وقَالَ لَهم :(فَأَلَحوا فَأَلْهمه اُهللا تعالَى أَنْ يختار لَهم طَالُوت مِلكًا ، واسمه ِعندهم شاِولُ فَذَِلك قَولُه تعالَى 
 تؤي لَمو هلِْك ِمنِبالْم قأَح نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهى يِلكًا قَالُوا أَنم طَالُوت ثَ لَكُمعب ِإنَّ اَهللا قَد مهِبين

ِإنه لَقَب لَه :  وِقيلَ -نَ بِعيدا ِمنه ِفي اللَّفِْظ  وِإنْ كَا-الظَّاِهر أَنَّ طَالُوت تعِريب ِلشاِولَ )  سعةً ِمن الْماِل
وذَِلك أَنه كَانَ طَِويلًا مشذَّبا ، فَِفي ِسفِْر صموِئيلَ الْأَوِل ِمن ؛ ِمن الطُّوِل ، كَملَكُوٍت ِمن الْملِْك وأَمثَاِلها

فَوقَف بين الشعِب فَكَانَ أَطْولَ ((وِفيِه )) ق كَانَ أَطْولَ ِمن كُلِّ الشعِبِمن كَِتِفِه فَما فَو((الْعهِد الْعِتيِق 
قا فَوكَِتِفِه فَم ِب ِمنعكُلِّ الش ِفِه -)) ِمنرِع صنِبم ضرتاعو .  

 ِذكِْر طَالُوت دِعن اماذُ الِْإمتقَالَ الْأُسو :مسالَِّذي ي وه هاِولَ((ونش (( ، طَالُوت وفَه اُهللا طَالُوت اهمس قَدو
أَي أَننا لَا نعبأُ ِبما ِفي كُتِبِهم ِلما قَدمنا ، وِإذَا عِلم الْقَاِرئ أَنَّ الْقَوم لَا يعِرفُونَ كَاِتب ِسفْري صموِئيلَ 

 ، وه نالثَّاِني مِل والْأَو لَهعج مهكَارِتنا اسأَمو ، ِتِهمِميسِبت دتعِه أَلَّا يلَيلُ عهسي ها ، فَِإنٍن كُِتبمز لَا ِفي أَيو
. ها ، ولَا تقْرنُ ِبِعلَِلها ِإنَّ ِمنهم مِن احتقَره ، ولَِكن أَخبارهم لَا تتِصلُ ِبأَسباِب: مِلكًا فَقَد صرحوا ِبِه وقَالُوا 

 هلِْك ِمنِبالْم قأَح مهأَن ِمِهمعزلِْكِه وِلم كَاِرِهمِتنونَ ِفي اسرفَسقَالَ الْمو : لَا ِمن اِمنييلَاِد ِبنأَو كَانَ ِمن هِإن
ولَم : ( لَاِوي ، وهو بيت النبوِة ، وفَِهم بعضهم ِمن قَوِلِه بيِت يهوذَا ، وهو بيت الْملِْك ، ولَا ِمن بيِت

كَانَ راِعيا أَو دباغًا أَو سقَّاًء ، ولَا يِصح كَلَامهم ِفي بيِت : أَنه كَانَ فَِقريا ، وقَالُوا ) يؤت سعةً ِمن الْماِل
 يكُن ِفيِهم ملُوك قَبلَه ، ونفْيهم سعةَ الْماِل الَِّتي تؤهلُه ِللْملِْك ِفي رأِْي الْقَاِئِلني لَا تدلُّ علَى ِلأَنه لَم؛ الْملِْك

اِس ، واِع النِطب ِه ِمنلَيع لَّتا دم ِة ِهيارةُ ِفي الِْعبربا الْعمِإنا ، وكَانَ فَِقري هلَا أَن ِلكنَ أَنَّ الْموري مهأَن ِهي
بد أَنْ يكُونَ واِرثًا ِللْملِْك ، أَو ذَا نسٍب عِظيٍم يسهلُ علَى شرفَاِء الناِس وعظَماِئِهم الْخضوع لَه ، وذَا 

 مهذَا أَنِفي ه ببالسو ، لْكِبِه الْم ربدِظيٍم ياٍل عم ِإنْ لَماِء ، والْأَغِْنيفَاِء ورِللش وعضوا الْخادتقَِد اع
 مهِم أَنالْقَو ِه ِفي أُولَِئكِبين نع كَاها حالَى ِفيمعاُهللا ت نيِة ، فَبالذَّاِتي ِصفَاِتِهمو اِرِفِهمعِبم ِهملَيوا عازتمي

ِمِهمعِطئُونَ ِفي زخِلِه ماِل ِبقَوِة الْمعسِب وسكُونُ ِبالنلِْك يالْم قَاقِتحأَنَّ اس ) : كُملَيع طَفَاهقَالَ ِإنَّ اَهللا اص
الُوت مِلكًا فَسروا اصِطفَاَء اِهللا تعالَى هنا ِبوحيِه ِلذَِلك النِبي أَنْ يجعلَ طَ) وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم

) ١٣٢ : ٢) (اصطَفَى لَكُم الدين: (اصطَفَاه لَكُم كَما قَالَ : علَيِهم ، ولَعلَّه لَو كَانَ هذَا هو الْمراد لَقَالَ 
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اسِتعداِد الِْفطِْري ِللْملِْك ، ولَا يناِفي والْمتبادر ِعنِدي أَنَّ معناه فَضلَه واختاره علَيكُم ِبما أَودع ِفيِه ِمن اِل
  : ِلأَنَّ هِذِه الْأُمور ِهي بيانٌ ِلأَسباِب اِلاخِتياِر وِهي أَربعةٌ ؛ هذَا كَونَ اخِتياِرِه كَانَ ِبوحٍي ِمن اِهللا

)١ (الِْفطِْري اددِتعاِلاس  
  لَِّذي يكُونُ ِبِه التدِبري السعةُ ِفي الِْعلِْم ا) ٢ (
الْعقْلُ ((بسطَةُ الِْجسِم الْمعبر ِبها عن ِصحِتِه وكَماِل قُواه الْمستلِْزِم ذَِلك ِلِصحِة الِْفكِْر علَى قَاِعدِة ) ٣(

  مدافَعِة وِللْهيبِة والْوقَاِروِللشجاعِة والْقُدرِة علَى الْ)) السِليم ِفي الِْجسِم السِليِم
واُهللا يؤِتي ملْكَه من يشاُء واِلاسِتعداد هو : (توِفيق اِهللا تعالَى الْأَسباب لَه وهو ما يعبر عنه ِبقَوِلِه ) ٤(

لِْعلْم ِبحاِل الْأُمِة ومواِضِع قُوِتها وضعِفها وجودِة الِْفكِْر ِفي تدِبِري الركْن الْأَولُ ِفي الْمرتبِة فَِلذَِلك قَدمه ، وا
 وه نم ذَهخلْطَِة اتِللس ِعدتسم راِنِه غَيماِل زاِلٍم ِبحع ِمن ِة ، فَكَمبترالثَّاِني ِفي الْم كْنالر وا ، هئُوِنهش

ِعدتسم وكُونَ هِإلَى أَنْ ي هأْيِبِه ر ضهني لَما ، وِتهاسِسي لَكٍَة أَومأِْسيِس مأْيِه ِفي تِضيُء ِبرتسا ياجا ِسرلَه 
 ، وهو ِفي الناِس أَكْثَر السيد الزِعيم ِفيها ، وكَمالُ الِْجسِم ِفي قُواه وِرواِئِه هو الركْن الثَّاِلثُ ِفي الْمرتبِة

  .ِمن ساِبِقيِه 
ِلأَنَّ الْمزايا الثَّلَاثَ ِإذَا وِجدت سهلَ علَى صاِحِبها ؛ وأَما الْمالُ فَلَيس ِبركٍْن ِمن أَركَاِن تأِْسيِس الْملِْك

ناِس مِفي الن ِرفعا لَنِإناِل ، وانُ ِبالْمياِل الِْإتِبح هِرفَتعمو هاددِتعاس لَِكنو ، يأُم فَِقري وهلَةً وود سأَس 
الْأُمِة الَِّتي سادها، وشجاعته كَانت كَاِفيةً ِلِلاسِتيلَاِء علَيها واِلاسِتعانِة ِبأَهِل الِْعلِْم ِبالِْإدارِة والشجعاِن علَى 

ماِبِعتلَى الركَانَ الثَّلَاثَةَ عالْأَر مقَد قَدا ، ولْطَِتِه ِفيهِلكًا ؛ ِكِني سم ِتريِل الَِّذي اخجاِهِب الروِبم لَّقعتا تهِلأَن
لَى ِبتسِخِري الْأَسباِب الَِّتي لَا عملَ لَه فَأَنكَر الْقَوم اخِتياره فَِهي الْمقْصودةُ ِبالْجواِب ، وأَما توِفيق اِهللا تعا

؛ ِفيها ِلسعيِه فَلَيس ِمن مواِهِبِه ومزاياه فَتقَدم ِفي أَسباِب اخِتياِرِه ، وِإنما تذْكَر تِتمةً ِللْفَاِئدِة وبيانا ِللْحِقيقَِة
امةً عقَاِعد تذُِكر ِلذَِلكو فًا لَهصةً لَا و.  

  :وِللَِّه در الشاِعِر الْعرِبي حيثُ قَالَ ِفي ِصفَاِت الْجِديِر ِباِلاخِتياِر ِلزعامِة الْأُمِة وِقيادِتها 
 بحو ركُمرِللَِّه د كُمروا أَما... فَقَلِّدطَِلعضِب مرِر الْحاِع ِبأَمالذِّر  

تلَا م هداعِش سياُء الْعخفًا ِإنْ را... رعشِبِه خ وهكْرم ضلَا ِإذَا عو  
  ولَيس يشغلُه مالٌ يثَمره عنكُم ، ولَا ولَد يبِغي لَه الرفْعا) وِمنها(

يِء ِإلَى مِشيئَِة اِهللا تعالَى هو أَنَّ اَهللا تعالَى يفْعلُه ِبلَا ِإنَّ ِمن الناِس من يظُن أَنَّ معنى ِإسناِد الش: وأَقُولُ 
سبٍب ولَا جرياٍن علَى سنٍة ِمن سنِنِه ِفي ِنظَاِم خلِْقِه ، ولَيس كَذَِلك فَِإنَّ كُلَّ شيٍء ِبمِشيئَِة اِهللا تعالَى 

ِبِنظَاٍم وتقِْديٍر مواِفٍق ِللِْحكْمِة لَيس ِفيِه جزاف ولَا خلَلٌ ، : أَي ) ٨ : ١٣) (وكُلُّ شيٍء ِعنده ِبِمقْداٍر(
فَِإيتاؤه الْملْك ِلمن يشاُء ِبمقْتضى سنِتِه ِإنما يكُونُ ِبجعِلِه مستِعدا ِللْملِْك ِفي نفِْسِه ، وِبتوِفيِق الْأَسباِب 
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ِلسيِه ِفي ذَِلك؛ ع ِن : أَييرأَم نيِع بمِبالْج وِة الَِّتي : هاِل الْأُمِفي ح رالْآخِلِك ، وفِْس الْما ِفي نمهدأَح
قَالَ ِفي الدرِر )) كَما تكُونونَ يولَّى علَيكُم((يكُونُ ِفيها ، وِفي الْأَحاِديِث الْمشهورِة علَى أَلِْسنِة الْعامِة 

الْمنتِثرِة رواه ابن جميٍع ِفي معجِمِه ِمن حِديِث أَِبي بكْرةَ ، والْبيهِقي ِفي الشعِب ِمن حِديِث يونس بِن 
أَخرجه الديلَِمي ِفي مسنِد الِْفردوِس عن وِفي كَنِز الْعماِل . هذَا منقَِطع : ِإسحاق عن أَِبيِه مرفُوعا ثُم قَالَ 

  .أَِبي بكْرةَ والْبيهِقي عن أَِبي ِإسحاق السِبيِعي مرسلًا 
حتى يغِلب خيرها علَى نعم ِإذَا أَراد اُهللا ِإسعاد أُمٍة جعلَ مِلكَها مقَويا ِلما ِفيها ِمن اِلاسِتعداِد ِللْخيِر ، 

شرها، فَتكُونُ سِعيدةً ، وِإذَا أَراد ِإهلَاك أُمٍة جعلَ مِلكَها مقَويا ِلدواِعي الشر ِفيها حتى يتغلَّب شرها علَى 
ا أُمهلَيوا عدعةً ذَِليلَةً ، فَتِقيكُونُ شا، فَتِرهيا ِفي خهلَيع اتفْتتا ، واِفهأَطْر ا ِمنهقُصنالُ تزةٌ ، فَلَا تةٌ قَِوي

أُموِرها ، أَو تناِجزها الْحرب حتى تِزيلَ سلْطَانها ِمن الْأَرِض ، يِريد اُهللا تعالَى ذَِلك فَيكُونُ ِبمقْتضى سنِنِه 
ِتماُء ِفي ِنظَاِم اِلاجشي نِمم هِزعنياُء وشي نم لْكِتي الْمؤي وٍث. اِع ، فَهبلَا عٍة ، لَا ِبظُلٍْم وِحكْمٍل ود؛ ِبع

) ١٠٥  :٢١) (ولَقَد كَتبنا ِفي الزبوِر ِمن بعِد الذِّكِْر أَنَّ الْأَرض يِرثُها ِعباِدي الصاِلحونَ: (وِلذَِلك قَالَ 
فَالْمتقُونَ ِفي هذَا الْمقَاِم ) ١٢٨ : ٧) (ِإنَّ الْأَرض ِللَِّه يوِرثُها من يشاُء ِمن ِعباِدِه والْعاِقبةُ ِللْمتِقني: (وقَالَ 

اب خراِب الِْبلَاِد وضعِف الْأُمِم ،  هم الَِّذين يتقُونَ أَسب- مقَاِم اسِتعماِر الْأَرِض والسيادِة ِفي الْمماِلِك -
وِهي الظُّلْم ِفي الْحكَّاِم، والْجهلُ وفَساد الْأَخلَاِق ِفي الدولَِة والْأُمِة ، وما يتبع ذَِلك ِمن التفَرِق والتنازِع 

قَاِم هذَا الْمونَ ِفي هاِلحالصاذُِل ، وخالتِب وسِم ِبحِة الْأُماسِسيِض واِر الْأَرمِتعونَ ِلاسلُحصي الَِّذين م
 اِعيِتما اِلاجاِدهدِتعاس.  

ثِْل ِعبارِة ِلأَنِني أَرى عامةَ الْمسِلِمني يفْهمونَ ِمن ِم؛ أَطَلْت ِفي بياِن معنى مِشيئَِة اِهللا تعالَى ِفي ِإتياِن الْملِْك 
 رشا الْبهلَيِري عجِن الَِّتي ينالساِب وباَء الْأَسرو ٍة ِهيٍة ِإلَِهيلُوِك ِبقُوكُونُ ِللْمي لْكا أَنَّ الْماِزهِة ِفي ِإجيالْآي

ِم الْوِفي الْأُم قَِدمي ِتقَادذَا اِلاعهِة ، وِبيالْكَس اِلِهممِبِه ِفي أَعِة ، واِنيرصِب النةٌ ِفي كُتارِعب اهنعِفي مِة ، وثَِني
 ِهي ِتِهممقَاولَةَ ماوحأَنَّ مِة ، ولْطَِة الِْإلَِهيالس ةٌ ِمنبعش مهلْطَتونَ أَنَّ سظُني الَِّذين اسالن لُوكالْم دبعتاس

  . الْباِري سبحانه وتعالَى والْخروِج عن مِشيئَِتِه كَمحاولَِة مقَاومِة
ِإذْ جاَء ِفي آِخِرِه ، ) واُهللا يؤِتي ملْكَه من يشاُء: (وكَانَ الْأُستاذُ الِْإمام أَوجز ِفي الدرِس ِبتفِْسِري قَوِلِه تعالَى 

نِتي عذَكِّرِفي م تبكَت قَدو ه)) لِْك: أَياُء ِللْمشي نِيئَِة مهةٌ ِفي تنس هِإلَّا )) أَن ِقلُهعاِل لَا يمذَا الِْإجِمثْلُ هو
 لَه تعاىل من جمع بين الْآياِت الْكَِثريِة ِفي ِإرِث الْأَرِض وِفي هلَاِك الْأُمِم وتكَوِنها ، والْآيات الْواِردةُ ِفي أَنَّ

ِإنَّ اَهللا لَا يغير ما ِبقَوٍم حتى : (ِفي الْبشِر سننا لَا تتبدلُ ولَا تتحولُ وقَد ذَكَرنا بعضها ، وِمنها قَولُه تعالَى 
فُِسِهما ِبأَنوا مريغفُ) ١١ : ١٣) (يِم ِفي ِصفَاِت أَنالَةُ الْأُما فَحا -ِسهلَاقُهأَخا واِرفُهعما وهقَاِئدع ِهيو 

 ِهي الْأَصلُ  ِفي تغيِر ما ِبها ِمن ِسيادٍة أَو عبوِديٍة وثَروٍة أَو فَقٍْر ، وقُوٍة أَو ضعٍف ، وِهي ِهي -وعاداتها 
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والْغرض ِمن هذَا الْبياِن أَنْ نعلَم أَنه لَا يِصح لَنا اِلاعِتذَار ِبمِشيئَِة اِهللا عِن . الَِّتي تمكِّن الظَّاِلم ِمن ِإهلَاِكها 
 وِحكْمِتِه ِفي فَِإنَّ مِشيئَته تعالَى لَا تتعلَّق ِبِإبطَاِل سنِتِه تعالَى؛ التقِْصِري ِفي ِإصلَاِح شئُوِننا اتكَالًا علَى ملُوِكنا 

ِنظَاِم خلِْقِه ، ولَا دِليلَ ِفي الِْكتاِب والسنِة ولَا ِفي الْعقِْل ولَا ِفي الْوجوِد علَى أَنَّ تصرف الْملُوِك ِفي الْأُمِم 
) فَاعتِبروا ياأُوِلي الْأَبصاِر(ته شاِهدتاِن ِبِضد ذَِلك هو ِبقُوٍة ِإلَِهيٍة خاِرقٍَة ِللْعادِة ، بلْ شِريعةُ اِهللا تعالَى وخِليقَ

)٢ : ٥٩. (  
علَى طَِريقَِة الْقُرآِن ِفي التنِبيِه علَى الدِليِل بعد الْحكِْم ) واُهللا واِسع عِليم: (ثُم ختم الْآيةَ ِبقَوِلِه تعالَى 

واسع التصرِف والْقُدرِة ، ِإذَا شاَء أَمرا اقْتضته ِحكْمته ِفي ِنظَاِم : أَي ؛ ِئِه الْحسنى وآثَاِرهاوالتذِْكِري ِبأَسما
بلِْك عقَاِق الْمِتحِفي اس هننس عضِة فَلَا يوِه الِْحكْمجِبو ِليمالَةَ ، عحلَا م قَعي هِليقَِة فَِإنالْخ رأَم كرتلَا يثًا ، و

الِْعباِد ِفي اجِتماِعِهم سدى ، بلْ وضع لَهم ِمن السنِن الْحِكيمِة ما هو منتهى الِْإبداِع والِْإتقَاِن ، ولَيس ِفي 
  .الِْإمكَاِن أَبدع ِمما كَانَ 

نَّ وجوه الرد علَى منِكِري جعِل طَالُوت مِلكًا أَربعةٌ ، وأَحسن ِعبارٍة لَهم هذَا وقَد جرى الْمفَسرونَ علَى أَ
  :لَما استبعدوا تملُّكَه ِلفَقِْرِه وسقُوِط نسِبِه رد علَيِهم ذَِلك : علَى اخِتصاِرها ِعبارةُ الْبيضاِوي قَالَ 

  .ِبأَنَّ الْعمدةَ ِفيِه اصِطفَاُء اِهللا تعالَى، وقَِد اختاره علَيكُم، وهو أَعلَم ِبالْمصاِلِح ِمنكُم ) أَولًا(
دِن ِليكُونَ أَعظَم ِبأَنَّ الشروطَ ِفيِه ؛ وفُور الِْعلِْم ِليتمكَّن ِمن معِرفَِة الْأُموِر السياِسيِة ، وجسامِة الْب) ثَاِنيا(

 قَدا ، واُهللا ِفيه هادز قَدو ، متا ذَكَروِب لَا مرِة الْحدكَابمو ودِة الْعمقَاولَى مى عأَقْوا ِفي الْقُلُوِب ، وطَرخ
 هأْسالُ رنفَي هدي دمي لُ الْقَاِئمجكَانَ الر.  

  .تعالَى ماِلك الْملِْك علَى الِْإطْلَاِق فَلَه أَنْ يؤِتيه من يشاُء ِبأَنه ) ثَاِلثًا(
. ِبمن يِليق ِبالْملِْك وغَيِرِه اهـ ) عِليم(الْفَضلَ يوسع الْفَضلَ علَى الْفَِقِري ويغِنيِه ) واِسع(ِبأَنه ) راِبعا(

علَ ِبملُوا الْأَوعلَ ِفي فَجلُوا الْقَومأَجئَاِن ، ويا شمها واِحدئًا ويِن شدةَ الْبِزيمقِْل وةَ الْعِزيلُوا معجى الثَّاِلِث ون
 ، وجعلُوا كَونه تعالَى واِسعا الْمِشيئَِة حتى ِإنَّ الْمتوهم لَيتوهم أَنَّ ذَِلك يكُونُ ِبِعنايٍة غَيِبيٍة لَا ِبسنٍة ِإلَِهيٍة

ولَا أَحفَظُ عِن الْأُستاِذ الِْإماِم ِفي الْأَوِل شيئًا ، ورأْيه ِفي مِشيئَِة اِهللا تعالَى هنا ما تقَدم . عِليما وجها خاصا 
 رفَس قَدآِنفًا ، و))اِسعالْو ((رصاِسِع التقَالَ ِفي ِبوِل ، والْفَض عاسو ِلِهمقَو عم ِفقتي وهِة ، ورالْقُدِف و

  . عِليم ِبوجوِه اِلاخِتياِر ومن يستِحق الْملْك ) عِليم(تفِْسِري 
)ِفيِه س وتابالت كُمأِْتيلِْكِه أَنْ يةَ مِإنَّ آي مهِبين مقَالَ لَهآلُ وى ووسآلُ م كرا تةٌ ِممِقيبو كُمبر ةٌ ِمنِكين

هارونَ تحِملُه الْملَاِئكَةُ ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً لَكُم ِإنْ كُنتم مؤِمِنني فَلَما فَصلَ طَالُوت ِبالْجنوِد قَالَ ِإنَّ اَهللا 
هِمن ِربش نٍر فَمهِبن ِليكُمتبِإلَّا م هوا ِمنِربِدِه فَشفَةً ِبيغُر فرِن اغْتي ِإلَّا مِمن هفَِإن همطْعي لَم نمي وِمن سفَلَي 

 الَِّذين يظُنونَ قَِليلًا ِمنهم فَلَما جاوزه هو والَِّذين آمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم ِبجالُوت وجنوِدِه قَالَ
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أَنهم ملَاقُوا اِهللا كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اِهللا واُهللا مع الصاِبِرين ولَما برزوا ِلجالُوت وجنوِدِه 
انا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفِْرغْ عنبقَالُوا ر داولَ دقَتِبِإذِْن اِهللا و موهمزفَه ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرص

 ضِت الْأَردٍض لَفَسعِبب مهضعب اساِهللا الن فْعلَا دلَواُء وشا يِمم هلَّمعةَ والِْحكْمو لْكاُهللا الْم اهآتو الُوتج
اَهللا ذُو فَض لَِكنوِلنيسرالْم لَِمن كِإنو قِبالْح كلَيا علُوهتاِهللا ن اتآي ِن ِتلْكيالَملَى الْعٍل ع. (  

قْتِنعوا ِبما يدلُّ علَى أَنَّ بِني ِإسراِئيلَ لَم ي) وقَالَ لَهم نِبيهم ِإنَّ آيةَ ملِْكِه أَنْ يأِْتيكُم التابوت: (قَولُه تعالَى 
احتج ِبِه علَيِهم نِبيهم ِمِن اسِتحقَاِق طَالُوت الْملْك ِبما اختاره اُهللا وأَعده لَه ِباصِطفَاِئِه ، وِإيتاِئِه ِمن سعِة 

تاِئِه ، حباِم ِبأَعالِْقي ِمن هكِّنما يِم مطَِة الِْجسسبالِْعلِْم و دوع ِهيِة ِبِه ، وايلَى الِْعنع ملُّهدةً تآي لَ ِلذَِلكعى ج
 فرعالْم وتابذَا التهو ، ِهموِت ِإلَيابِل : التِل الْفَصوِد ، فَِفي أَوهِب الْيوفَةٌ ِفي كُترعةٌ مِقص لَه وقدنص

كَلِّم بِني ِإسراِئيلَ أَنْ يأْخذُوا : وكَلَّم الرب موسى قَاِئلًا :  (( الْخروِج ما نصه الْخاِمِس والِْعشِرين ِمن ِسفِْر
ضةٌ ِلي تقِْدمةً ِمن كُلِّ من بحثَه قَلْبه تأْخذُونَ تقِْدمِتي ، وهِذِه ِهي التقِْدمةُ الَِّتي تأْخذُونها ِمنهم ذَهب وِف

ونحاس وأَسمانجوِني وأُرجونَ وِقرِمز وبوٍص وشعِر ِمعزى وجلُوِد ِكباٍش محمرٍة وجلُوِد تخٍس وخشِب 
ارِحجٍع وِة ِجزارِحجو ،وِر الِْعطْرخِللْبِة، وحسِن الْمهاٍب ِلدأَطْيِة وارنٍت ِللْميزٍط وناِء سدِصيٍع ِللررِة ت

والصدرِة ، فَيصنعونَ ِلي مقَدسا ِلأَسكُن ِفي وسِطِهم ِبحسِب جِميِع ما أَنا أُِريك ِمن ِمثَاِل الْمسكَِن وِمثَاِل 
ه ِذراعاِن وِنصف ، وعرضه ِذراع جِميِع آِنيِتِه، هكَذَا تصنعونَ فَيصنعونَ تابوتا ِمن خشِب السنِط طُولُ

 فِنصو اعِذر هِتفَاعارو ، فِنصِه ِإكِْليلًا . ولَيع عنصتيِه ، وشغاِرٍج تخاِخٍل ود ِمن ، ِقيٍب نيِه ِبذَهشغتو
هٍب وتجعلُها علَى قَواِئِمِه الْأَربِع ، علَى جاِنِبِه الْواِحِد ِمن ذَهٍب حوالَيِه ، وتسِبك لَه أَربع حلَقَاٍت ِمن ذَ

حلْقَتاِن وعلَى جاِنِبِه الثَّاِني حلْقَتاِن ، وتصنع عصويِن ِمن خشِب السنِط وتغشيِهما ِبذَهٍب ، وتدِخلُ 
بِي التابوِت ِليحملَ التابوت ِبِهما ، تبقَى الْعصواِن ِفي حلْقَِة التابوِت لَا الْعصويِن ِفي الْحلَقَاِت علَى جاِن

تنزعاِن ِمنها ، وتضع ِفي التابوِت والشهادِة الَِّتي أُعِطيك ، وتصنع ِغطَاًء من ذَهٍب نِقي طُولُه ِذراعاِن 
ضرعو فِنصفَِي الِْغطَاِء ، ولَى طَرا عمهعنصاطٍَة تةَ ِخرعنٍب صذَه نِن ميوبكَر عنصتو ، فِنصو اعِذر ه

فَاصنع كَروبا واِحدا علَى الطَّرِف ِمن هنا ، وكَروبا آخر علَى الطَّرِف ِمن هناك ، ِمن الِْغطَاِء تصنعونَ 
روبيِن علَى طَرفَيِه ، ويكُونُ الْكَروباِن باِسطَيِن أَجِنحتهما ِإلَى فَوق ، مظَلِّلَيِن ِبأَجِنحِتِهما علَى الِْغطَاِء الْكَ

طَاَء علَى التابوِت ِمن ووجهاهما كُلُّ واِحٍد ِإلَى الْآخِر نحو الِْغطَاِء يكُونُ وجها الْكَروبيِن ، وتجعلُ الِْغ
ِطيكا أُعةَ الَِّتي أَنادهالش عضوِت تابِفي التو ، قاهـ )) فَو.  

ِنيتها هذَا ما ورد ِفي ِصفَِة الْأَمِر ِبصنِع ذَِلك التابوِت الديِني ، وذَكَر بعده كَيِفيةَ صنِع الْماِئدِة الديِنيِة وآ
 ِمنه كَيف ٢٧والْمسكَن والْمذْبح وخيمةَ الْعهِد ومنارِة السراِج والثِّياِب الْمقَدسِة ، ثُم فَصلَ ِفي الْفَصِل 

اِئبغَر ِهيوِر ، وخِح الْبذْبماِر ونالْمِة واِئدالْموِت وابذَا الته عنكَانَ ص وِر أَلَاِعيبصِذِه الْعقَلَاُء ها عهدعي 
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 قَد - وقَِد استعبدهم وثَِنيو الِْمصِريني أَحقَابا - أَنَّ بِني ِإسراِئيلَ كَانوا - واُهللا أَعلَم -، والِْحكْمةُ ِفيها 
يِة ، وما ِفيها ِمن الزينِة والصنعِة الَِّتي تدِهش الناِظر ، وتشغلُ ملَكَت قُلُوبهم عظَمةُ ِتلْك الْهياِكِل الْوثَِن

الْخاِطر ، فَأَراد اُهللا تعالَى أَنْ يشغلَ قُلُوبهم عنها ِبمحسوساٍت ِمن ِجنِسها تنسب ِإلَيِه سبحانه وتعالَى 
شهادةُ اِهللا سبحانه ، ثُم تابوت الرب وتابوت اِهللا : أَي ؛ التابوت سمي أَولًا تابوت الشهادِةوتذْكَر ِبِه ، فَ

نةَ لَيست داِئمةً ، كَذَِلك أُِضيف ِإلَى اِهللا تعالَى كُلُّ شيٍء صِنع ِللِْعبادِة ، وهذَا ِمما يدلُّ علَى أَنَّ ِتلْك الديا
، فَلَا غَرو ِإذَا نسخ الِْإسلَام كُلَّ هذَا الزخرِف والصنعِة ِمن الْمساِجِد الَِّتي يعبد ِفيها اُهللا تعالَى حتى لَا 

ذَِلك ا كَلَّفَهما ، وهٍء ِمنياِة اِهللا ِبشاجنم نلِّي عصِغلَ الْمتشي هةُ ِبأَنسقَدالْم هبكُت هفَتصالَِّذي و بعالش 
 برقُولُ الْعا تكَم ِة أَوقَبالر لْبالْقَفَا((ص ِريضِة ِبِه )) عثَِنيوِب الْوعاطَِة الشِإحِة وثَِنيِدِه ِبالْوهِب علَى قُرع

ِإذْ لَا يربى الرجلُ الْعاِقلُ ِبِمثِْل ما يربى ِبِه الطِّفْلُ أَِو ؛ لْبشِر ِفي طَوِر ارِتقَاِئِهمِمن كُلِّ جاِنٍب لَا يِليق ِبحاِل ا
ِتي يقَدس الْياِفع ، وِفي ساِئِر فَصوِل ِسفِْر الْخروِج الثَّلَاثَِة تفِْصيلٌ ِلما قَدمه بنو ِإسراِئيلَ ِلصنِع ِتلْك الداِر الَّ

 ِجدلَت كفَِإن ، مهدوِت ِعنابِقيقَِة التِرفَةُ حعا مها ِمننضغَرو ، ِر ذَِلكغَيوِت وابالتِة وميِع الْخنِلصا اُهللا ، وِفيه
هنةً عالًا غَِريبا أَقْوندِص ِعنِب الْقَصكُتفِْسِري وِب التِض كُتعأُ ِفي بشنمِة ، ونالْج ِمن مآد علَ مزن ها أَنهِمن ، 

ِتلْك الْأَقْواِل ما كَانَ ينِبذُ ِبِه الِْإسراِئيِليونَ ِمن الِْقصِص بين الْمسِلِمني مخادعةً لَهم ، ِليكْثُر الْكَِذب ِفي 
  .ِه ، ويِجد رؤساُء الْيهوِد مجالًا واِسعا ِللطَّعِن ِفي الْقُرآِن يصدونَ ِبِه قَومهم عنه تفِْسِريِهم ِللْقُرآِن فَيِضلُّوا ِب

 وضع اللَّوحيِن اللَّذَيِن ِفيِهما شهادةُ - علَيِه الصلَاةُ والسلَام -وِفي آِخِر فَصوِل ِسفِْر الْخروِج أَنَّ موسى 
 - ِلبِني ِإسراِئيلَ ِفي التابوِت ، وِفي كُتِبِهم الْأُخرى أَنه كَانَ بعده ِعند فَتاه يشوع -وصاياه :  أَي -ِهللا ا

 أَي : عوشِجيَء-ياِل وفُوا ِفي الِْقتعوِت ، فَِإذَا ضابذَا التونَ ِبهِصرنتسوا يكَان مهأَنو  ثُوبت وهمقَدِبِه و 
ِإلَيِهم شجاعتهم ، وينصرهم اُهللا تعالَى ، أَي ينصرهم ِبِتلْك الشجاعِة الَِّتي تتجدد لَهم ِبِإحضاِر التابوِت لَا 

هوِت فَأُِخذَ ِمنابلَى التوا عغُِلب ِلذَِلكفِْسِه ووِت نابِن ِبالتغي فَلَم ، ملَاقُهأَخ تدفَسو مهِقيني فعا ضمدِعن م
  .عنهم التابوت شيئًا كَما قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام رِحمه اُهللا تعالَى 

 ِكتابةَ هِذِه التوراِة أَمر اللَّاِويني أَنَّ موسى لَما كَملَ) ((٣٠ - ٢٤ : ٣١(وِفي ِسفِْر تثِْنيِة اِلاشِتراِع : أَقُولُ 
خذُوا ِكتاب التوراِة هذَا وضعوه ِبجاِنِب تابوِت عهِد الرب ِإلَِهكُم : حاِمِلي تابوِت عهِد الرب قَاِئلًا 

كُملَيا عاِهدكُونَ شِلي. ((  
لَسِطيِنيني وبِني ِإسراِئيلَ علَى عهِد عاِليا أَو عاِلي الْكَاِهِن ، فَانتصر الِْفلَسِطيِنيونَ ثُم كَانت حرب بين الِْف

ي  الَِّذ-وأَخذُوا التابوت ِمن بِني ِإسراِئيلَ بعد أَنْ نكَّلُوا ِبِهم تنِكيلًا فَمات عاِلي قَهرا ، وكَانَ صموِئيل 
 قَاِضيا ِلبِني ِإسراِئيلَ ِمن بعِدِه ، وهو نِبيهم الَِّذي طَلَبوا ِمنه أَنْ يبعثَ -يدعى ِفي الْكُتِب الْعرِبيِة مشويلَ 

لِْك طَالُوتةً ِلمآي ِهموِت ِإلَيابالت وعجلَ رعجو ، مقَدا تلَ كَمِلكًا فَفَعم مقَالُوا ِفي لَهو ، ملَه هالَِّذي أَقَام 
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ِإنَّ أَهلَ ِفلَسِطني ابتلُوا بعد أَخِذ التابوِت ِبالِْفرياِن ِفي زرِعِهم والْبواِسِري ِفي أَنفُِسِهم : سبِب ِإتياِن التابوِت 
 انتقَم ِمنهم فَأَعادوه علَى عجلٍَة تجرها بقَرتاِن ، ووضعوا ِفيِه صور ، فَتشاَءموا ِمنه ، وظَنوا أَنَّ ِإلَه ِإسراِئيلَ

 ِبِهمةً ِلذَنلُوا كَفَّارعِب جالذَّه ِمن اِسريوب روصاٍن وِفري.  
ا أَحلَم هأَن مهدِس ِعنقَداِريِخ الْمِن ِفي التودالْم ِمنو وتابتاةُ وروِت التانَ فُِقدملَيكَلَ سيونَ هاِبِليالْب قر

  . الْعهِد معا ِلأَنهما قَد أُحِرقَا ِفيِه 
فَقَد كَثُرت ) ِفيِه سِكينةٌ ِمن ربكُم وبِقيةٌ ِمما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ: (وأَما قَولُه تعالَى ِفي التابوِت 

ِفيِه الروايات ، وِمنها ما لَا يدلُّ علَيِه نقْلٌ ولَا يقْبلُه عقْلٌ ، علَى أَنها متعاِرضةٌ لَا يمِكن الْجمع بينها كَما 
  .ترى ِفي تفِْسِري ابِن جِريٍر وهو أُم التفَاِسِري 

ندرأَو قَدلَ واِئِب لَا أَصرالْغ ا ِفيِه ِمنمعوِت وابِن التع ا ذُِكرم أَنَّ أَكْثَر لَمعوِد ِليهِب الْيكُت ا ِمنندرا أَوا م
لُّغِة ما تسكُن ِإلَيِه النفْس لَه ِفي ِتلْك الْكُتِب ، وِإنما وحي اِهللا تعالَى ناِطق ِبأَنَّ ِفيِه سِكينةٌ ، والسِكينةُ ِفي ال

ويطْمِئن ِبِه الْقَلْب ، وِفي ِإتياِن الصندوِق سِكينةٌ لَا تخفَى ِلما كَانَ لَه ِمن الشأِْن الديِني ِعند الْقَوِم ، أَو ِفيِه 
ري الذَّهب الَِّتي تدلُّ علَى خوِف الْعدو ، أَِو الْأَلْواح أَو ما يحِدثُ لَهم سِكينةً وِهي الِْفريانُ والْبواِس

 اها قُلْنم وحطَاٍء نع نع ِويرونَ ، وارآلُ هى ووسآلُ م كرا تةُ ِممِقيالْب ِهي ِهيا ، وهتاضضر . نقَالَ اب
ِل ِبالْحق ِفي معنى السِكينِة ما قَالَه عطَاُء بن أَِبي رباٍح ِمن أَنها الشيُء تسكُن ِإلَيِه وأَولَى هِذِه الْأَقْوا: جِريٍر 

ِة صور أَحدهما أَنَّ الْمراد ِبالْملَاِئكَ: يحتِملُ وجهيِن ) تحِملُه الْملَاِئكَةُ: (وقَولُه . النفُوس ِمن الْآياِت 
وتابلَ التمح قَدِن ويوب؛ الْكَر ِة : أَيوعنصاِثيِل الْممالتوِر وِف الْقُصصقُولُ ِفي وا تا كَمِهملَيع ِضعو :

أَنَّ الْبقَرتيِن اللَّتيِن حملَتا : ِفيها فُلَانٌ علَى فَرٍس ِمن نحاٍس ، تِريد ِتمثَالَ الْمِلِك وِتمثَالَ الْفَرِس ، وثَاِنيِهما 
التابوت ِمن بعِض ِبلَاِد الِْفلَسِطيِنيني ِإلَى بِني ِإسراِئيلَ كَانتا تِسرياِن مسخرتيِن ِبِإلْهاِم الْملَاِئكَِة ، وِفي كُتِب 

ا عترِن جيِن اللَّتيتقَرِم أَنَّ الْبِفيِه الْقَو باٍم لَا كَسِري ِبِإلْهجا يمو ، اِئقلَا سو ا قَاِئدملَه كُني وِت لَمابلَةَ التج
رنا حدثَنا الْحسن قَالَ أَخب: روى نحو هذَا ابن جِريٍر قَالَ . ِللْبشِر وهو ِمن الْخيِر يسند ِإلَى ِإلْهاِم الْملَاِئكَِة 

وكَلَ ِبالْبقَرتيِن اللَّتيِن سارتا : عبد الرزاِق قَالَ أَخبرنا عبد الصمِد بن معِقٍل أَنه سِمع وهب بن منبٍه يقُولُ 
ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً لَكُم ِإنْ كُنتم : (قَوِلِه تعالَى ِبالتابوِت أَربعةً ِمن الْملَاِئكَِة يسوقُونهما ِإلَخ ، وختم الْآيةَ ِب

ِمِننيؤةٌ : قَالُوا ) ملَاموِت عابِجيِء التِإنَّ ِفي م أَي ، ماِئيلَ لَهرِني ِإسب ِبيةَ كَلَاِم نِتمذَا تكُونَ هِملُ أَنْ يتحي
نايِة اِهللا ِبكُم ، واصِطفَاِئِه لَكُم هذَا الْمِلك الَِّذي ينهض بشئُوِنِكم وينكِّلُ أَو حجةٌ لَكُم تدلُّ علَى ِع

ِه ِبأَعداِئكُم ، فَعلَيكُم أَنْ ترضوا ِبملِْكِه ولَا تفَرقُوا عنه ، ويحتِملُ أَنْ يكُونَ اسِتئْناف كَلَاٍم ِمنه تعالَى ِلهِذ
ِإذْ لَولَا الْوحي ؛  ِمن هِذِه الِْقصِة آيةٌ بينةٌ علَى ثُبوِتِه- �  -الْأُمِة ، معناه أَنَّ ِفيما أَوحاه اُهللا تعالَى ِإلَى نِبيِه 

ا ، ولَا كَانَ يعِرف ما انطَوت علَيِه ِمن الِْعبرِة لَما كَانَ يعِرفُها وهو الْأُمي الَِّذي لَم يقْرأْ ولَم يتعلَّم شيئً
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والْفَاِئدِة ، ولَا ِسيما ما يعتبر ِفي الْملُوِك ِمن الصفَاِت الَِّتي تؤهلُهم ِللِْقياِم ِبأَعباِء السياسِة وأَعماِل الرياسِة ، 
؛ يةً بينةً وِعبرةً ناِفعةً ِلمن يؤِمن ِباِهللا وآياِتِه الَِّتي تؤيد ِبها أَنِبياَءه ورسلَه علَيِهم السلَاموِإنما يكُونُ ذَِلك آ

  .ِلذَِلك قَيدها ِبالشرِط الَِّذي حِذف جوابه ِلدلَالَِة الْكَلَاِم علَيِه 
 أَنَّ الْغرض الْأَولَ ِمن طَلَِب الْقَوِم نصب الْمِلِك علَيِهم أَنْ يتولَّى ِقيادتهم ِللِْقتاِل ِفي سِبيِل عِلم ِمن السياِق

تفَكَانَ الْم ، اِئِهمنأَبو اِرِهمِدي ِمن موهجرأَخ الَِّذين نيثَِنيالْو أُولَِئك ِمن ثْأَريِب اِهللا ، وصاِن نيب دعب قَّعو
فَلَما فَصلَ طَالُوت : (الْمِلِك أَنْ يذْكُر ما كَانَ ِمن شأِْنِه ِفي الِْقتاِل وذَِلك ما بينه تعالَى ، ِذكْره ِبقَوِلِه 

فَلَي هِمن ِربش نٍر فَمهِبن ِليكُمتبوِد قَالَ ِإنَّ اَهللا منفَةً ِبالْجغُر فرِن اغْتي ِإلَّا مِمن هفَِإن همطْعي لَم نمي وِمن س
فَصلَ نفْسه عنه مصاِحبا : انفَصلَ ِبِهم ِمن مقَاِمِهم وقَادهم ِلِقتاِل أَعداِئِهم ، وأَصلُه : فَصلَ ِبالْجنوِد ) ِبيِدِه

 ودنالْجو ، مِقيلَ ِلكُلِّ : لَه ِة ثُمارالِْحج ِليظَةُ ذَاتالْغ ضالْأَر لُهأَصو كَرسالْع وهو مٍد ِبالضنج عمج
 برالشو ، دنج ٍع قَِويمتجم :اٍب ذَاقَهرشِغذَاٍء و َء ِمنيالش طَِعمو ، هِتلَاعاباِئِع ِبالْفَِم ولُ الْماونقَالَ  . ت

 اِعرالش:  
  وِإنْ ِشئْت لَم أَطْعم نقَاخا ولَا بردا

الْمرةُ ، ِمن غَرف الشيَء ِإذَا رفَعه ِمن محلِِّه وتناولَه ، وِبها قَرأَ ابن كَِثٍري وأَبو عمٍرو :  ِبالْفَتِح -والْغرفَةُ 
  .ما يغترف ، وِبها قَرأَ ابن عاِمٍر والْكُوِفيونَ :  ِبالضم -رفَةُ والْغ. والِْحجاِزيونَ 

لَما كَانَ بنو ِإسراِئيلَ ِمن قَبلُ كَاِرِهني ِلملِْك طَالُوت علَيِهم ، ثُم أَذْعنوا ِمن بعد، وكَانَ ِإذْعانُ الْجِميِع 
يمِكن الِْعلْم ِبِه ِإلَّا ِباِلاخِتباِر واِلابِتلَاِء أَراد اُهللا أَنْ يبتِلي هذَا الْقَاِئد جنده ِليعلَم الْمِطيع وِرضاهم ِمما لَا 

اتثَباِل ، وِفي الِْقت هلَاؤى بجرالَِّذي ي ِطيعالْم ارتخاِخطَ ، فَيالسو اِضيالرو اِصيالْعاِل ، وزاِمِع النعِفي م ه
وينِفي من يظْهر ِعصيانه ، ويخشى ِفي الْوغَى ِخذْلَانه ، فَِإنَّ طَاعةَ الْجيِش ِللْقَاِئِد وِثقَته ِبِه ِمن شروِط 

وٍم وهم لَه كَاِرهونَ ، أَو كَانَ ِفيِهم من يكْرهه الظَّفِْر ، وأَحوج الْقُواِد ِإلَى اخِتباِر الْجيِش من وِلي علَى قَ
. ، فَِإذَا وِجد ِفي الْجيِش من لَيس متِحدا معه يخشى أَنْ يوِضعوا ِخلَالَه يبغونه الِْفتنةَ ويِسمونه ِبالْفَشِل 

نَ علَى نهٍر يمتِحنهم ِبِه ِبِإذِْن اِهللا ، فَمن شِرب ِمنه فَلَا يعد ِمن أَشياِعِه أَخبر طَالُوت جنوده ِبأَنْ سيمرو
تا يذَا ِممِد ، فَِإنَّ هذُ ِبالْيخؤفَةٌ تغُر وهقَِليلًا و هبرشا يكُونَ ماِل ِإلَّا أَنْ يِر الِْقتِفي أَم هعم ِحِدينتِفيِه الْم حامس

ولَا يراه ماِنعا ِمن اِلاتحاِد ِبِه واِلاعِتصاِم ِبحبِلِه ، ومن لَم يطْعمه أَي يذُقْه ِبالْمرِة فَِإنه ِمنه ، وهو الَِّذي 
مرتبةُ من يشرب فَيروى لَا يباِلي : ى ثَلَاِث مراِتب يركَن ِإلَيِه ويوثَق ِبِه تمام الثِّقَِة ، فَاِلابِتلَاُء سيكُونُ علَ

ِبالْأَمِر، وحكْمه أَنْ يتبرأَ ِمنه ، ومرتبةُ من يأْخذُ ِبيِدِه غُرفَةً يبلُّ ِبها ِريقَه وهو مقْبولٌ ِفي الْجملَِة ، ومرتبةُ 
فَشِربوا ِمنه : (لْبتةَ، وهو الْوِلي النِصري الَِّذي يوثَق ِباتحاِدِه ، ويعولُ علَى ِجهاِدِه ، قَالَ تعالَى من لَا يذُوقُه أَ
مهِإلَّا قَِليلًا ِمن (ادتاعو ، مهانلَ ِإميلْززتو مهأْسب دفَس وا قَدكَان مأَنَّ الْقَو ذَِلك ِهملَيلَ عهانَ فَسيوا الِْعص
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ِعصيانهم ، وشق علَيِهم مخالَفَةُ الشهوِة وِإنْ كَانَ ِفيها هوانهم ، ولَم يبق ِفيِهم ِمن أَهِل الصدِق ِفي الِْإمياِن 
والْعدد الْقَِليلُ ِمن أَهِل ) ١٣ : ٣٤) (وقَِليلٌ ِمن ِعباِدي الشكُور(والْغيرِة علَى الِْملَِّة والْأُمِة ِإلَّا نفَر قَِليلٌ 

فَلَما جاوزه هو والَِّذين آمنوا (الْعزاِئِم يفْعلُ ما لَا يفْعلُ الْكَِثري ِمن ذَِوي الْمآِثِم ، كَما يعلَم ِمن قَوِلِه تعالَى 
هعم (َفَل أَي هعوا منآم الَِّذينو وه طَالُوت رهالن زاوا جم)قَالُوا ( مهِإلَّا قَِليلًا ِمن هوا ِمنِربش الَِّذين أُولَِئك مهو

. فِْسِري آيِة الصياِم الطَّاقَةُ أَدنى درجاِت الْقُوِة كَما تقَدم ِفي ت) لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم ِبجالُوت وجنوِدِه(
وجالُوت هو أَشهر أَبطَاِل أَعداِئِهم الِْفلَسِطيِنين ، وعربه النصارى الَِّذين ترجموا ِسفْر صموِئيلَ الَِّذي ِفيِه 

ِعر ِبأَنَّ جنود الِْفلَسِطيِنيني كَانوا أَكْثَر ِمن ولَا اعِتداد ِبتعِريِبِهم ، والِْعبارةُ تش)) ِجلْيات((الِْقصةُ 
نياِئيِلير؛ الِْإس وِد : أَينالْج ورهموِدِه : قَالَ جنجو الُوتِس الطَّاقَِة ِبِلقَاِء جِجن ٍء ِمنيى شنا أَدلَن سلَي.  

وهؤلَاِء )  كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اِهللا واُهللا مع الصاِبِرينقَالَ الَِّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اِهللا(
ضعب مهوت قَدو ، طَالُوت عم رهوا النزاوجوا ونآم الَِّذين مِة هلَاقُو اِهللا ِفي الْآِخرم مهونَ أَنظُني الَِّذين 

وهاِوزجي ِر لَمهالن وا ِمنِربش الَِّذين ِريناِس أَنَّ الْآخ؛ الن ِن ِمنلَيوا أَنَّ الْقَوظَنو ، مهذْكُري الَى لَمعت هِلأَن
 مافُهقَالَ ِضع ، رهوا النزاوج الَِّذين ِمِننيؤا: الْمِبج موا الْيلَا طَاقَةَ لَن مهاؤقَالَ أَقِْويوِدِه ، ونجو لُوت : كَم

 ِفئٍَة قَِليلٍَة ِإلَخ ِذِه . ِمنه دعِة الَِّتي بأِْتي ِفي الْآيا يم اِرِهمِتصِر انأَم كَانَ ِمنٍض ، وعِة بِزميِبع مهضعب دتاش ثُم
ِذين شِربوا ِمن النهِر لَم يجاِوزوه ، وِإنما خص ِبالذِّكِْر الَِّذين لَم يشربوا ِلأَنهم ، والِْعبارةُ لَا تدلُّ علَى أَنَّ الَّ

وهزاوج الَِّذين مِب ، فَهرِل الشِلأَج طَالُوت نلَّفُوا عختي لَم  
هِمن مهدتعي الَِّذين مهو ِرِننيقْتم هعِتلَاِء مِلِه ِفي اِلابقَو ِمن ِلما عكَم اِصنيالْع لِِّفنيختالْم أُ ِمنربتيو ، .  

 قَالَ ِفيِهم قَدِر ، وهلُوا ِبالنتابوِد ونالْج ِمن لَ ِبِهمفَص نالْكَلَاِم ِفيم اقِسي : ِإلَّا قَِليلًا ، ثُم هوا ِمنِربش مهِإن
 لَموا وأَطَاع الَِّذين مه مها أَننِلمفَع ، طَالُوت عم رهوا النزاوج ِمِننيؤِبالْم مفَهصو مها أَنَّ فَِريقًا ِمننلَمأَع

أَسنده ِإلَى ضِمِري الْجماعِة ) أَولُالْ(يشربوا ، ثُم أَخبرنا ِبقَولَيِن يصلُح أَحدهما ِلمعارضِة الْآخِر وردِه 
 قَالَ ِفيِهم الَِّذين مهنع ِكيحِن : الْمع نبجو الْقَاِئد الَفخ نِمم ردصي ِمثْلُهو مهِإلَّا قَِليلًا ِمن هوا ِمنِربش مهِإن

 اِل ، وِإلَى الَّ) الثَّاِني(الِْقت هدنوا أَسدحاتو وا الْقَاِئدأَطَاع لَى الَِّذينع طَِبقني وهلَّاقُو اِهللا وم مهونَ أَنظُني ِذين
ذَيأَنَّ هو ، رهوا النزاوج ِميعا أَنَّ الْجنِلمفَع ، قَهباِن الَِّذي سِف الِْإميصو عم ِفقتيوا ، وصعي فَلَم هعِن م

 ا ِهيمِإنِر وصةَ ِللْحزاوجلُ الْمعجلَا ي مهِمن ِمِننيؤِة الْمزاوجِبم ِريحصأَنَّ التِتِه ، وزاوجم دعا بِن كَانلَيالْقَو
بِر فَسهالن دقُوا ِعنرافْت مِة ، فَِإنَّ الْقَوباحصالْمِة وِعياِن الْميوا ِلبزاوجلَ الْقَاِئِد ووح فالْتو برشي لَم نم ق

 ِمن ِلما عكَم ِرينلَِحقُوا ِبالْآخوا وزاوج اِء ، ثُمِتفَاِق ِبالْماِلارِب ورونَ قَِليلًا ِللشرالْآخ لَّفختو ، هعم رهالن
وِمن بِديِع ِإجياِز الْقُرآِن أَنْ .  أَثَر ما ِفي نفِْس كُلِّ فَِريٍق ِمنهما علَى ِلساِنِه محاورِتِهم معهم ِبما ظَهر ِبِه

 أَو ِه الْكَلَاملَيلَّ عا دِر مٍف غَيصِبو مالْقَو ذْكُرأَنْ يِه ، ولَيلُّ عدا ياِق ِبميِفي الس أِْتييَء ويالش ِذفحي
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جي ِف الَِّذي ِسيقصِل أَِو الْوِفي الِْفع ببالس وه ذْكُورالْم فصذَا الْوِة أَنَّ هِمِري ِلِإفَادكَاِن الضِفي م لُهع
عِتقَاِد ِلقَاِء اِهللا تِباعةً وراِن موا ِبالِْإميبرشي لَم الَِّذين فصا وقِْريِرِه ، كَمِلت ا أَنَّ الْكَلَامنلَمى ، فَأَعرةً أُخرالَى م

 ودلَى ِلقَاِء الْعاِم عالِْإقْدِة واعجالش ببسِب ، ورِك الشرتِة الْقَاِئِد وطَاع ببا سمه ِتقَاداِلاعانَ وذَا الِْإميه
  .الَِّذي يفُوقُهم عددا 

اِن هيِلي ِفي ب را ظَهذَا ماٍس هبِن عِن ابِريٍر عج ناب اهوا رم هديؤيِة وارا(ِذِه الِْعبمهناُهللا ع ِضيا : قَالَ ) رلَم
) : يٍرقَالَ ابن جِر(لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم ِبجالُوت وجنوِدِه : جاوزه هو والَِّذين آمنوا معه قَالَ الَِّذين شِربوا 

 طَالُوت عم رهالن زاوج هأَن وهو يدالس قَالَهاٍس وبِن عِن ابع ِويا راِب موِبالص ِن ِفي ذَِلكلَيلَى الْقَوأَوو
ِمن ِربالَِّذي ش الْكَاِفرفَةَ، ورِر ِإلَّا الْغهالن ِمن برشي الَِّذي لَم ِمنؤالْم دعب مهنيب ِييزمالت قَعو ثُم ، الْكَِثري ه

 مسوِن والْفَِريقَي لَ كُلٍّ ِمنقَو ِفيِه ذَكَرو، فَاِق ِإلَخالنِك ورلُ الشأَه هنذَلَ عخانِلقَاِئِه وو الُوتِة جيؤِبر ذَِلك
 عم اِوزجي لَم هقُولُ ِبأَني نم لَهِه قَولَيع درفْلَِة واِن ِبالْغلُ الِْإميِإلَّا أَه رهالن طَالُوت.  

 ونَ ذَِلكوِرديو ، ِة طَالُوتلَ ِقصونَ قَبعدِد جلَى ياِء كَانَ عِب الْمرِك شرِتلَاَء ِبتوِد أَنَّ اِلابهِب الْيِفي كُتو
ِباِهللا ت ِليقا لَا يِبم اِرقوخو اِئبجا عا كُلِّهِنهكَو ِمن اِرِخيِهماِدثُ توِه حلَيع تِنيا بم اِفقوي هلَِكنالَى، وع

ِر عاداٍت لَا شيَء ِمنها مبِني علَى سنِن اِهللا تعالَى ِفي اِلاجِتماِع الْبشِري ، فَِفي الْفَصِل الساِبِع ِمن ِسفْ
 هصا ناِة مالْقُض:  

ِإنَّ الشعب الَِّذي معك كَِثري عِلي ِلأَدفَع الْمدياِنيني ِبيِدِهم ِلئَلَّا يفْتِخر علَى : وقَالَ الرب ِلجدعونَ ((
من كَانَ خاِئفًا ومرتِعدا فَلْيرِجع :  قَاِئلًا يِدي خلَّصتِني ، والْآنَ ناِد ِفي آذَاِن الشعِب: ِإسراِئيلَ قَاِئلًا 

 بقَالَ الرةُ آلَاٍف ، ورشع ِقيبونَ أَلْفًا ، ورِعشاِن وِب اثْنعالش ِمن عجفَر ، ادِل ِجلْعبج ِمن ِرفصنيو
 ِإلَى الْماِء فَأُنقِّيِهم لَك هناك ، ويكُونُ أَنَّ الَِّذي أَقُولُ لَك لَم يزِل الشعب كَِثريا ، انِزلْ ِبِهم: ِلجدعونَ 

عنه هذَا يذْهب معك فَهو يذْهب معك ، وكُلُّ من أَقُولُ لَك عنه لَا يذْهب معك فَهو لَا يذْهب ، فَنزلَ 
كُلُّ من يلَغُ ِبِلساِنِه ِمن الْماِء كَما يلَغُ الْكَلْب فَأَوِقفْه وحده ، :  الرب ِلجدعونَ ِبالشعِب ِإلَى الْماِء ، وقَالَ

  .وكَذَا كُلُّ من جثَا علَى ركْبتيِه ِللشرِب 
 وأَما باِقي الشعِب جِميعا فَجثَوا علَى ركَِبِهم وكَانَ عدد الَِّذين ولَغوا ِبيِدِهم ِإلَى فَِمِهم ثَلَاثَِمائَِة رجٍل ،

وأَما . ِبالثَّلَاِثِمائَِة رجٍل الَِّذين ولَغوا أُخلِّصكُم وأَدفَع الْمدياِنييِن ِليِدك : فَقَالَ الرب ِلجدعونَ ؛ ِلشرِب الْماِء
  .اهـ ))  كُلُّ واِحٍد ِإلَى مكَاِنِهساِئر الشعِب فَلْيذْهبوا

وقَد عِلمت أَنَّ الْقَوم خلَطُوا ِفي تاِرِخيِهم ، وأَنَّ أَكْثَره لَا يعرف كَاِتبوه ، وِمنه ِسفْر صموِئيل الَِّذي ِفيِه 
ح دعب كُِتب هلَى أَنلُّ عدت هتارِعبو ، ةُ طَالُوتقَاِئِعِهِقصوِث وقُولُ ؛ دياِء ويالْأَش ضعب ذْكُري فَِإنَّ الْكَاِتب :

 دِعن تِهداِلِم الَِّتي ععالْموِم وسالر ِميعِفيِه ج ِرسدنا ِلأَنْ تكَانَ كَاِفي نمالُ ِإلَى الْآِن كَأَنَّ الززا لَا تهِإن
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وهم لَا يعِرفُونَ كَاِتبه ، وِإننا نرى الْمؤرِخني ِفي زماِننا يغلَطُونَ ِبما يقَع ِفي عهِدِهم وقُوِع ِتلْك الْوقَاِئِع 
 وكَما فَات .غَلَطًا أَبعد ِمن هذَا الْغلَِط ِفي ِإسناِد الشيِء ِإلَى غَيِر فَاِعِلِه ، وتقِْدِميِه أَو تأِْخِريِه عن زمِنِه 

 اهقَلْنا نم نالِْحكَِم ، فَأَيِر والِْعب ا ِمنا ِفيهم مهِقيِق فَاتداِدِث ِبالتوالْحقَاِئِع والْو  ِريرحاِئيلَ ترِني ِإسِخي برؤم
ِمن صنوِف الِْعبرِة ؟ فَالْحق ما قَالَه اُهللا تعالَى ِفي ِفي تفِْسِري هِذِه الِْقصِة عنهم ِمما تِجده ِفي ِعبارِة الْقُرآِن 

مسأَلَِة النهِر وغَيِرها ، ولَا يعتبر ما خالَفَه ِمن أَقْواِل ساِئِر الْكُتِب معاِرضا لَه فَيحتاج ِإلَى التوِفيِق أَِو 
قَدِفي م مقَدا تاِب كَموِة الْجِذِه الِْقصفِْسِري هِة تم . كَمأَحو لَماُهللا أَعو.  

ِلجالُوت (لَما ظَهر طَالُوت وجنوده ِبالْبراِز ، وِهي ِبالْفَتِح ما استوى ِمن الْأَرِض : أَي ) ولَما برزوا(
قَالُوا ربنا أَفِْرغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم (وهم أَعداؤه الِْفلَسِطيِنيونَ ) وجنوِدِه
الْكَاِفِرين ( أَي : تثَبيو ، ربالص لَى قُلُوِبِهمفِْرغَ عِبأَنْ ي هونعدالَى يعونَ ِإلَى اِهللا تِمنؤالْم طَالُوت مأَ قَولَج

امِة أَقْددبع ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوع مهرصنيالثِّقَِة ِبِه ، واِن وا ِبالِْإمياِنهاطِْمئْنو اِت قُلُوِبِهماِل ِبثَباِقِع الِْقتوِفي م مه
  .الْأَوثَاِن ، الَِّذين تعلَّقَت قُلُوبهم ِبالْأَوهاِم 

 بعضها مرتب علَى بعٍض ِبحسِب الْأَسباِب الْغاِلبِة ، فَالصبر سبب ِللثَّباِت الَِّذي هو وهِذِه الْأُمور الثَّلَاثَةُ
سبب ِمن أَسباِب النصِر ، وأَجدر الناِس ِبالصبِر الْمؤِمنونَ ِباِهللا عز وجلَّ الْغاِلِب علَى أَمِرِه ، كَما 

ناِت سِذِه الْآيفِْسِري هاِم تمت دعب هحضو.  
فَاستجاب لَهم ربهم ما سأَلُوا ِببركَِة التوجِه ِإلَيِه ، وتذَكُِّرِهم ما يؤِمنونَ ِبِه ِمن : أَي ) فَهزموهم ِبِإذِْن اِهللا(

موهمزفَه الَبغِتِه الَِّتي لَا تِتِه قُوادا ِبِإرهِمن ِبِهمرهكَِة ، ورعالْم ِمن فِْعِهمِبد تهتةً انركَس موهركَس أَي ، 
 لَى الْكَاِفِرينع ، الثَّاِبِتني اِبِرينالص ِمِننيؤِر الْمصِتِه ِفي ننِفذَِة ِلسنالْم)الُوتج داولَ دقَتِإنَّ : قَالُوا ) و

ج ى ِإنَّ طَالُوتتِتِه حزاربلَى ماِئيلَ عرِني ِإسب ِمن دأَح ؤرجي فَلَم ازرالْب طَلَب نيِطيِنيالِْفلَس اربج الُوت
ب داود لَه زرب لِْكِه ، ثُمِفي م هكِّمحيو ، هتناب هجوزأَنْ ي لُهقْتي نلَ ِلمعج منى الْغعرا يكَانَ غُلَامى ، وسي ن

 الُوتج هِمن ِخرفَس ، هتارِحجو هلَ ِمقْلَاعملْ حا، بِملَ ِسلَاححلَا أَنْ يا وعِدر سلْبلْ أَنْ يقْبي لَمو ،
ب فَتخرج ِإلَي ِبالِْمقْلَاِع ؟ فَرماه داود ِبِمقْلَاِعِه فَأَصاب هلْ أَنا كَلْ: واحتمى علَيِه ِإذَا لَم يستِعد لَه ، وقَالَ 

الْحجر رأْسه فَصرعه فَدنا ِمنه فَاحتز رأْسه ، وجاَء ِبِه فَأَلْقَاه ِإلَى طَالُوت فَعِرف داود ، وكَانَ لَه الشأْنُ 
لْكِرثَ ِبِه مالَى الَِّذي وعا قَالَ تاِئيلَ ، كَمراُء: ( ِإسشا يِمم هلَّمعةَ والِْحكْمو لْكاُهللا الْم اهآتوا ) ورفَس

:  أُخرى الِْحكْمةَ هنا ِبالنبوِة ، والْأَظْهر ِعنِدي أَنْ تفَسر ِبالزبوِر الَِّذي أَوحاه اُهللا ِإلَيِه ،كَما قَالَ ِفي آيٍة
وِبِه كَانَ نِبيا ، وأَما تعِليمه ِمما يشاُء فَهو صنعةُ الدروِع ، كَما قَالَ ) ١٦٣ : ٤) (وآتينا داود زبورا(

 : ٢١) (كُم فَهلْ أَنتم شاِكرونَوعلَّمناه صنعةَ لَبوٍس لَكُم ِلتحِصنكُم ِمن بأِْس: (تعالَى ِفي سورِة الْأَنِبياِء 
٨٠. (  
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ولَولَا دفْع اِهللا الناس بعضهم ِببعٍض لَفَسدِت : (ثُم بين تعالَى ِحكْمةَ الِْإذِْن ِبالِْقتاِل الَِّذي قَررته الْآيات فَقَالَ 
لَولَا أَنَّ اَهللا : أَي )) دفْع اُهللا((والْباقُونَ )) ِدفَاع اِهللا((قَرأَ ناِفع ) ِمنيالْأَرض ولَِكن اَهللا ذُو فَضٍل علَى الْعالَ

تعالَى يدفَع أَهلَ الْباِطِل ِبأَهِل الْحق، وأَهلَ الْفَساِد ِفي الْأَرِض ِبأَهِل الِْإصلَاِح ِفيها لَغلَب أَهلُ الْباِطِل 
 ِفي الْأَرِض ، وبغوا علَى الصاِلِحني وأَوقَعوا ِبِهم حتى يكُونَ لَهم السلْطَانُ وحدهم ، فَتفْسد والِْإفْساِد

هِل ِديِنِه الْحق الْأَرض ِبفَساِدِهم ، فَكَانَ ِمن فَضِل اِهللا علَى الْعالَميِن وِإحساِنِه ِإلَى الناِس أَجمِعني أَنْ أَِذنَ ِلأَ
الْمصِلِحني ِفي الْأَرِض ِبِقتاِل الْمفِْسِدين ِفيها ِمن الْكَاِفِرين والْبغاِة الْمعتِدين ، فَأَهلُ الْحق حرب ِلأَهِل 

صلَاح ِفي الْأَرِض ، وقَد سمى هذَا دفْعا الْباِطِل ِفي كُلِّ زماٍن ، واُهللا ناِصرهم ما نصروا الْحق وأَرادوا الِْإ
علَى ِقراَءِة الْجمهوِر ِباعِتباِر أَنه ِمنه سبحانه ، ِإذْ كَانَ سنةً ِمن سنِنِه ِفي اِلاجِتماِع الْبشِري ، وسماه ِدفَاعا 

اِر أَنَّ كُلِتباِفٍع ِباعاَءِة نِفي ِقر قَاِتلُهيو رالْآخ قَاِومي فِْسِديناِطِل الْمِل الْبأَهو ِلِحنيصالْم قِل الْحأَه ا ِمن.  
لَى ِقصِة يِشري ِإ) ِتلْك آيات اِهللا: (ثُم بين أَنَّ ِإيتاَء النِبي الْأُمي أَمثَالَ هِذِه الِْقصِص ِمن دلَاِئِل نبوِتِه فَقَالَ 

ِفيِه تعِريض ِبأَنَّ ما يقُولُه ) نتلُوها علَيك ِبالْحق(الَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم وِقصِة بِني ِإسراِئيلَ الَِّتي بعدها 
 لَولَا الرسالَةُ لَما عرفْت شيئًا ِمن هِذِه ِإذْ) وِإنك لَِمن الْمرسِلني(بنو ِإسراِئيلَ مخاِلف ِلهذَا فَهو باِطلٌ 

الِْقصِص وأَنت لَم تكُن ِفي أَزِمنِة وقُوِعها ولَا تعلَّمت شيئًا ِمن التاِريِخ ، ولَو تعلَّمته لَِجئْت ِبها علَى النحِو 
  .م ِمن الْقَصاِصني الَِّذي ِعند أَهِل الِْكتاِب أَو غَيِرِه

ِفي سورِة الْقَصِص بعد ِذكِْر ِقصِة موسى ِفي مدين ، وِذكِْر  � وقَد قَرر تعالَى هِذِه الْحجةَ علَى نبوِتِه 
وسى الْأَمر وما كُنت ِمن الشاِهِدين ولَِكنا وما كُنت ِبجاِنِب الْغرِبي ِإذْ قَضينا ِإلَى م: نبوِتِه ِبقَوِلِه تعالَى 

ِسِلنيرا ما كُنلَِكنا واِتنآي ِهملَيلُو عتت نيدِل ما ِفي أَهثَاِوي تا كُنمو رمالْع ِهملَيلَ عطَاوا فَتونا قُرأْنشأَن (
)٤٥ ، ٤٤ : ٢٨. (  
  )يةُ ِفي الْقُرآِن والْأُمِم واِلاسِتقْلَاِلالسنن اِلاجِتماِع(

أَذْكُر ما يظْهر ِلي ِمن السنِن والْأَحكَاِم اِلاجِتماِعيِة ِفي آياِت هِذِه الِْقصِة مفَصلَةً معدودةً لَعلَّها توعى 
  .وتحفَظُ فَلَا تنسى ِإنْ شاَء اُهللا تعالَى 

)ةُ الْأُولَىالسفِْع ) نا ِلدهاِعرشم هبنتا تقُوقَهوا حمضا فَهاُء ِبهدالْأَع قَعأَوا وِتقْلَاِلهلَى اسع ِديتِإذَا اع مأَنَّ الْأُم
يم الْعاِدلُ والْقَاِئد الْباِسلُ ، فَتتوجه ِإلَى طَلَِبِه الضيِم وتفَكِّر ِفي سِبيِلِه ، فَتعلَم أَنها الْوحدةُ الَِّتي يمثِّلُها الزِع

 ِبِهم ِطنيِل ِفلَسِكيِل أَهنت دعاِئيلَ برِني ِإسب ِمن قَعا وكَم هِجدى تتح.  
اِلها ِإنما يكُونُ علَى حِقيقَِتِه وكَماِلِه ِفي أَنَّ شعور الْأُمِة ِبوجوِب ِحفِْظ حقُوِقها وِصيانِة اسِتقْلَ) الثَّاِنيةُ(

خواصها ، فَمتى كَثُر هؤلَاِء الْخواص ِفي أُمٍة فَِإنهم هم الَِّذين يطْلُبونَ الرِئيس الَِّذي يملَّك علَيِهم ، كَما 
  .  الْملَِأ ِمن بِني ِإسراِئيلَ وهم شيوخهم وأَهلُ الْفَضِل ِفيِهم عِلمت ِمن ِإسناِد طَلَِب الْملِْك ِإلَى 
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متى عظُم الشعور ِفي نفُوِس خواص الْأُمِة ِبوجوِب ِحفِْظ اسِتقْلَاِلها ودفِْع ضيِم الْأَعداِء عنها فَِإنه ) الثَّاِلثَةُ(
سثُ أَنْ يلْبى ِإذَا لَا يتالْكَاِمِل ، ح دا ِعنِة مِة ِللْأُمِميالْحِة ورعالن ِمن هدأَنَّ ِعن اِقصالن ظُنا ، فَيِتهامِإلَى ع ِري

لْمدِعني ، ولَم ينفَع ِإلَّا خرجت ِمن طَوِر الِْفكِْر والشعوِر ِإلَى طَوِر الْعمِل والظُّهوِر انكَشف عجز الْأَدِعياِء ا
فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ تولَّوا ِإلَّا قَِليلًا ِمنهم واُهللا عِليم : (ِصدق الصاِدِقني ، كَما عِلم ِمن قَوِلِه تعالَى 

٢٤٦ : ٢) (ِبالظَّاِلِمني. (  
مِم اِلاخِتلَاف ِفي اخِتياِر الرِئيِس الَِّذي يكُونُ لَه الْملْك علَيها ، واِلاخِتلَاف مدعاةُ أَنَّ ِمن شأِْن الْأُ) الراِبعةُ(

يلَ ِإلَى ِلذَِلك لَجأَ الْملَأُ ِمن بِني ِإسراِئ؛ التفَرِق ، فَيِجب أَنْ يكُونَ هناك مرجح يقْبلُه الْجمهور ِمن الْأُمِة
نِبيِهم وطَلَبوا ِمنه أَنْ يختار لَهم رجلًا يكُونُ مِلكًا علَيِهم ، وقَد جعلَ الِْإسلَام الْمرجح ِلاخِتياِر ِإماِم 

هلُ الْحلِّ والْعقِْد والْمكَانِة ِفي الْأُمِة الَِّذين الْمسِلِمني مبايعةَ أُوِلي الْأَمِر ِلمن يختارونه ِمن أَنفُِسِهم ، وهم أَ
ا ِبِهمِثقَِتهو مِة لَهاِم الْأُمِترِباح هتقُولْطَاِن ونُ السوع م؛ ه ِبيِب النصني لَم ِلذَِلكو-  � - ِلِمنيسا ِللْمامِإم 

 ِبِإمامِة أَِبي - �  -ِم ، ولَِكِن استنبطَ بعض الْعظَماِء ِمن الصحابِة ِرضاَء النِبي ِفي أَمِر الزعامِة والْحكْ
هضرم دتا اشم دِعن رلَاِة ، ِإذْ أَمةُ الصامِإم ِهيِة ، ويِنيِة الدامِفي الِْإم هنِتِه عابِة ِبِإنِويينكٍْر الدو بأَب لِّيصِبأَنْ ي 

 رمذَا قَالَ عه عمو ، هكَاناِس مكٍْر ِبالنا : بهرش ِلِمنيسقَى اُهللا الْمةً وفَلْت تكٍْر كَانةَ أَِبي بعيِإنَّ . ِإنَّ ب أَي
عجلَ ِبالْبيعِة خوفًا ِمن عاِقبِة طُوِل أَمِد الِْخلَاِف الشورى ِفي انِتخاِبِه لَم تكُن تامةً ، وِإنما كَانَ هو الَِّذي 

 ِبيفِْن النِم ددلَى عع اِعِهممِإج عم-  � - هتامِإمو هِخلَافَت لَِكنو ، ِليفَِة لَهِب الْخصلَ ناُهللا - قَب ِضير 
 هنع-ِل ِإلَّا ِبمِبالِْفع تثْبت لَم  ِة لَهِة الْأُمعايب.  

وِلذَِلك ؛ أَنَّ الناس لَا يتِفقُونَ علَى التقِْليِد أَِو اِلاتباِع ِفيما يرونه مخاِلفًا ِلمصلَحِتِهم اِلاجِتماِعيِة ) الْخاِمسةُ(
ِل طَالُوتعِفي ج ِهمِبيلَى ناِئيلَ عرو ِإسنب لَفتةً ِإلَّا اخجح ضهنا لَا يِبم لَى ذَِلكوا عجتاحو ، ِهملَيِلكًا عم 

 ِكِريننالْم ِنظَاِم . ِفي ظَنِة واسيِفي الس ابوالص ِرفعي هأَن بسحي مها ِمناِس أَنَّ كُلِر النِجيِب أَمع ِمنو
ِم واِع ِفي الْأُمِتمذَا اِلاجلَى أَنَّ هِليلًا عِه دلَيع ِقيما يأَيا رِدي ِفيهبيِإلَّا و ياملَى عأَلَةً عسم ِرضعِل ، فَلَا توالد

 كَما يحكُمونَ ِفي الِْعلْم هو أَعلَى ِمن ساِئِر الْعلُوِم الَِّتي يعتِرف الْجاِهلُونَ ِبها ِبجهِلِهم ، فَلَا يحكُمونَ ِفيها
ِعلِْم السياسِة واِلاجِتماِع وما يعِقلُه ِإلَّا الْأَفْراد ِمن الناِس ، وِمن فُروِع هِذِه الْقَاِعدِة أَنَّ عامةَ الْمسِلِمني ِلهذَا 

ةً ِللْقَواِعِد الشرِعيِة الَِّتي يعتِقدونها مخاِلفَةً ِلمصلَحِتِهم ، الْعهِد يرونَ أَنَّ الدعوةَ ِإلَى جعِل الِْخلَافَِة مواِفقَ
أَنَّ الْأُمم ِفي طَوِر الْجهِل ترى ) الساِدسةُ(وكَِثري ِمنهم يعد الداِعي ِإلَى ذَِلك عدوا لَهم بلْ ِللِْإسلَاِم نفِْسِه 

 قأَنَّ أَح لِْك طَالُوتلَى مع ِكِريننِل الْمقَو ِمن ِلما عِة كَماِسعِة الْووالثَّر ابحِة أَصامعالزلِْك واِس ِبالْمالن
 كَاِرِهمأِْييِد ِإناِل(ِفي تالْم ةً ِمنعس تؤي لَمو (ِمم ِلما عِريفَِة ، كَماِب الشسالْأَن ابحأَصاُء ولَمِبِه الْع را فَس

 لَه ملَهقَو) :هلِْك ِمنِبالْم قأَح نحنو ( ا ِهيهةً ، فَِإناصاِهلَِة خِم الْجِة ِفي الْأُمامِن الْعنالس ِمن ِتقَادذَا اِلاعفَه
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ِتي لَيست ِصفَةً ِلنفِْس صاِحِبها كَالْماِل واِلانِتساِب ِإلَى الَِّتي تخضع ِلأَصحاِب الْعظَمِة الْوهِميِة ، وِهي الَّ
 قِر حيِبغ أَو قِبح مهتظَمع تاًء كَانوس ، ِفِهمراِء ِفي عظَمِض الْععِظيِم ِذي . بعطَِأ ِفي تالْخ ِضعوذَا مه

ارِإذَا ص هطَرخ دتشيِب ، وسالن ، اِلِهممأَعو لُوِمِهمونَ عد اِبِهمساِس ِبأَنلَى النلُونَ ععتسي ابسالْأَن 
والْقُرآنُ لَم يصرح ِبأَنَّ ذَِلك هو وجه قَوِلِهم أَنهم أَحق ِبالْملِْك ، وِفي الْمسأَلَِة نظَر لَا محلَّ هنا ِلبسِطِه ، 

ِإنَّ اِلانِتساب ِإلَى أَهِل الشرِف الْحِقيِقي ، وهم أَصحاب الْمعاِرِف الصِحيحِة : ن نقُولُ ِبالِْإجماِل ولَِك
ِظيمفِْس عِفي الن أَثَر ِة ، لَهِزيزِة الْعفُوِس الْكَِرميالنلَاِق الْفَاِضلَِة والْأَخ؛ وِليلَ الشاِفظَ فَِإنَّ سحِبأَنْ ي ِديرفَاِء جر

 هاددِتعكُونُ اسِة فَيفِْسيالن اِئِلِهمفَض ئًا ِمنيِرثَ شأَنْ ي دلَا ب هِإن ِة ، ثُمانا ِبالِْخيهسندفِْسِه فَلَا يِة ناملَى كَرع
  .ِللْخيِر أَعظَم ِفي الْغاِلِب 

أُمم الراِقيةَ ِفي الِْعلِْم واِلاجِتماِع تختار ملُوكَها ِمن سلَالَِة الْملُوِك والْأُمراِء وتحاِفظُ علَى وِإنك ِلتِجد الْ
  .قَواِنِني الِْوراثَِة ِفي ذَِلك ، وما ارتقَى عن هذَا ِإلَّا أَصحاب الْحكُومِة الْجمهوِريِة 

حكْم الِْإسلَاِم ِفي هِذِه الْمسأَلَِة وسطًا فَلَم يغِفلْ أَمر النسِب ِبالْمرِة ِلئَلَّا تتِسع داِئرةُ الِْخلَاِف ِبطَمِع وقَد جاَء 
ا ِفي ذَِلكٍن ِلميعٍت ميِفي ب رِل الْأَمعجي لَمى ، ورِة الْكُبامِفي كُلِّ قَِبيلٍَة ِفي الِْإم لَهعلْ جاِئِل ، بوالْغ ِمن 

 كَانت محترمةً ِفي - وِهي محترمةٌ ِفي نفِْسها -قَِبيلٍَة عِظيمٍة كَِثريِة الْعدِد لَا تخلُو ِممن هو أَهلٌ ِللِْإمامِة 
م الِْإسلَام الَِّذي أَتم اُهللا ِنعمته علَى الْبشِر ِبجعِل رسوِل اِهللا الْعصِر الْأَوِل ، ويرجى أَنْ يدوم احِترامها ما دا

 شيقُر ِهيا أَلَا وهِمن نيِبيِم الناتخاِريِخ . وِبطَةً ِبتترِة ما ِللْأُملْيةُ الْعاسيظَلَّ الرأَنْ ت ِة ِفي ذَِلكالِْحكْم فَِمن
  . وقَوِم مؤسِسها كَارِتباِط ِديِنها ِبوطَِنِه ِفي ِعبادِتها الشخِصيِة واِلاجِتماِعيِة وهما الصلَاةُ والْحج ماِضيها

ِإنَّ اَهللا : (ن قَوِلِه تعالَى أَنَّ الشروطَ الَِّتي تعتبر ِفي اخِتياِر الرجِل ِفي الْملِْك ِهي ما استفَدناه ِم) الساِبعةُ(
  .الْآيةَ ، كَما تقَدم ) اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم

ِبالشواِهِد ِمن الِْكتاِب كَما بيناه معززا ) واُهللا يؤِتي ملْكَه من يشاُء: (ِهي ما أَفَاده قَولُه تعالَى ) الثَّاِمنةُ(
  . الْعِزيِز ، علَى أَنَّ مِشيئَته تعالَى ِإنما تنفُذُ ِبمقْتضى سنِنِه الْعامِة ِفي تغِيِري أَحواِل الْأُمِم   

رِض ِللصاِلِحني ، وتأِْويلُ هِذِه الْآياِت ِبتغِيِريِهم ما ِفي أَنفُِسِهم ، وِفي سلِْب ملِْك الظَّاِلِمني وِإيراِث الْأَ
أَفَلَا يرونَ أَنا نأِْتي الْأَرض ننقُصها ِمن أَطْراِفها أَفَهم ! (وأَمثَاِلها مشاهد ِفي كُلِّ زماٍن ، وأَين الْمبِصرونَ ؟ 

فَاتقُوا اَهللا وأَِطيعوِن : (وةَ الْأَنِبياِء ِبقَوِلِه تعالَى ِفي سورِة الشعراِء أَو لَم يسمعوا دع) ٤٤ : ٢١) (الْغاِلبونَ
أَيظُن الْمسِلم ) ١٥٢ - ١٥٠ : ٢٦) (ولَا تِطيعوا أَمر الْمسِرِفني الَِّذين يفِْسدونَ ِفي الْأَرِض ولَا يصِلحونَ

قُِل اللهم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك من تشاُء وتنِزع الْملْك ِممن : ( اِهللا تعالَى ِفي قَوِلِه الْغاِفلُ أَنَّ مِشيئَةَ
ات الَِّتي ِهي ِعبارةٌ عن مخالَفَِة سنِنِه الَِّتي بينتها الْآي) ٢٦ : ٣) (تشاُء وتِعز من تشاُء وتِذلُّ من تشاُء

أَيظُن الْمسِلمونَ أَنَّ : ذَكَرناها وما ِفي معناها ِمما لَم نذْكُره ؟ بلْ أَقُولُ ولَا أَخشى ِفي الْحق لَومةَ لَاِئٍم 



 ١٧٠

ِلع اِلفخم ِديِهمأَي ا ِمنلِْبهسو اِلِكِهمملَى مِل عوالدِم والْأُم عازناَء تِة الَِّتي جِكيمِنِه الْحنسو امِل اِهللا الْعد
 فِْريِطِهماَء تزطُوا فَذَاقُوا جفَر الَِّذين مه مهلَِكنٍء ، ويش اِب ِمنطَ ِفي الِْكتا فَرالَى معت هآنُ ؟ كَلَّا ِإنا الْقُرِبه

  .علَيِهم ، وِإلَّا فَقَد مضت سنةُ الْأَوِلني ، فَِإنْ تابوا وأَصلَحوا تاب اُهللا 
أَنَّ طَاعةَ الْجنوِد ِللْقَاِئِد ِفي كُلِّ ما يأْمر ِبِه وينهى عنه شرطٌ ِفي الظَّفِْر واسِتقَامِة الْأَمِر ، وقَواِنني ) التاِسعةُ(

اِن ممذَا الزِة ِفي هِدينقُوِل ، الْجعِر الْمغَيقُوِل وعالْمِه وكْرالْمِط وشناِدِه ِفي الْمِش ِلقُويِة الْجلَى طَاعةٌ عِنيب
ووِن كُلِّ دا ِفي قَانهِليمست بجاِء ودفُِس ِللْأَعاِل أَِو الْأَنواِر أَِو الْأَميِليِم الدسِبت الْقَاِئد رفَِإذَا أَممع؛ لٍَة ، ن

 مهِة ، وكَِريسوِن الْعأِْي ِفي الْفُنِل الرِة أَهارِتشِباس ورالْأُم ِرمبِه أَنْ يلَيع مهابِللْقَاِئِد ِإجي قذَا الْحوا ِبهنقَر مهِإن
يسهم مقَيدونَ ِبدستوِر الدولَِة الْعام ، وِبموافَقَِة مجِلِس الَِّذين يسمونهم أَركَانَ الْحرِب ، ولَِكن هؤلَاِء ورِئ

 اقَبعيو اكَمحي ذَِلك الَفخ نمِه ، ولَيع افَقَِتِهمووِب مجلَى وع ورتسالد صا نلَى مِة عاِب الْأُمون.  
 الِْفئَةَ الْكَِثريةَ الَِّتي أَعوزها الصبر - ِبالصبِر والثَّباِت وطَاعِة الْقُواِد -يلَةَ قَد تغِلب أَنَّ الِْفئَةَ الْقَِل) الْعاِشرةُ(

أَثَرا ِللثَّباِت أَي جرت سنته ِبأَنْ يكُونَ النصر ؛ ِلأَنَّ نصر اِهللا مع الصاِبِرين؛ واِلاتحاد ، مع طَاعِة الْقُواِد
 وهاٍن ، ومِفي كُلِّ ز داهشذَا مهو ، فُِسِهملَى أَنع ِهمودانٌ ِلعوأَع مِن هبالْجِع وزلَ الْجأَنَّ أَهِر ، وبالصو

  .كَِثري لَا مطَِّرد كَما جاَء ِفي الْآيِة الْكَِرميِة 
 الِْإميانَ ِباِهللا تعالَى والتصِديق ِبِلقَاِئِه ِمن أَعظَِم أَسباِب الصبِر والثَّباِت ِفي مواِقِف أَنَّ) الْحاِديةَ عشرةَ(

ِبالْقُوى الروِحيِة فَِإنَّ الَِّذي يؤِمن ِبأَنَّ لَه ِإلَها غَاِلبا علَى أَمِرِه يمده ِبمعونِتِه الِْإلَِهيِة كَما أَمده ؛ الِْجلَاِد
والْجسِديِة ، فَِإذَا ظَفَر ِبِإذِْنِه كَانَ مصِلحا ِفي الْأَرِض مستعِمرا ِفيها ، وِإذَا قَبضه ِإلَيِه ِبانِتهاِء أَجِلِه الْمسمى 

 ِخفتسِبأَنْ ي ِديرج وا ، لَها ِفيهاِعمِتِه نمحكَانَ ِفي ر قَداِل ، وبالْأَج اتاِل ثَبِفي الِْقت تثْبياِل ، ووِبالْأَه
وافَقْنا ِكتاب الِْإفِْرنِج ِفي هِذِه الْمسأَلَِة ، فَصرحوا ِبأَنَّ ِمن أَسباِب ثَباِت الْبويِر وبلَاِئِهم ِفي حرِبِهم ِللِْإنِجِليِز 

ى ِإميأَقْو مهنكَو هربأَصالَِم ووِش الْعيج تأَثْب اِنيثْمالْع شيِبأَنَّ الْج دهشِم تالْأُم ِميعجةً ، وِقيدع خسأَرا وان
 هعجأَشِمائَةَ أَلٍْف. و أَنَّ لَه ِض لَواِد الْأَرِر قُوهأَش ِمن دعي اِنيأَلْم ى قَاِئدنمت قَدو ِلكمِش ِلييذَا الْجه ِمن 

  .ِبها الْعالَم ، ذَِلك ِبأَنه جيش يؤِمن ِبِلقَاِء اِهللا تعالَى ِإميانا قَِويا يِقلُّ ِفي قُواِدِه من يساِويِه ِفيِه 
فَهزموهم : (يد ِفي الِْقتاِل كَما يدلُّ علَيِه قَولُه تعالَى أَنَّ التوجه ِإلَى اِهللا تعالَى ِبالدعاِء مِف) الثَّاِنيةَ عشرةَ(

فَِإنَّ الدعاَء هو آيةُ ذَِلك الِْإمياِن الَِّذي ؛ ِإذْ عطَفَها ِبالْفَاِء علَى آيِة الدعاِء ، وذَِلك معقُولُ الْمعنى) ِبِإذِْن اِهللا
ياأَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا : (وِلذَِلك قَالَ عز وجلَّ ِفي سورِة الْأَنفَاِل ؛ ِنفًابينا فَاِئدته آ

  .فَيراجع تفِْسريها ِفي الْجزِء الْعاِشِر ) ٤٥ : ٨) (اَهللا كَِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ
دفْع اِهللا الناس بعضهم ِببعٍض ِمن السنِن الْعامِة ، وهو ما يعبر عنه علَماُء الِْحكْمِة ِفي هذَا )  عشرةَالثَّاِلثَةَ(

. وِع سنِة تنازِع الْبقَاِء الْعامِة ِلأَنها ِمن فُر؛ ِإنَّ الْحرب طَِبيِعيةٌ ِفي الْبشِر: الْعصِر ِبتنازِع الْبقَاِء ، ويقُولُونَ 
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ولَولَا دفْع اِهللا الناس بعضهم ِببعٍض لَفَسدِت الْأَرض لَيس نصا ِفيما يكُونُ : (وأَنت ترى أَنَّ قَولَه تعالَى 
وِلكُلِّ ن امع ولْ هةً ، باصاِل خالِْقتِب ورةَ ِبالْحافَعدِضي الْمقْتاِس الَِّذي يالن نيِع بازناِع التوأَن ٍع ِمن

ويظُن بعض الْمتطَفِِّلني علَى ِعلِْم السنِن ِفي اِلاجِتماِع الْبشِري أَنَّ تنازع الْبقَاِء الَِّذي يقُولُونَ ِإنه . والْمغالَبةَ 
امةٌ عنس هأَنونَ ِبِه ، واِكمالْحو ونَ لَهاِضعالْو مه ، ظُلْمو روج هأَنِر ، وصذَا الْعِفي ه نييادِة الْمأَثَر ِمن وةٌ ه

فُوا أَنرع لَو اِن أَوسى الِْإننعذَا مقُولُونَ هي نم فرع لَويِن ، وِي الددِله اِلفخِذِه موا هفَِهم لَو أَو ، مهفُس
  .الْآيةَ وما ِفي معناها ِمن سورِة الْحج لَما قَالُوا ما قَالُوا 

اِلانِتخاِب يؤيد السنةَ الَِّتي يعبر عنها علَماُء اِلاجِتماِع ِب) لَفَسدِت الْأَرض: (قَولُه تعالَى ) الراِبعةَ عشرةَ(
ِإنَّ ما فُِطر علَيِه الناس : فَِإنه تعالَى يقُولُ ؛ ووجه ذَِلك جعلُ هذَا ِمن لَواِزِم ما قَبلَه. الطَِّبيِعي أَو بقَاِء الْأَمثَِل 

هو سبب بقَاِء الْحق : ع ِمن فَساِد الْأَرِض ، أَي ِمن مدافَعِة بعِضِهم بعضا عِن الْحق والْمصلَحِة هو الْماِن
أُِذنَ : (ويعزز ذَِلك قَولُه تعالَى ِفي بياِن ِحكْمِة الِْإذِْن ِللْمسِلِمني ِبالِْقتاِل ِفي سورِة الْحج . وبقَاِء الصلَاِح 

موا وِإنَّ اَهللا علَى نصِرِهم لَقَِدير الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإلَّا أَنْ يقُولُوا ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِل
ِفيه ذْكَري اِجدسمو اتلَوصو عِبيو اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساِهللا الن فْعلَا دلَوا اُهللا ونباِهللا ر ما اس

كَِثريا ولَينصرنَّ اُهللا من ينصره ِإنَّ اَهللا لَقَِوي عِزيز الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ 
ةُ الْأُماِقبِللَِّه عكَِر ونِن الْما عوهنوِف ورعوا ِبالْمرأَمقَاِء ) ٤١ - ٣٩ : ٢٢) (وِروِع الْبازنِإلَى ت ادشذَا ِإرفَه

  .والدفَاِع عِن الْحق ، وأَنه ينتِهي ِببقَاِء الْأَمثَِل وِحفِْظ الْأَفْضِل 
ورالَى ِفي سعت لُهِجيِد قَوآِن الْمالْقُر ِة ِمنِذِه الْقَاِعدلَى هلُّ عدا يِممِد وعاًء : (ِة الراِء ممالس لَ ِمنزأَن

 ِمثْلُه دباٍع زتم ٍة أَواَء ِحلْيِتغاِر ابِه ِفي النلَيونَ عوِقدا يِمما واِبيا ردبلُ زيلَ السمتا فَاحِرهةٌ ِبقَدِديأَو الَتفَس
فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي الْأَرِض كَذَِلك كَذَِلك يضِرب اُهللا الْحق والْباِطلَ 

فَهو يِفيد أَنَّ سيولَ الْحواِدِث وِنريانَ التنازِع تقِْذف زبد الْباِطِل الضار ) ١٧ : ١٣) (يضِرب اُهللا الْأَمثَالَ
ماِع وتدفَعه ، وتبِقي ِإبِليز الْحق الناِفع الَِّذي ينمو ِفيِه الْعمرانُ ، وِإبِريز الْمصلَحِة الَِّتي يتحلَّى ِبها ِفي اِلاجِت

 ودفْع الشبِه عنه ِفي تفِْسِريها وسيأِْتي بيانُ ذَِلك. الِْإنسانُ ، وهناك آيات أُخرى ِفي أَنَّ الْحق يزِهق الْباِطلَ 
  ٧١.اهـ . ِإنْ أَمهلَنا الزمانُ ، واُهللا الْمستعانُ 

لقد اجتمع املأل من بين إسرائيل ، من .. أمل تر؟ كأا حادث واقع ومشهد منظور  : " ويف الظالل 
كر امسه ، ألنه ليس املقصود بالقصة ، ومل يرد يف السياق ذ.  إىل نيب هلم-كربائهم وأهل الرأي فيهم 

وذكره هنا ال يزيد شيئا يف احياء القصة ، وقد كان لبين إسرائيل كثرة من األنبياء يتتابعون يف تارخيهم 

                                                 
 )٣٧٣ / ٢ (-تفسري املنار  -  ٧١
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.. » ِفي سِبيِل اللَِّه«لقد اجتمعوا إىل نيب هلم ، وطلبوا إليه أن يعني هلم ملكا يقاتلون حتت إمرته .. الطويل 
يشي بانتفاضة العقيدة يف قلوم ، ويقظة اإلميان » سِبيِل اللَِّه«نهم لطبيعة القتال ، وأنه يف وهذا التحديد م

يف نفوسهم ، وشعورهم بأم أهل دين وعقيدة وحق ، وأن أعداء هم على ضاللة وكفر وباطل ووضوح 
  .الطريق أمامهم للجهاد يف سبيل اللّه

فال بد للمؤمن أن يتضح يف حسه أنه على احلق .  النصروهذا الوضوح وهذا احلسم هو نصف الطريق إىل
فال يغشيه الغبش الذي ال .. يف سبيل اللّه .. وأن عدوه على الباطل وال بد أن يتجرد يف حسه اهلدف 

  .يدري معه إىل أين يسري
ة ، وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزميتهم ، وثبات نيتهم ، وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيل

  ..» هلْ عسيتم ِإنْ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ أَلَّا تقاِتلُوا: قالَ «:وجدهم فيما يعرضون عليه من األمر 
فأما إذا استجبت لكم ، . أال ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم اآلن يف سعة من األمر

إا الكلمة الالئقة بين .. سبيل بعدها إىل النكول عنها فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة وال 
  .فما جيوز أن تكون كلمات األنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. ، والتأكد الالئق بين

وهنا ارتفعت درجة احلماسة والفورة وذكر املأل أن هناك من األسباب احلافزة للقتال يف سبيل اللّه ما 
  :مر املتعني الذي ال تردد فيه جيعل القتال هو األ

  ..» وما لَنا أَلَّا نقاِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه وقَد أُخِرجنا ِمن ِدياِرنا وأَبناِئنا؟: قالُوا «
وقد أخرجوهم . إن أعداءهم أعداء اللّه ولدين اللّه.. وجند أن األمر واضح يف حسهم ، مقرر يف نفوسهم 

فقتاهلم واجب والطريق الواحدة اليت أمامهم هي القتال وال ضرورة إىل . من ديارهم وسبوا أبناءهم
  .املراجعة يف هذه العزمية أو اجلدال

فَلَما كُِتب «:ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية . ولكن هذه احلماسة الفائرة يف ساعة الرخاء مل تدم
مها ِإلَّا قَِليلًا ِمنلَّووالِْقتالُ ت ِهملَيوهنا نطلع على مسة خاصة من مسات إسرائيل يف نقض العهد ،  ..»ع

والنكث بالوعد ، والتفلت من الطاعة ، والنكوص عن التكليف ، وتفرق الكلمة ، والتويل عن احلق البني 
ولكن هذه كذلك مسة كل مجاعة ال تنضج تربيتها اإلميانية فهي مسة بشرية عامة ال تغري منها إال التربية .. 
 مسة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر - من مث -وهي . انية العالية الطويلة األمد العميقة التأثرياإلمي

فهي متوقعة من اجلماعات ! ، وأن حتسب حساا يف الطريق الوعر ، كي ال تفاجأ ا ، فيتعاظمها األمر
  .يلالبشرية اليت مل ختلص من األوشاب ، ومل تصهر ومل تطهر من هذه العقاب

وهو يشي باالستنكار ووصم الكثرة اليت تولت عن ..» واللَّه عِليم ِبالظَّاِلِمني«:والتعقيب على هذا التويل 
فهي ظاملة لنفسها . وصمها بالظلم..  وقبل أن تواجه اجلهاد مواجهة عملية - بعد طلبها -هذه الفريضة 
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إن الذي ! نه احلق ، مث تتخلى عنه للمبطلني، وظاملة لنبيها ، وظاملة للحق الذي خذلته وهي تعرف أ
 كما عرف املأل من بين إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث -يعرف أنه على احلق ، وأن عدوه على الباطل 

مث يتوىل بعد ذلك عن اجلهاد وال ينهض بتبعة احلق الذي عرفه .. » ِفي سِبيِل اللَِّه«هلم نبيهم ملكا ليقاتلوا 
  ..» واللَّه عِليم ِبالظَّاِلِمني«.. إمنا هو من الظاملني ازيني بظلمهم .. عرفه يف وجه الباطل الذي 

» مهِبين مقالَ لَهِلكاً: وم طالُوت ثَ لَكُمعب قَد قالُوا . ِإنَّ اللَّه : قأَح نحننا ولَيع لْكالْم كُونُ لَهى يأَن
لَمو ، هلِْك ِمنالْماِل؟ قالَ ِبالْم ةً ِمنعس تؤِم:  يالِْجسطَةً ِفي الِْعلِْم وسب هزادو ، كُملَيع طَفاهاص ِإنَّ اللَّه .

ويف هذه اللجاجة تتكشف مسة من مسات إسرائيل اليت ..» واللَّه واِسع عِليم. واللَّه يؤِتي ملْكَه من يشاُء
. لقد كان مطلبهم أن يكون هلم ملك يقاتلون حتت لوائه.. رية يف هذه السورة وردت اإلشارات إليها كث

فها هم أوالء ينغضون رؤوسهم ، ويلوون أعناقهم . »ِفي سِبيِل اللَِّه«إم يريدون أن يقاتلوا : ولقد قالوا 
 -ه اللّه هلم  الذي بعث-، وجيادلون يف اختيار اللّه هلم كما أخربهم نبيهم ويستنكرون أن يكون طالوت 

وألنه مل يؤت سعة من ! فلم يكن من نسل امللوك فيهم. ملاذا؟ ألم أحق بامللك منه بالوراثة. ملكا عيهم
وكل هذا غبش يف التصور ، كما أنه من مسات بين إسرائيل ! .. املال تربر التغاضي عن أحقية الوراثة

  ..املعروفة 
ِإنَّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم ، : قالَ «:ن حكمة اللّه يف اختياره ولقد كشف هلم نبيهم عن أحقيته الذاتية ، وع

إنه رجل قد اختاره اللّه ..» واللَّه واِسع عِليم. واللَّه يؤِتي ملْكَه من يشاُء. وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم
فهو .. » يؤِتي ملْكَه من يشاُء«واللّه .. ذه أخرى وه.. وزاده بسطة يف العلم واجلسم .. فهذه واحدة .. 

ليس لفضله .. » واللَّه واِسع عِليم«.. ملكه ، وهو صاحب التصرف فيه ، وهو خيتار من عباده من يشاء 
  ..وهو الذي يعلم اخلري ، ويعلم كيف توضع األمور يف مواضعها . خازن وليس لعطائه حد

 ونبيها -ولكن طبيعة إسرائيل .. صحح التصور املشوش ، وأن جتلو عنه الغبش وهي أمور من شأا أن ت
وال بد هلم من خارقة . وهم مقبلون على معركة.  ال تصلح هلا هذه احلقائق العالية وحدها-يعرفها 

أَنْ يأِْتيكُم التابوت ، ِفيِه ِإنَّ آيةَ ملِْكِه : وقالَ لَهم نِبيهم «: ظاهرة ز قلوم ، وتردها إىل الثقة واليقني 
ِإنَّ ِفي ذِلك لَآيةً لَكُم ِإنْ . سِكينةٌ ِمن ربكُم ، وبِقيةٌ ِمما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحِملُه الْمالِئكَةُ

ِمِننيؤم متكُن«..  
 عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه  اليت غلبوا-وكان أعداؤهم الذين شردوهم من األرض املقدسة 

 قد سلبوا منهم مقدسام ممثلة يف التابوت الذي حيفظون فيه خملفات - عليه السالم -ووفاة موسى 
كانت فيه نسخة األلواح اليت أعطاها اللّه ملوسى على الطور : وقيل . أنبيائهم من آل موسى وآل هارون

» تحِملُه الْمالِئكَةُ« ، أن تقع خارقة يشهدوا ، فيأتيهم التابوت مبا فيه فجعل هلم نبيهم عالمة من اللّه.. 
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إن هذه اآلية تكفي داللة على صدق اختيار اللّه لطالوت ، إن : وقال هلم .. فتفيض على قلوم السكينة 
  ..كنتم حقا مؤمنني 

  .اليقنيويبدو من السياق أن هذه اخلارقة قد وقعت ، فانتهى القوم منها إىل 
 مث أعد طالوت جيشه ممن مل يتولوا عن فريضة اجلهاد ، ومل ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول 

  ..الطريق 
فيعرض املشهد التايل . والسياق القرآين على طريقته يف سياقة القصص  يترك هنا فجوة بني املشهدين

فَمن شِرب ِمنه . ِإنَّ اللَّه مبتِليكُم ِبنهٍر: نوِد قالَ فَلَما فَصلَ طالُوت ِبالْج«:مباشرة وطالوت خارج باجلنود 
  ..» فَشِربوا ِمنه ِإلَّا قَِليلًا ِمنهم.  ِإلَّا مِن اغْترف غُرفَةً ِبيِدِه-فَلَيس ِمني ، ومن لَم يطْعمه فَِإنه ِمني 

إنه مقدم على معركة ومعه جيش من أمة .. طفاء هذا الرجل هنا يتجلى لنا مصداق حكمة اللّه يف اص
وهو يواجه جيش أمة غالبة فال بد إذن من قوة . مغلوبة ، عرفت اهلزمية والذل يف تارخيها مرة بعد مرة

. هذه القوة الكامنة ال تكون إال يف اإلرادة. كامنة يف ضمري اجليش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة
 تضبط الشهوات والرتوات ، وتصمد للحرمان واملشاق ، وتستعلي على الضرورات اإلرادة اليت

فال بد للقائد املختار إذن أن .. واحلاجات ، وتؤثر الطاعة وحتتمل تكاليفها ، فتجتاز االبتالء بعد االبتالء 
مان صموده أوال للرغبات والشهوات ، وصربه ثانيا على احلر: يبلو إرادة جيشه ، وصموده وصربه 

ليعلم من يصرب معه ممن ينقلب على . واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش.. واملتاعب 
  ..» فَشِربوا ِمنه ِإلَّا قَِليلًا ِمنهم«:وصحت فراسته .. عقبيه ، ويؤثر العافية 

 ولكنها ال تشي فقد كان أباح هلم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده ، تبل الظمأ. شربوا وارتووا
انفصلوا عنه ألم ال يصلحون للمهمة . وانفصلوا عنه مبجرد استسالمهم ونكوصهم! بالرغبة يف التخلف

وكان من اخلري ومن احلزم أن ينفصلوا عن اجليش الزاحف ، ألم بذرة . امللقاة على عاتقه وعاتقهم
 الصامد ، واإلرادة اجلازمة ، واجليوش ليست بالعدد الضخم ، ولكن بالقلب. ضعف وخذالن وهزمية

  .واإلميان الثابت املستقيم على الطريق
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها ال تكفي وال بد من التجربة العملية ، ومواجهة واقع 

ودلت كذلك على صالبة عود القائد املختار الذي مل يهزه ختلف . الطريق إىل املعركة قبل الدخول فيها
  .   بل مضى يف طريقه.. ثرية من جنده عند التجربة األوىل األك

  : ولكن التجارب مل تكن قد انتهت بعد - إىل حد -وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت 
  ..» ال طاقَةَ لَنا الْيوم ِبجالُوت وجنوِدِه: فَلَما جاوزه هو والَِّذين آمنوا معه قالُوا «
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إم مؤمنون مل ينكصوا عن عهدهم . بقيادة جالوت: وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته . روا قلةلقد صا
إا التجربة . ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضعف من مواجهته. مع نبيهم

 إال من اكتمل إميام ، وهذه ال يصمد هلا. جتربة االعتزاز بقوة أخرى أكرب من قوة الواقع املنظور. احلامسة
فاتصلت باللّه قلوم وأصبحت هلم موازين جديدة يستمدوا من واقع إميام ، غري املوازين اليت 

والفئة ذات املوازين . الفئة القليلة املختارة. وهنا برزت الفئة املؤمنة! يستمدها الناس من واقع حاهلم
واللَّه مع . كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه: م مالقُوا اللَِّه قالَ الَِّذين يظُنونَ أَنه«:الربانية 
اِبِرينةً«.. هكذا ..» الصِفئَةً كَِثري تِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب ِمن ذا التكثري.. » كَم . فهذه هي القاعدة يف حس

أن تكون الفئة املؤمنة قليلة ألا هي اليت ترتقي الدرج الشاق : القاعدة . هالذين يوقنون أم مالقو اللّ
ولكنها تكون الغالبة ألا تتصل مبصدر القوى وألا متثل القوة . حىت تنتهي إىل مرتبة االصطفاء واالختيار

  .ملني وقاهر املتكربينقوة اللّه الغالب على أمره ، القاهر فوق عباده ، حمطم اجلبارين ، وخمزي الظا. الغالبة
فيدلون .. » واللَّه مع الصاِبِرين«: ويعللونه بعلته احلقيقية .. » ِبِإذِْن اللَِّه«: وهم يكلون هذا النصر للّه 

  ..ذا كله على أم املختارون من اللّه ملعركة احلق الفاصلة بني احلق والباطل 
ة بلقاء اللّه ، اليت تستمد صربها كله من اليقني ذا اللقاء ، فإذا الفئة القليلة الواثق. ومنضي مع القصة

  ..وتستمد قوا كلها من إذن اللّه ، وتستمد يقينها كله من الثقة يف اللّه ، وأنه مع الصابرين 
إذا .. إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة ، الثابتة ، اليت مل تزلزهلا كثرة العدو وقوته ، مع ضعفها وقلتها 

بعد أن جتدد عهدها مع اللّه ، وتتجه بقلوا إليه ، وتطلب النصر . هذه الفئة هي اليت تقرر مصري املعركة
ربنا أَفِْرغْ علَينا صبراً ، : ولَما برزوا ِلجالُوت وجنوِدِه قالُوا «:منه وحده ، وهي تواجه اهلول الرعيب 

رصاننا ، وأَقْدام تثَبوِم الْكاِفِرينلَى الْقَونا ع . لْكالْم اللَّه آتاهو ، جالُوت دلَ داوقَتِبِإذِْن اللَِّه ، و موهمزفَه
  ..» والِْحكْمةَ ، وعلَّمه ِمما يشاُء

 عليهم فيغمرهم ، وهو تعبري يصور مشهد الصرب فيضا من اللّه يفرغه.. » ربنا أَفِْرغْ علَينا صبراً«.. هكذا 
 - سبحانه -فهي يف يده .. » وثَبت أَقْدامنا«. وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتماال للهول واملشقة

إميان .. فقد وضح املوقف .. » وانصرنا علَى الْقَوِم الْكاِفِرين«. يثبتها فال تتزحزح وال تتزلزل وال متيد
فال تلجلج يف .  إىل اللّه لينصر أولياءه املؤمنني على أعدائه الكافرينودعوة. وحق إزاء باطل. جتاه كفر

  .الضمري ، وال غبش يف التصور ، وال شك يف سالمة القصد ووضوح الطريق
: ويؤكد النص هذه احلقيقة .. » فَهزموهم ِبِإذِْن اللَِّه«: وكانت النتيجة هي اليت ترقبوها واستيقنوها 

وليتضح التصور الكامل حلقيقة ما جيري يف هذا . ليعلمها املؤمنون أو ليزدادوا ا علما.. » ِبِإذِْن اللَِّه«
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.. إن املؤمنني ستار القدرة يفعل اللّه م ما يريد ، وينفذ م ما خيتار .. الكون ، ولطبيعة القوة اليت جتريه 
  ..بإذنه 

خيتارهم لتنفيذ مشيئته ، فيكون منهم ما ليس هلم من األمر شي ء ، وال حول هلم وال قوة ولكن اللّه 
اختاره . إنه عبد اللّه.. وهي حقيقة خليقة بأن متأل قلب املؤمن بالسالم والطمأنينة واليقني .. يريده بإذنه 
مث يكرمه . وهو يؤدي هذا الدور املختار ، وحيقق قدر اللّه النافذ. وهذه منة من اللّه وفضل. اللّه لدوره

مث .. ولوال فضل اللّه ما فعل ، ولوال فضل اللّه ما أثيب ..  بفضل الثواب -ة االختيار  بعد كرام-اللّه 
فليس له يف شيء من هذا كله أرب ذايت ، .. إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق 

م على الطاعة والتوجه إىل استحق هذا كله بالنية الطيبة والعز. إمنا هو منفذ ملشيئة اللّه اخلرية قائم مبا يريد
  .اللّه يف خلوص

وجالوت كان . وداود كان فىت صغريا من بين إسرائيل..» وقَتلَ داود جالُوت«:ويربز السياق دور داود 
ولكن اللّه شاء أن يرى القوم وقتذاك أن األمور ال جتري بظواهرها ، إمنا جتري .. ملكا قويا وقائدا خموفا 

فليس عليهم إال أن ينهضوا هم بواجبهم ، . ومقاديرها يف يده وحده.  يعلمها هووحقائقها. حبقائقها
وقد أراد أن جيعل مصرع هذا اجلبار . مث يكون ما يريده اللّه بالشكل الذي يريده. ويفوا اللّه بعهدهم

الفتية الغشوم على يد هذا الفىت الصغري ، لريى الناس أن اجلبابرة الذين يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم 
فلقد قدر أن يكون . وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها اللّه.. الصغار حني يشاء اللّه أن يقتلهم 

داود هو الذي يتسلم امللك بعد طالوت ، ويرثه ابنه سليمان ، فيكون عهده هو العهد الذهيب لبين 
وآتاه «: ل واالنتكاس والشرود إسرائيل يف تارخيهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة يف نفوسهم بعد الضال

  ..» اللَّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشاُء
وكان داود ملكا نبيا ، وعلمه اللّه صناعة الزرد وعدة احلرب مما يفصله القرآن يف مواضعه يف سور أخرى 

..  
وحني ينتهي إىل هذه اخلامتة .. ا أما يف هذا املوضع فإن السياق يتجه إىل هدف آخر من وراء القصة مجيع

حينئذ يعلن .. ، ويعلن النصر األخري للعقيدة الواثقة ال للقوة املادية ، ولإلرادة املستعلية ال للكثرة العددية 
.. إا ليست املغامن واألسالب ، وليست األجماد واهلاالت .. عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى 

ولَوال دفْع اللَِّه الناس بعضهم «:ض ، وإمنا هو التمكني للخري بالكفاح مع الشر إمنا هو الصالح يف األر
ضِت الْأَردٍض لَفَسعِبب .لَى الْعالَِمنيٍل عذُو فَض اللَّه لِكنو «..  

وهنا تتوارى األشخاص واألحداث لتربز من خالل النص القصري حكمة اللّه العليا يف األرض من 
وهنا تتكشف . اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطالق السعي يف تيار احلياة املتدفق الصاخب املوار
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ومن .. على مد البصر ساحة احلياة املترامية األطراف متوج بالناس ، يف تدافع وتسابق وزحام إىل الغايات 
وكب املتزاحم املتصارع املتسابق ، ورائها مجيعا تلك اليد احلكيمة املدبرة متسك باخليوط مجيعا ، وتقود امل

  ..إىل اخلري والصالح والنماء ، يف اية املطاف 
ولوال أن يف طبيعة الناس اليت . لقد كانت احلياة كلها تأسن وتتعفن لوال دفع اللّه الناس بعضهم ببعض

 كلها تتزاحم فطرهم اللّه عليها أن تتعارض مصاحلهم واجتاهام الظاهرية القريبة ، لتنطلق الطاقات
وتتغالب وتتدافع ، فتنفض عنها الكسل واخلمول ، وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة ، وتظل 

ويف النهاية يكون .. أبدا يقظة عاملة ، مستنبطة لذخائر األرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة 
. تعرف احلق الذي بينه اللّه هلا. ةيكون بقيام اجلماعة اخلرية املهتدية املتجرد.. الصالح واخلري والنماء 

وتعرف أن ال جناة . وتعرف أا مكلفة بدفع الباطل وإقرار احلق يف األرض. وتعرف طريقها إليه واضحا
هلا من عذاب اللّه إال أن تنهض ذا الدور النبيل ، وإال أن حتتمل يف سبيله ما حتتمل يف األرض طاعة للّه 

  ..وابتغاء لرضاه 
للّه أمره ، وينفذ قدره ، وجيعل كلمة احلق واخلري والصالح هي العليا ، وجيعل حصيلة وهنا ميضي ا

وأبلغها . الصراع والتنافس والتدافع يف يد القوة اخلرية البانية ، اليت استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه
  .أقصى درجات الكمال املقدر هلا يف احلياة

ذلك أا متثل إرادة اللّه العليا يف .  الواثقة باللّه تغلب يف النهاية وتنتصرومن هنا كانت الفئة القليلة املؤمنة
  ٧٢ ".إا تنتصر ألا متثل غاية عليا تستحق االنتصار. دفع الفساد عن األرض ، ومتكني الصالح يف احلياة
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  إظهار آيات اهللا  يف قتال بني املؤمنني والكافرين  -٢٢
قَد كَانَ لَكُم آيةٌ ِفي ِفئَتيِن الْتقَتا ِفئَةٌ تقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللِّه وأُخرى كَاِفرةٌ يرونهم مثْلَيِهم رأْي {  : قال تعاىل

  عمران آل  })١٣(الْعيِن واللّه يؤيد ِبنصِرِه من يشاء ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً لَّأُوِلي اَألبصاِر 
فَأمر رسولَه . ثُم حذَّرهم اُهللا تعالَى وأنذَرهم بأالَّ يعتروا ِبكَثْرِة العدِد والعدِة ، فَلَهم ِفيما يشاِهدونه ِعبرةٌ 

ناِصر رسولَه ، وإنَّ الدِليلَ علَى ذَِلك ما إنَّ اَهللا مِعز ِدنيه ، و: ِبأنْ يقُولَ للَهوِد الِذين قَالُوا لَه ما قَالُوا 
أظْهره اُهللا يوم بدٍر ، إِذ التقَت ِفئَتاِن ِفي ساحِة احلَرِب ِفئةٌ مؤِمنةٌ تقَاِتلُ ِفي سبيِل إعالِء كَِلمِة اِهللا ، ونصِر 

وقَد أرى اُهللا تعالَى املُشِركني ) . وهم مشِركُو قُريٍش ( اِفرةٌ ، وِفئَةٌ أخرى كَ) وهم املُسِلمونَ ( ِدينِه ، 
 ِرِكنيِد املُشدِفي ِمثْلَي ع ِلِمنيقَاِتٍل ( املُسألْفَي م قَِريباً ِمن وا ِفي ) أيما كَانإن مهٍة ، واِضحٍة وِليٍة جورصب

عبسوا احلِقيقَِة ثَالَثَِمئٍَة ونبجِليو ، ِلِمنيوا املُسابهِليو ، ِرِكنيافاً ِلقُلُوِب املُشعإض ِلككَانَ ضالً ، وجر رشةَ ع
يِلي وقَد أرى اُهللا املُسِلِمني املُشِرِكني قَِل. عن ِقتاِلِهم ، وكَانَ ذَِلك مدداً ِمن اِهللا ، كَما أمدهم ِباملَالَِئكَِة 

 لَيِهمِرئُوا عتجِد ِليدالع.  
ويف ذَِلك ِعبرةٌ ألوِلي البصاِئِر . ودارِت املَعركَةُ فَانتصر جند اِهللا ، وأعز اُهللا ِدينه ، وقُِتلَ رؤوس الكُفِْر 

باِدِه املُؤِمِنني الِذين يمتِثلُونَ ِلما أوصاهم ِبِه ربهم ِبقَدِر ِليهتدوا إىل ِحكَِم اِهللا وأفْعاِلِه وقَدِرِه اجلَاِري ِبنصِر ِع
  .طَاقَِتِهم ، فَيقَاِتلُونَ ثَاِبِتني واثِقني ِبنصِر اِهللا 

 إن يكن مثّه شك عند أحد فيما سيلحق هؤالء الكافرين املغترين بكثرم وقوم على : "قال اخلطيب 
  .القلّة املستضعفة من املؤمنني ـ فالشاهد حاضر بني أيديهم ، واآلثار ماثلة هلم ىف أنفسهمأيدى هذه 

فهذا يوم بدر ـ وما زال غبار املعركة منعقدا ىف مسائه ، وجثث قتلى املشركني وأشالؤهم متناثرة على 
 األنفاس ، موقرة أرضه ، وما زالت فلول اجليش املنهزم حتبو حبوا حنو مكة ، مثخنة اجلراح ، متقطعة

باخلزي والعار ـ هذا يوم بدر ميثل هلؤالء املشركني ما ينتظرهم ىف مستقبل األيام ، من خزى وهزمية 
. على أيدى املسلمني ، وإن قلّ عددهم وعدم ، فليس األمر أمر عدد وعدة ، وإمنا هو أمر إميان باحلق

ذلك بأعينهم ، إذ جاءوا بعددهم وعدم ، وثبات عليه ، واستشهاد ىف سبيله ، ولقد رأى املشركون 
فانتصرت الفئة القليلة على . . »يرونهم ِمثْلَيِهم رأْي الْعيِن « واملسلمون بني أيديهم قلة ىف العدد والعدة 

) البقرة : ٢٤٩(» ع الصاِبِرين كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه واللَّه م« : الفئة الكثرية 
  .فليستيقن املؤمنون ، ولينتظر املشركون ، فإن ما وعد اللّه به واقع ال شك فيه

هذا والظاهر ـ واللّه أعلم ـ أن هذه اآلية وما قبلها كان نزوهلا عقب موقعة بدر ، بل ربما واملشركون 
ذا ما يضاعف من حسرم ، وميأل قلوم يأسا ، من ىف طريقهم بعد اهلزمية ، مل يبلغوا مكة بعد ، وىف ه
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فأيامهم املقبلة أشد سوادا وأكثر شؤما من يومهم هذا الذي هم .. كل أمل يتعزون به ىف مستقبل األيام 
  ٧٣ ".فيه

ِدِهم وِبأَعواِنِهم وأَنصاِرِهم قُلْ يا محمد ِللْمغروِرين ِبأَمواِلِهم وأَولَا : - تعالَى -يقُولُ : " ويف تفسري املنار 
لَا تغرنكُم كَثْرةُ الْعدِد ولَا ِبما يأِْتي ِبِه الْمالُ ِمن الْعدِد ، ولَا تحسبوا أَنَّ هذَا هو السبب الَِّذي يفِْضي : 

 حواِدِث الزماِن أَوضح آيٍة علَى بطْلَاِن هذَا الْحسباِن ، فَذَكَر ِإلَى النصِر والْغلَِب ، فَِإنَّ ِفي اِلاعِتباِر ِببعِض
الِْفئَتيِن ، أَِي الطَّاِئفَتيِن اللَّتيِن الْتقَتا ِفي الِْقتاِل هو ِمن قَِبيِل الِْمثَاِل ، والْجمهور علَى أَنَّ الْآيةَ ِهي ما كَانَ 

ِة بقْعِفي و اماذُ الِْإمتقَالَ الْأُسٍر ، وٍر : دِة ِبدقْعِإلَى و ِشريةُ تكُونَ الْآيأَنْ ت دعبلَا ي- رفَسا قَالَ الْمكَم 
انَ الِْخطَاب  ويحتملُ أَنْ تكُونَ ِإشارةً ِإلَى وقَاِئع أُخرى قَبلَ الِْإسلَاِم ، ويرجح هذَا ِإذَا كَ-) الْجلَالُ(

: أَقُولُ . فَِإنَّ ِفي كُتِبِهم ِمثْلَ هِذِه الِْعبرِة كَِقصِة طَالُوت وجالُوت الَِّتي تقَدمت ِفي سورِة الْبقَرِة ؛ ِللْيهوِد 
 كَانَ الِْخطَاب ِلمشِرِكي الْعرِب ، ويرجح الْأَولُ ِإذَا) أَو ِقصةُ جدعونَ علَى ما ِعندهم ِمن التحِريِف(

وثَبت أَنَّ نزولَ الْآيِة كَانَ بعد وقْعِة بدٍر ، وقَد كَانِت الِْفئَةُ الْكَاِفرةُ ِفي بدٍر ثَلَاثَةَ أَضعاِف الْمسِلمِة ، 
. ِلأَنَّ اَهللا قَلَّلَهم ِفي أَعيِنِهم كَما ورد ِفي سورِة الْأَنفَاِل  ؛ ويِصح أَنْ يكُونوا مع ذَِلك رأَوهم ِمثْلَيِهم فَقَطْ

وهذَا التصِحيح مبِني علَى الْقَوِل ِبأَنَّ الراِئني هم الِْفئَةُ الَِّتي تقَاِتلُ ِفي سِبيِل اِهللا وِهي الْمؤِمنةُ ، وأَنَّ : أَقُولُ 
ِئيرالْم ورهمِه الْجلَيعةُ والِْفئَةُ الْكَاِفر مه ني.  
ِإنَّ الراِئني والْمرِئيِني هم الْمقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا فَالْمعنى أَنهم يرونَ أَنفُسهم ِمثْلَي ما هم علَيِه : وِقيلَ 
 علَى -م الْكَاِفرونَ والْمرِئيني هم الْمؤِمنونَ ، أَي أَنَّ الْكَاِفِرين يرونَ الْمؤِمِنني ِإنَّ الراِئني ه: وِقيلَ . عددا 
 طِْبيقَ-ِقلَِّتِهمذَا تقَالَ ِبه نلَ ماوح قَدِف ، ووالْخِب وعالر ِمن ِفي قُلُوِبِهم قَعا وِد ِلمدِفي الْع ِهملَى  ِمثْلَيع ه
وِإذْ يِريكُموهم ِإِذ الْتقَيتم ِفي أَعيِنكُم قَِليلًا ويقَلِّلُكُم ِفي أَعيِنِهم :  ِفي ِخطَاِب أَهِل بدٍر - تعالَى -قَوِلِه 

 ورالْأُم عجرِإلَى اِهللا تولًا وفْعا كَانَ مراُهللا أَم قِْضيِن : ، فَقَالَ] ٤٤ : ٨[ِلييقُلِّلُوا ِفي أَع ِمِننيؤِإنَّ الْم
الْمشِرِكني أَولًا فَتجرُءوا علَيِهم ، فَلَما الْتقَوا كَثَّرهم اُهللا ِفي أَعيِنِهم ، ولَا يخفَى ما ِفيِه ِمن التكَلُِّف ، كُلُّ 

ترونهم أَيها الْمخاطَبونَ ِمثْلَيِهم ، وِهي لَا : راَءِة ناِفٍع ، فَالْمعنى وأَما علَى ِق. هذَا علَى ِقراَءِة الْجمهوِر 
نَ الْكَاِفِرينوروا يكَان اطَِبنيخأَنَّ الْم وهو ، رى آخنعم ِفيدا تمِإنوِر وهماَءةَ الْجاِفي ِقرنت  

ِلأَنه كَانَ ِمنهم من رأَى ذَِلك وعِلم ِبِه ؛ ا كَانَ الِْخطَاب ِلمشِرِكي مكَّةَ فَهو ظَاِهر ِمثْلَِي الْمؤِمِنني ، فَِإذَ
ٍر ِمندِر بغَيٍر ودى ِببرا جلَى مٍة عايا ِبكُلِّ ِعنضأَي ِرِفنيشوا مكَان ودهوِد فَالْيهِإذَا كَانَ ِللْيونَ ، ورالْآخ 

 ِرِكنيشالْمو ِلِمنيسالْم نياِل ب؛ الِْقت وا ِمثْلَ ذَِلكِهدش قَد ودهالْيٍر ، ودِة بقْعا ِفي وصن سلَي لَى أَنَّ الْكَلَامع

                                                 
 )٤١١ / ٢ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٧٣
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غاِبِرين ِلِإفَادِة معنى الْوحدِة وقَد عِلم أَنَّ الْقُرآنَ يسِند ِإلَى الْحاِضِرين ِمن الْأُمِة عملَ الْ. ِفي الْماِضي 
 ِلِمنيسِللْم ِبِهمرِن الِْخطَاِب ِفي حمِفي ز ا ِمثْلَهأَوراِخِر ، واِئِل ِفي الْأَووِر أَثَِر الْأَوظُهكَافُِل ، والتو.  

 لُهقَوالَى -وعت - : هنورِلي كِّدؤم ردصِن ميالْع أْيا ِإذَا رأَمةً ، وِريصةُ بيؤِت الرِإذَا كَان ظَاِهر وهو ، م
 فَالْمعنى علَى التشِبيِه ، أَي تعلَمونَ أَنهم ِمثْلَهم ِعلْما - كَما ذَهب ِإلَيِه بعضهم -كَانت ِعلِْميةً اعِتقَاِديةً 

  . الْعيِن واُهللا يؤيد ِبنصِرِه من يشاُء ِمن الِْفئَتيِن ِمثْلَ الِْعلِْم ِبرؤيِة
أَنَّ الْآيةَ ترِشد ِإلَى اِلاعِتباِر ِبِمثِْل الْواِقعِة الْمشاِر ِإلَيها الَِّتي غَلَبت ِفيها ِفئَةٌ قَِليلَةٌ ِفئَةً كَِثريةً : وجملَةُ الْقَوِل 

ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً ِلأُوِلي الْأَبصاِر أَي ِلأَصحاِب الْأَبصاِر الصِحيحِة الَِّتي استعِملَت : وِلذَِلك قَالَ  ؛ ِبِإذِْن اِهللا
ِصفُوا ِبقَوو نا لَا ِلمهِة ِمنِتفَادِد اِلاسوِر ِبقَصِل ِفي الْأُمأَمالت ِلِه ِمنِلأَج ِلقَتا خونَ : ِلِه ِفيمفْقَهلَا ي قُلُوب ملَه

ِبها ولَهم أَعين لَا يبِصرونَ ِبها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ ِبها أُولَِئك كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ أُولَِئك هم الْغاِفلُونَ 
]١٧٩ : ٧ [ ِرينفَسالْم ضعقَالَ بو : ارصاِز ِإنَّ الْأَبجاِب الْمب قُوِل ِمنالْعاِئِر وصى الْبنعا ِبمنقَالَ . هو

بعضهم يعِني ِبأُوِلي الْأَبصاِر من أَبصروا ِبأَعيِنِهم ِقتالَ الِْفئَتيِن ، وما ذَكَرته أَظْهر ، ولَا أَحفَظُ عِن الْأُستاِذ 
يذَا شاِم ِفي ها ِفيِه الِْإمِزيدوطًا مسبم ا ِمثَالُهِة فَقَالَ مرِن الِْعبع كَلَّما تمِإنةً : ئًا ، وقُو اكنِة أَنَّ هرالِْعب هجو

الْقُرآِن ما يمِكن أَنْ نفْهم فَوق جِميِع الْقُوى قَد تؤيد الِْفئَةَ الْقَِليلَةَ فَتغِلب الْكَِثريةَ ِبِإذِْن اِهللا ، وقَد ورد ِفي 
 هتنالَى -ِبِه سعأِْييِد - تذَا التِذِه ؛  ِفي ِمثِْل هلْ هلَِتِه ، بمِبج ذُهأَخ ِجبيا وضعب هضعب رفَسآنَ يِلأَنَّ الْقُر

ِفئَةٌ تقَاِتلُ ِفي سِبيِل اِهللا ومتى كَانَ الِْقتالُ ِفي : نه قَالَ الْآيةُ نفْسها تهِدي ِإلَى السر ِفي هذَا النصِر ، فَِإ
 فَِإنَّ النفْس تتوجه ِإلَيِه ِبكُلِّ ما ِفيها ِمن قُوٍة - أَي سِبيِل ِحمايِة الْحق والدفَاِع عِن الديِن وأَهِلِه -سِبيِل اِهللا 

دِوجوٍر وعشا وِممو ، هأِْييدتةَ اِهللا وونعا مِتهاَء قُورالثِّقَِة ِبأَنَّ و عاٍد مدِتعاسِبٍري ودت ا ِمنهِكنما يماٍن ، و
 لُهقَو ذَِلك حضوالَى -يعوا  : - تاذْكُروا وتِفئَةً فَاثْب موا ِإذَا لَِقيتنآم ا الَِّذينها أَيونَ يفِْلحت لَّكُما لَعاَهللا كَِثري

 وا كَالَِّذينكُونلَا تو اِبِرينالص عوا ِإنَّ اَهللا مِبراصو كُمِرحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسروا اَهللا وأَِطيعو
] ٤٧ - ٤٥ : ٨[ عن سِبيِل اِهللا واُهللا ِبما يعملُونَ مِحيطٌ خرجوا ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاَء الناِس ويصدونَ

أَقُولُ وهذَا ِمما نزلَ ِفي واِقعِة بدٍر الَِّتي ِقيلَ ِإنَّ الْآيةَ الَِّتي نفَسرها نزلَت ِفيها وِإنْ كَانَ عاما ِفي حكِْمِه 
 الْمؤِمِنني ِبالثَّباِت وِبكَثْرِة ِذكِْرِه الَِّذي يشد عزاِئمهم وينِهض ِهممهم - تعالَى - مطْلَقًا ِفي ِعبارِتِه أَمر اُهللا

 ِة لَهِبالطَّاعالَى -، وعِة - تاِقعالْو ِفي ِتلْك الْقَاِئد وكَانَ هوِلِه ، وسِلرو -أَر ِمن كْنةُ الْقَاِئِد رطَاعكَاِن  و
 ونهاهم عِن التنازِع وأَنذَرهم عاِقبته وِهي الْفَشلُ وذَهاب الْقُوِة ، وحذَّرهم أَنْ يكُونوا كَأُولَِئك -الظَّفَِر 

طُّغياِن ومراَءاِة الناِس ِبقُوِتِهم وِعزِهم ، ِإذْ خرجوا ِلِقتاِل الْمسِلِمني ِلِعلَِّة الْبطَِر وال؛ الْمشِرِكني ِمن أَهِل مكَّةَ 
. وهم يصدونَ عن سِبيِل اِهللا ، فَِبهِذِه الْأَواِمِر والنواِهي تعرف سنةُ اِهللا ِفي نصِر الِْفئَِة الْقَِليلَِة علَى الْكَِثريِة 

  ] .٦٠ : ٨[وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل : ِة أَيضا  ِفي هِذِه السور- تعالَى -وقَالَ 
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ولَا شك أَنَّ : أَورد الْأُستاذُ الِْإمام الْآيةَ الْأُولَى ِمن الْآياِت الَِّتي ذَكَرناها آِنفًا وهِذِه الْآيةَ فَقَطْ ثُم قَالَ 
اِهللا الْم رثَلُوا أَمتقَِد ام ِمِننيالَى -ؤعت - اددِتعاِلاس ملَه عمتفَاج ِر طَاقَِتِهمِبِه ِبقَد ماهصا أَوِفي كُلِّ م 

 فَنصرهم وفَاًء ِبوعِدِه ِفي قَوِلِه واِلاعِتقَاد ، فَكَانَ الْمؤِمن يقَاِتلُ ثَاِبتا واِثقًا والْكَاِفر متزلِْزلًا ماِئقًا ونصروا اَهللا
 : كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصنوا اَهللا يرصنوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينها أَيِلِه ] ٧ : ٤٧[يقَوو : رصا ننلَيا عقكَانَ حو

 ِمِننيؤِب] ٤٧ : ٣٠[الْم لَه دهشي نم ِمنؤِعي فَالْمدي نلَا م ، ِمِننيؤاُهللا الْم دعا وم هاؤِإيتآنُ واِنِه الْقُرِإمي
 اهوعد كَذِّبت ِمِننيؤاُهللا الْم دعا وِمم هانمِحرو الُهمأَعو لَاقُهأَخاِنِه وانَ ِبِلسوِل . الِْإميسالر اتوغَزو

 ِلما ورد ِمن الْآياِت ِفي ذَِلك ، وناِهيك ِبغزوِة أُحٍد ، فَِإنهم لَما خالَفُوا ما أُِمروا ِبِه نزلَ وأَصحابه شاِرحةٌ
ا عنه ونبذُوه وراَء ِبِهم ما نزلْ ، وهذَا أَكْبر ِعبرةً ِلمن بعدهم لَو كَانوا يعتِبرونَ ِبالْقُرآِن ، ولَِكنهم أَعرضو

ظُهوِرِهم واشتروا ِبِه ثَمنا قَِليلًا فَِبئْس ما اختاروا ِلأَنفُِسِهم ، ولَو عادوا ِإلَيِه واتحدوا ِفيِه واعتصموا ِبحبِلِه 
  ٧٤.  الْعلْيا ِفي الدنيا والْآِخرِة لَفَازوا ِبالِْعز الداِئِم والسعادِة الْكُبرى والسيادِة

فإما أن يكون ضمري : حيتمل تفسريين » يرونهم ِمثْلَيِهم رأْي الْعيِن«:  وقوله تعاىل : " ويف الظالل 
راجعا إىل املسلمني ، ويكون املعىن أن الكفار على كثرم » هم«راجعا إىل الكفار ، وضمري » يرون«

وكان هذا من تدبري اللّه حيث خيل للمشركني أن املسلمني .. » ِمثْلَيِهم« املسلمني القليلني كانوا يرون
  .كثرة وهم قلة ، فتزلزلت قلوم وأقدامهم

 يف حني أن -هم » ِمثْلَيِهم«وإما أن يكون العكس ، ويكون املعىن أن املسلمني كانوا يرون املشركني 
  . ومع هذا ثبتوا وانتصروا-املشركني كانوا ثالثة أمثاهلم 

كما أن فيه تثبيتا . ويف هذا ختذيل للذين كفروا وديد.. واملهم هو رجع النصر إىل تأييد اللّه وتدبريه 
 - كما ذكرنا يف التمهيد للسورة -وكان املوقف .. للذين آمنوا ووينا من شأن أعدائهم فال يرهبوم 

  ..ا وهناك وكان القرآن يعمل هن.. يقتضي هذا وذاك 
إن وعد اللّه زمية الذين .. ومبا يتضمنه من مثل هذه احلقيقة . وما يزال القرآن يعمل حبقيقته الكبرية

 ولو قل -ووعد اللّه بنصر الفئة املؤمنة . يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اللّه ، قائم يف كل حلظة
 اللّه الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة مل وتوقف النصر على تأييد.  قائم كذلك يف كل حلظة-عددها 

  .تنسخ ، وسنة ماضية مل تتوقف

                                                 
 )١٩٢ / ٣ (-تفسري املنار  -  ٧٤
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وليس على الفئة املؤمنة إال أن تطمئن إىل هذه احلقيقة وتثق يف ذلك الوعد وتأخذ لألمر عدته اليت يف 
 ، املدبر طوقها كاملة وتصرب حىت يأذن اللّه وال تستعجل وال تقنط إذا طال عليها األمد املغيب يف علم اللّه

  .حبكمته ، املؤجل ملوعده الذي حيقق هذه احلكمة
. وال بد من بصر ينظر وبصرية تتدبر ، لتربز العربة ، وتعيها القلوب..» ِإنَّ ِفي ذِلك لَِعبرةً ِلأُوِلي الْأَبصاِر«

   ٧٥ "!.وإال فالعربة متر يف كل حلظة يف الليل والنهار
  

����������������   

                                                 
 )٣٧٢ / ١ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٧٥
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  :عليهم بإذن اهللا  ألهل الكتاب سننتصريف قتالنا  -٢٣
  آل عمران) ١١١( لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونَ {:قال تعاىل 

ِليغاً يراً برض ِمِننياِب ، املُؤِل الِكتأَه الِء الفَاِسقُونَ ، ِمنؤه رضي لَن  لَنِة ، والَِميِة اِإلسِقيدلَ العأَص ِصيب
يؤثِّروا ِفي وجوِد اجلَماعِة املُسِلمِة ِفي اَألرِض ، وِإنما يكُونُ ضررهم عرضياً كَاِإليذَاِء ِباِهلجاِء القَِبيِح ، 

وِحني يِريدونَ ِقتالَ املُسِلِمني ، ويشتِبكُونَ . .  النصوِص والطَّعِن ِفي الديِن ، وِإلقَاِء الشبهاِت ، وتحِريِف
معهم ِفي احلَرِب ، فَاهلَِزميةُ مكْتوبةُ علَيهم ، والنصر ِللْمؤِمنني ِفي النهايِة ، والَ ناِصر لَهم ِمن بأِْس اِهللا 

 ِمننيأِْس املُؤبو.  
وإنّ آيات اللّه لتكشف املستور من أمرهم ، وتفضح .. إم هم اليهود : " قال اخلطيب : "قال اخلطيب 

  .املتوقع من خزيهم ىف خط مسريم مع املسلمني ىف احلياة
  .إم يكيدون دائما لإلسالم واملسلمني ، ألن داء احلسد الذي يغلى ىف صدورهم ال يسكن أبدا

ملسلمني قد ظفروا من الكتاب الذي ىف أيديهم خبري الدنيا وكيف يسكن وهم يعلمون عن يقني أن ا
وأن هذا الكتاب كان ينبغى أن يكون هلم ، كما كانت كتب اللّه من قبل كلها فيهم ؟ وأما .. واآلخرة 

وىف قوله تعاىل خماطبا ! وقد سبقهم العرب إىل هذا الكتاب فليفسدوه عليهم ، وليعزلوا املسلمني عنه
  .» يضروكُم ِإلَّا أَذى لَن« : املسلمني 

إلفات للمسلمني أن يأخذوا حذرهم من اليهود ، الذين ال يكفّون أبدا عن السعى ىف تدبري الكيد : أوال 
  .للمسلمني ، وتوجيه الضر إليهم ، ما استطاعوا إىل ذلك سبيال

يث ، ومكر خسيس ، وأن تطمني املسلمني ـ حاال ومستقبال ـ مما يدبر اليهود هلم من كيد خب: ثانيا 
الذي مهما بلغ ال يبلغ حد » األذى « غاية ما يبلغه اليهود من كل ما يكيدون وما ميكرون ، ال يتجاوز 

وسيظل املسلمون ـ رغم كل شىء ـ على الصحة والسالمة أبدا ، وإن أصام الضر .. اخلطر والتلف 
  .ال منه هذا الضر ، وال يؤثر فيه هذا األذىومسهم األذى ، فإن كيام سيظل سليما معاىف ، ال ين

فإذا انتقل اليهود إىل .. هذا ىف معركة الكيد ، والدس ، اليت هى امليدان الذي حيسن فيه اليهود العمل 
ميدان آخر ، وهو ميدان القتال ، واشتبكوا مع املسلمني ىف حرب ، فإنهم ال يلقون إال اخلزي واخلذالن 

النصر .. هذا حكم اللّه فيما يقع بينهم وبني املسلمني من قتال . . »لْأَدبار ثُم ال ينصرونَ يولُّوكُم ا« .. 
فإن وجه األحداث املطل علينا ىف ..وإنه ال بد من وقفة هنا .. دائما للمسلمني ، واهلزمية دائما لليهود 

اآلية الكرمية به ، والذي نتأوهلا حنن هذه اآلية ، قد يطالع منه بعض الناس شيئا آخر غري الذي تطالعنا 
  .عليه

قد مجع هلا اليهود كل ) ١٣٨٧ ـ حمرم ١٩٦٧يونيه (يشتبك املسلمون مع اليهود اليوم ىف معركة 
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كيدهم ومكرهم ، وجلبوا هلا كل ما استطاعوا من عتاد ، وحشدوا فيها كل من على شاكلتهم ىف 
أخذوا جيوش املسلمني على غرة ، فكان هلم من هذا نصر وقد ..العداوة لإلسالم ، والكراهية للمسلمني 

وتوقف ..معجل ، ختلى فيه املسلمون عن مواقع كثرية من أوطام ، ىف سيناء ، وسوريا ، واألردن 
  ..استعدادا ملعركة قادمة فاصلة .. القتال 

درى مىت يكون هذا وال ن! ولكنه يتحرك ىف خفاء اللتحام قريب..  وما زال املوقف جامدا ىف الظاهر 
ولكن الذي نؤمن به وال نشك فيه ، هو ما وعدنا اللّه به ، من النصر .. اليوم الذي نلتحم فيه مع اليهود 

  ..على اليهود دائما 
 فالنصر آت ال ريب فيه ، وإنه لنصر يلبس اليهود ثوبا.. »وِإنْ يقاِتلُوكُم يولُّوكُم الْأَدبار ثُم ال ينصرونَ «

وقد يبدو لبعض الناظرين إىل هذا احلدث ، من خالل املدافع ! جديدا من أثواب الذلة اليت ضرم اللّه ا
، وبني دخانه وضبابه ـ أن يتأول اآلية الكرمية ، وأن يرفع حكمها العام املطلق ، ويرتفع به إىل املاضي 

ه فيه اليهود ، وكبتهم ، وأنزهلم من صياصيهم البعيد ، وإىل ما كان بني اليهود والنىب من قتال ، أخزى اللّ
، وقذف ىف قلوم الرعب ، فاستسلموا للهزمية ، ونزلوا على حكم النىب فيهم ، فقتل من قتل ، وسىب 

حىت إذا كانت خالفة عمر بن اخلطاب مل يكن اليهود إال مجاعات متفرقة .. من سىب ، وأجلى من أجلى 
غري الكيد والدس ، وال تعيش إال على الكذب والنفاق ، فأجالهم عن ىف اجلزيرة العربية ، ال متلك 

  !! اجلزيرة العربية مجيعا
قد يبدو لبعض املتأولني أن يتأول اآلية الكرمية على هذا الوجه ، ويقف ا عند حدود الزمن الذي نزلت 

ازفات اليت تنجم عن وذلك ليحمى كالم اللّه من ا.. فيه ، وجيعل أسباب نزوهلا مقيدا ذا الوقت 
تعميم هذا احلكم الذي حتمله ، والذي قد ال جتىء األيام بتصديقه ، خاصة وأن حمامل اآلية الكرمية تقبل 

فمالنا إذن ال نقبل هذا التأويل ؟ ومل نغامر تلك املغامرة اخلطرة بآية من ! هذا الوجه من التأويل وال ترده
نتخذ منها أمال يدىفء صدورنا ، ويطمئن قلوبنا ، وخيفف آالم جراحنا آيات اللّه ، وحنملها ماال حتتمل ، ل

اليت نعانيها من هذا احلدث الذي نعيش فيه ، ىف مرارة ، وأمل ، وقلق ؟  أو من أجل هذا تبلغ بنا اجلرأة 
  على كتاب اللّه ، فنبيعه ذا الثمن البخس ؟ 

ن نتعرض ملا تعرضوا له من سخط اللّه وقد اشتروا وما ذا تركنا لليهود إذن ؟ وما ذا حيول بيننا وبني أ
فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هذا ِمن ِعنِد اللَِّه ِليشتروا ِبِه ثَمناً « . بآياته مثنا قليال ؟ 

  ).البقرة : ٧٩(» هم ِمما يكِْسبونَ قَِليلًا فَويلٌ لَهم ِمما كَتبت أَيِديِهم وويلٌ لَ
هذا من عند اللّه ، وبني أن حيمل آية من : فيقول .. وإنه ليس مثة فرق بعد أن يفترى مفتر على اللّه ، آية 

واللّه سبحانه وتعاىل يقول متوعدا ! آيات اللّه على هواه ، فيغري وجهها ، وحيرم حالهلا ، وحيلّل حرامها
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ال تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هذا حاللٌ وهذا حرام ِلتفْتروا علَى اللَِّه الْكَِذب ِإنَّ و« : اليهود 
  ).النحل : ١١٧ ـ ١١٦(» متاع قَِليلٌ ولَهم عذاب أَِليم () الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب ال يفِْلحونَ 

أفمن .. املتاع القليل الذي جند فيه من ريح اآلية الكرمية أنسا لوحشتنا ، وأمال ىف حمنتنا أفمن أحل هذا 
  أجل هذا ، نرد هذا املورد ، وجنازف تلك اازفة املهلكة ؟ 

وكلّا ، فإنا أحرص على أنفسنا من أن تلم مبا يعرضها ملوقع من مواقع سخط اللّه ، خاصة وحنن نسعى 
أفنرجع إذن عن هذا الذي ! رمي ، ابتغاء مرضاته ، وطلبا للمزيد من إحسانه وفضلهبني يدى كتابه الك

ذهبنا إليه ، ىف محل اآلية الكرمية على عمومها ، من أن النصر الذي وعد اللّه به املسلمني على اليهود هو 
لسالمة وعد دائم مستمر ، غري موقوت بوقت ، أو موقوف على واقعة بعينها ـ أفنرجع إذن ونعود با

  من قريب ؟ .. والعافية 
  ..فإنا مطمئنون إىل فهمنا لآلية الكرمية ، واثقون من معطياا اليت ال تتخلف أبدا .. مرة أخرى .. وكلّا 

إننا ندعو إىل أن يفهمها املسلمون مجيعا هذا الفهم الذي فهمناها عليه ، وأن .. بل وأكثر من هذا 
فإن أخلفهم من اآلية هذا الوعد ، وإن وجدوا هلذا ..  كما ننتظره ينتظروا تأويلها ىف األيام املقبلة

اإلخالف غمزة ىف دينهم ، أو حرجا منه ىف صدورهم ، أو خلخلة له ىف قلوم ـ فاحلكم اللّه بيىن 
  وكيف ؟ ! ولن خيلفنا وعده الذي وعد.. ولن خيزينا اللّه أبدا ! وبينهم

  .. بعد هذه اآلية الكرمية ، مؤكدا وعده الذي وعدنا واللّه سبحانه وتعاىل يقول ىف اليهود ،
فهذا احلكم عام شامل غري . »ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ أَين ما ثُِقفُوا ِإلَّا ِبحبٍل ِمن اللَِّه وحبٍل ِمن الناِس « 

رب الذلة عليهم فيه إحكام هلذا والتعبري بض» ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ « ! حمصور مبكان ، أو مقيد بزمان
احلكم الواقع م ، وأن الذلّة اليت رماهم اللّه ا ، ذلة متمكنة ، خمتلطة بوجوهم ، كما خيتلط لون اجللد 

حكم قاطع مبصاحبة الذلة هلم ، أينما » أَينما ثُِقفُوا « : وىف قوله تعاىل ! ال يتغري وال يتبدل أبدا.. باجللد 
ذلة ىف .. هكذا هم ىف ذلة وهوان ، أبد الدهر !  كانوا ، ىف كل موطن ، وىف كل زمنوجدوا ، وأينما

فإن جنوا من هذه الذلة اليت يسوقها . أنفسهم ، وذلة بأيدى من يذلّوم من عباد اللّه املسلطني عليهم
 ِبحبٍل ِمن اللَِّه وحبٍل ِإلَّا« : وقوله تعاىل ! الناس إليهم ، مل خيرجوا من تلك الذلة املستولية على طبيعتهم

ضربت عليهم الذلة أبدا ، إلّا أن يدخلوا مع املسلمني  ىف : واملعىن .. احلبل العهد والعقد . . »ِمن الناِس 
عهد اللّه ، وذمة املسلمني ، فيكونوا بذلك من أهل الذمة ، وتفرض عليهم اجلزية ، فيعطوا عن يد وهم 

ولكن مع هذا ال يتخلّى عنهم . نهم املسلمون األذى والذلة اليت أخذوهم اوهنا يرفع ع.. صاغرون 
روح الذلة املتسلط عليهم من داخل أنفسهم ، ألن ذلك طبيعة فيهم ، ولعنة من لعنات اللّه صبها عليهم 

..  
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للحال اليت يكونون عليها ، بعد أن بيان » وباؤ ِبغضٍب ِمن اللَِّه وضِربت علَيِهم الْمسكَنةُ « : وقوله تعاىل 
  .يدخلوا ىف ذمة املسلمني بعهد اللّه وعهد املسلمني

فهم وإن رفعت عنهم يد املسلمني بعد هذا العهد الذي دخلوا به ىف ذمتهم ، وإن رجعوا وقد أمنوا بطش 
ملسكنة اليت املسلمني م بعد هذا العقد ، فإم يرجعون ومعهم غضب اللّه الذي رماهم به ، ومعهم ا

  ..فرضها عليهم وابتالهم ا 
.. وهكذا يعيش اليهود أبدا ىف كل زمان ومكان ىف ذلة وىف مسكنة ، ذلة ومسكنة تلبسهم ظاهرا وباطنا 

ومن يلْعِن اللَّه فَلَن « إا لعنة اللّه .. إن سلم هلم ظاهرهم ىف حال ، فلن يسلم هلم باطنهم ىف أي حال 
ن لَه ِجدِصرياً ت«.  

ذِلك ِبأَنهم كانوا يكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه ويقْتلُونَ الْأَنِبياَء ِبغيِر حق ذِلك ِبما عصوا « : وىف قوله تعاىل 
تعليل هلذا العقاب األليم الذي أخذهم اللّه به ، والذي أجراه فيهم جمرى الدم ىف » وكانوا يعتدونَ 

ن مرياثا خبيثا ، ينتقل ىف اخللف بعد اخللف إىل أن يرث اللّه األرض ومن عليها ، وهو خري عروقهم ، فكا
من هذا كله نستطيع أن نقرر ىف إميان وثيق ، ثقتنا ىف صدق الكتاب الذي ىف أيدينا ، وىف ! الوارثني

ود سينتهى صدق كل كلمة ، وكل حرف ، من كلمات رب العاملني ، وحروفها ـ أن ما بيننا وبني اليه
وأن الذلة واملسكنة مضروبة عليهم إىل يوم الدين ، » ال ينصرونَ « مبا حكم اللّه به عليهم ، وهو أم 

وأن هذه الصحوة اليت تبدو على ظاهرهم ىف هذه األيام ليست إال صحوة املوت ، يرتدون بعدها ثوبا 
فإنه ليس أشق على .. ذاب فوق عذاب جديدا من أثواب الذلة واملسكنة ، وذلك بالء إىل بالء ، وع

نفس املكروب من أن ب عليه نسمة من نسمات العافية ، مث تعصف به بعدها عاصفة عاتية ، وتلقى به 
وهكذا .. مث تضربه موجة عاتية من موجات البالء .. بعيدا إىل أسوأ مما كان ، مث يتنفس نفس احلياة 

وذلك هو العذاب الذي يعذّب اللّه به .. ياة ، وال يستريح باملوت فال جيد احل.. يتردد بني احلياة واملوت 
  ..أصحاب النار 

 » ذابذُوقُوا الْعها ِليرلُوداً غَيج ملْناهدب مهلُودج تِضجالنساء : ٥٦(» كُلَّما ن.(  
ليذوقوا العذاب ، .. فهذا الذي تعيش فيه إسرائيل اليوم هو فترة ما بني استبدال جلد جبلد ، وذلة بذلة 

  ! ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون.. وليطعموه ألوانا ىف الدنيا 
» ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ ِبنصِر اللَِّه « ..وبعد ، فإننا على موعد ، مع نصر اللّه ، ولن خيلف اللّه وعده 

 رسول اللّه حق ، وأن ما نزل على الرسول حق ويومئذ يعلم الذين ال يعلمون ، أن دين اللّه حق ، وأن
ويومها يتجلّى وجه اإلسالم مشرقا ، وتطلع مشسه غري حمجبة بضباب أو سحاب ، فتعمر باإلسالم .. 
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وهكذا يصنع اللّه ) الصف : ٨(» واللَّه مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكاِفرونَ « القلوب ، وتشرق بنوره اآلفاق 
  ٧٦ "!جعل له من الضيق فرجا ، ومن البالء عافية ، ومن الشر خريا ونعمةلإلسالم ، في

أَي ِإنهم يقِْدرونَ علَى ِإيقَاِع الضرِر ِبكُم ولَِكن يؤذُونكُم ِبنحِو الْكَلَاِم الْقَِبيِح : " ويف تفسري املنار 
 ِبيِض ِفي النوا - �  -كَالْخررِإلَّا ض ةُ  ، أَوِليوت اربالْأَد لُّوكُموي قَاِتلُوكُمِإنْ يأِْثٍري وت كَِبري لَه سِفيفًا لَيخ

 ِكنايةٌ عِن اِلانِهزاِم ِلأَنَّ الْمنهِزم يحولُ ظَهره ِإلَى ِجهِة مقَاِتِلِه ويستدِبره ِفي هرِبِه ِمنه ، فَيكُونُ: الْأَدباِر 
 هِمن وه مزهِن انِه مجِة وِإلَى ِجه قَفَاه أَي هربونَ . درصنلَا ي مهِإن ثُم أَو ، ذَِلك دعب كُملَيونَ عرصنلَا ي ثُم

ونَ ِبالْمرأْمت ِتكُمِرييلَى خع متمدو ِقِهملَى ِفسوا عاما دقَطُّ م كُملَيونَ عِمنؤتكَِر ونِن الْمنَ عوهنتوِف ورع
. وعلَى هذَا تكُونُ الْجملَةُ ِإخباِريةً مستِقلَّةً لَا تدخلُ ِفي جواِب الشرِط وِلذَِلك وردت ِبنوِن الرفِْع . ِباِهللا 

  .ِر ِبالْغيِب ، وكُلُّها تحقَّقَت وصدق اُهللا وعده وِفي هِذِه الْآيِة ثَلَاثُ ِبشاراٍت ِمن الِْإخبا
 درأَو قَدو " اِزيونَ " الررصنلَا ي مهِد ِبأَنعلَى الْوع : ودهِإنَّ الْي ى أَيارصونَ النوِد دهِفي الْي قدصي هأَن

مسِلِمني بعد ما كَانَ ِمِن انِكساِرِهم ِفي الِْحجاِز ، وأَما النصارى فَقَد كَانِت هم الَِّذين لَم ينصروا علَى الْ
 ابأَجو ، وِرينصنالْم موا هارص الًا ثُمِل ِسجِر الْأَودالص دعب ِلِمنيسالْم نيبو مهنيب برالْح)اِزيالر ( نع

ذَِلك :  هقِْييدت هديؤيطْلَقًا ، وا مابوج لُحصي اها قُلْنمو معوِد ، نهةٌ ِبالْياصةَ خالَى -ِبأَنَّ الْآيعت - رصن 
تثَبيو كُمرصنوا اَهللا يرصنوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينها أَيي اهِإي ِرِهمصِبن ِمِننيؤالْم كُماما ] ٧ : ٤٧[ أَقْداِم ِبمِبالِْقيو

أَمر ِبِه وِمنه الْأَمر ِبالْمعروِف والنهي عِن الْمنكَِر ، كَما ورد ِفي سورِة الْحج وذَكَرناه ِفي تفِْسِري الْآيِة 
الْآِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن :  ِفي سورِة التوبِة ِبقَوِلِه وِمثْلُه وصف الْمؤِمِنني الْمجاِهِدين. الساِبقَِة 

 - ِإنْ شاَء اُهللا -وقَد شرحنا هذَا الْمعنى غَير مرٍة وسنفَصلُه ] ١١٢ : ٩[الْمنكَِر والْحاِفظُونَ ِلحدوِد اِهللا 
فِْسِري تِة التمقَدفِْصيلًا ِفي م. هأْنلَّ شقَالَ ج ٍل : ثُمبحاِهللا و ٍل ِمنبا ثُِقفُوا ِإلَّا ِبحم نالذِّلَّةُ أَي ِهملَيع تِربض

ِتي تدلُّ ضرب مخصوص ِمن الذُّلِّ ِلأَنها ِمن الصيِغ الَّ: والذِّلَّةُ ِبكَسِر الذَّاِل . وِجدوا : ِمن الناِس ثُِقفُوا 
ما يحِدثُه ِفي النفِْس ِمن فَقِْد السلْطَِة وهذَا هو : الْمراد ِبها هنا الِْجزيةُ ، وِقيلَ : علَى الْهيئَِة ، ِقيلَ 

 قفَر قَدو ، ِحيحالص)اِغبا فَقَالَ) الرِرهالذِّلِّ ِبكَسالذَّاِل و مالذُّلِّ ِبض نيِل بٍر :  ِفي الْأَوقَه نا كَانَ عم هِإن
وضرب الذِّلَِّة علَيِهم أَي علَى الْيهوِد . ما كَانَ بعد تصعٍب وِشماٍس ، وِمنه تذِْليلُ الدواب : ، وِفي الثَّاِني 

ا ِفيِهموِر أَثَِرهظُهو ا ِبِهماِقهِإلْص نةٌ عارا ِعباطَِتهِإح نع ا ، أَوِفيه قَشنا يكَِّة ِبمِب السرض كُونُ ِمنا يكَم 
ِبِهم كَِإحاطَِة الْخيمِةالْمضروبِة ِبمن ِفيها ، وتقَدم بيانُ ذَِلك كُلِِّه ِللْأُستاِذ الِْإماِم ِفي تفِْسِري وِإذْ قُلْتم يا 

صن ى لَنوساِحٍد ماٍم ولَى طَعع ٦١ : ٢[ِبر [ عاجرةَ فَلْي؛ الْآي هنِني عغا لَا ينا هلُ . فَِإنَّ مبالْحو : طْلَقي

                                                 
 )٥٥٣ / ٢ (-تفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع ال-  ٧٦
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ِبي الْهيثَِم ِللنِبي ِلأَنَّ الناس يرتِبطُونَ ِبالْعهوِد كَما يقَع اِلارِتباطُ الِْحسي ِبالِْحباِل ، وذَِلك قَولُ أَ؛ علَى الْعهِد 
ويسمى " أَيها الرجلُ ِإنا قَاِطعونَ ِفيك ِحبالًا بيننا وبين الناِس : "  ِحني أَتته الْأَنصار ِفي الْعقَبِة - �  -

أَو سبٍب يأْمنونَ ِبِه ِفي ِبلَاِد الِْإسلَاِم " ِإلَّا ِبعهٍد " ِإنَّ الْمعنى : ِقيلَ . السبب ِفي اللُّغِة حبلًا والْحبلُ سببا 
واختار . السبب ِمن اِهللا الِْإسلَام ، والسبب ِمن الناِس الْعهد أَِو التأِْمني : كَما قَالَ ابن جِريٍر ، وِقيلَ 

)اِزياِهللا ) الر لَ ِمنبِة أَنَّ الْحيالِْجز فْعد وِلِهملُ ِبقَبصحةُ الَِّتي تةُ ، أَِي الذِّميالِْجز واِس . هالن لُ ِمنبالْحو
 أَي ِإنَّ: وقَالَ الْأُستاذُ الِْإمام . هو ما فُوض ِإلَى رأِْي الِْإماِم فَيِزيد ِفيِه تارةً وينقُص ِبحسِب اِلاجِتهاِد 

 ملَه هتِريعش هترا قَرم وهاِهللا و ٍل ِمنبِإلَّا ِبح وِفِهمأُن غْمقُوِق روِمي الْحضهوا أَِذلَّاَء مكُونأَنْ ي كُمعم مالَهح
م وهضِم شيٍء ِمن حقُوِقِهم ، ِإذَا دخلُوا ِفي حكِْمكُم ِمن الْمساواِة ِفي الْحقُوِق والْقَضاِء وتحِرِمي ِإيذَاِئِه

وحبٍل ِمن الناِس وهو ما تقْتِضيِه الْمشاركَةُ ِفي الْمِعيشِة ِمِن احِتياِجكُم ِإلَيِهم واحِتياِجِهم ِإلَيكُم ِفي بعِض 
لَِّة لَم يأِْتِهم ِمن أَنفُِسِهم وِإنما جاَءهم ِمن غَيِرِهم ، فَهم لَا أَي فَهذَا الْقَدر الْمستثْنى ِمن عموِم الذِّ؛ الْأُموِر 

 مها ِمنفُِقد قَد لْكالْملْطَانَ وِلأَنَّ الس فُِسِهمِفي أَن مةَ لَهِعز. اماذُ الِْإمتالْأُس ذَا الَِّذي قَالَهى أَنَّ هرت تأَنو
و رأَظْه ِبيكَانَ الن اِقِع ، فَلَقَدلَى الْواقًا عِطبان دأَش-  � - كَذَِلكو ، مهِمن ِرضقْتيو مهلَتامعم ِسنحي 

نَّ عِليا أَنكَر علَى كَانَ الْخلَفَاُء الراِشدونَ يفْعلُونَ ، وقَِضيةُ عِلي مع الْيهوِدي ِعند عمر مشهورةٌ ، وِفيها أَ
وقَد تقَدم أَيضا تفِْسري . عمر مخاطَبته أَمام خصِمِه الْيهوِدي ِبالْكُنيِة وِفيها تعِظيم يناِفي الْمساواةَ بينهما 

كَانوا : باُءوا ِبالْغضِب . آيِة الْبقَرِة الْمشاِر ِإلَيها آِنفًا وباُءوا ِبغضٍب ِمن اِهللا وضِربت علَيِهم الْمسكَنةُ ِفي 
أَِحقَّاَء ِبِه ِمن الْبواِء وهو الْمساواةُ ، يقَالُ باَء فُلَانٌ ِبدِم فُلَاٍن أَو ِبفُلَاٍن ِإذَا كَانَ حِقيقًا أَنْ يقْتلَ ِبِه ِلمساواِتِه 

وقَد فَسر بعضهم الْمسكَنةَ ِبالْفَقِْر . اموا ِفيِه ولَِبثُوا ِمن الْمباَءِة أَي حلُّوا مبوأً أَو ِبيئَةً ِمن الْغضِب لَه ، أَو أَقَ
 اِويضيلُ الْبقَو بجفَع بجعِإنْ تٍة: ، وكَنسملُ فَقٍْر واِلِب أَهِفي الْغ ودهِإنَّ الْي !  ةُ ِهيكَنسِت الْمسلَيو

ِإنَّ الْمسكَنةَ حالَةٌ ِللشخِص : قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام هنا . الْفَقْر وِإنما ِهي سكُونٌ عن ضعٍف أَو حاجٍة 
 حالَةٌ تعتِري الشخص ِمن سلِْب غَيِرِه ِلحقِِّه وهو منشؤها اسِتصغاره ِلنفِْسِه حتى لَا يدِعي لَه حقا ، والذِّلَّةُ

يتمناه ، فَمنشؤها وسببها غَيره لَا نفْسه كَالْمسكَنِة ، وكَأَنَّ الْبيضاِوي أَخذَ ِعبارته ِمن قَوِل الْكَشاِف ِفي 
 صاِغرونَ أَِذلَّاُء أَهلُ مسكَنٍة ومدقَعٍة ِإما علَى الْحِقيقَِة وِإما ِلتصاغُِرِهم وتفَاقُِرِهم فَالْيهود: " سورِة الْبقَرِة 

 ِهملَيةُ عيالِْجز فاعضا" ِخيفَةَ أَنْ ت ِفي أَكْثَِر الِْبلَاِد ِفي ذَِلك ِهملَياقًا عِطبان أَكْثَر فصذَا الْوهِر وصلْع .
ِلأَنها ِهي الَِّتي بِقيت مضروبةً علَيِهم ، أَخذُوا هذَا ِمن ؛ ونقَلَ الراِزي أَنَّ الْأَكْثَِرين فَسروا الْمسكَنةَ ِبالِْجزيِة 

رلَا ت ِهملَيع تِربأَنَّ الذِّلَّةَ ض اِء ، أَيِتثْناِلاس دعا باِس ، ِذكِْرهالن ٍل ِمنبحاِهللا و ٍل ِمنبِإلَّا ِبح مهنع ِفعت
 ِهملَيا عقَاَءهب ى ذَِلكضثِْن فَاقْتتسي لَمةَ وكَنسالْم ذَكَر الذِّلَِّة ثُم ى ِمنثْنتِة . فَاسيالِْجز ِمن ادرِإذَا كَانَ الْمو

ِهم يؤدونَ ِإلَيِه ما يضِرب علَيِهم ِمن الْماِل واِدِعني ساِكِنني فَهذَا الْوصف صاِدق علَى كَونهم تاِبِعني ِلغيِر
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بِبح ِلِمنيسِفي ِبلَاِد الْم مهنع فَعتكَانَ ار ا الذُّلُّ فَقَدأَمِض ، وِم ِفي كُلِّ ِبقَاِع الْأَرووِد ِإلَى الْيهاِهللا ، الْي ٍل ِمن
 ِتِهماياِم ِحمالِْتزو ، اِلِهموأَمو اِضِهمرأَعو اِئِهماِم ِدمِتراحاِة واوسِبالْم لَِتِهمامعوِب مجو ِمن مقَدا تم وهو

ِلِمني ، وِبحبٍل ِمن الناِس ِبما تقَدم بيانه ، ثُم والذَّوِد عنهم بعد ِإنقَاِذِهم ِمن ظُلِْم حكَّاِمِهم الساِبِقني الظَّا
ارتفَع عنهم ِفيما عدا روسيا ِمن ِبلَاِد أُوربا ِبحبٍل ِمن الناِس ، وِهي قَواِنينهم الَِّتي تساِوي بين رعايهم ِفي 

أَع ملَى أَنَّ لَهع ، ِبلَقَِب ِبلَاِدِهم مهنونَ عربعيو اِنيا ِبلَقَِب الْأَلْميانِفي أَلْم ِهملَيلُونَ عخبي قَدا وباًء ِفي أُورد
 وِديهاِم ؟ .الْيالْأَي ٍم ِمنولْطَانٌ ِفي يسو لْكم مكُونُ لَهةُ فَيكَنسالْم مهنع ِفعترلْ تهو  

ووِر الْجِبظُه ونَ ِبذَِلكرشبم مهقُولُونَ ِبأَني مِة فَهيِنيِة الدالِْجه ا ِمنٍط ، فَأَمسِفيِه ِإلَى ب اجتحذَا يه نع اب
موعود ِبِه هو الْمِسيح ِإنَّ هذَا الْ: ِفيِهم ومعناه ذُو الْملِْك والشِريعِة ، والنصارى يقُولُونَ " مسيا " مِسيِح 

 ميرم نى بِعيس- لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِجيُء ِبِه - علِْك الَِّذي يِبالْم ادرالْمو  : ِوينعالْم اِنيوحالر لْكالْم .
 أَي فَهو الَِّذي جاَء ِبالنبوِة الَِّتي - �  -و محمد أَنَّ ذَِلك الْموعود ِبِه ه: وِفي ِإنِجيِل برنابا عِن الْمِسيِح 

 لْكِت الْمعبتتِلِه . اسقَو فِْسريِث تحذَا الْبلُّ هحمالَى -وعت - ِفيِهم  : متدِإنْ عو كُممحرأَنْ ي كُمبى رسع
عد ِذكِْر ِإفْساِدِهم ِفي الْأَرِض مرتيِن وتسِليِط الْأُمِم علَيِهم ، وأَما ِمن فَِإنه ذَكَر هذَا ب] ٨ : ١٧[عدنا 

الِْجهِة اِلاجِتماِعيِة فَيبحثُ ِفيِه عن تفَرِقِهم ِفي الْأَرِض علَى ِقلَِّتِهم ، وعِن انِصراِفِهم عن فُنوِن الْحرِب 
ِهم ، وضعِفِهم ِفي الْأَعماِل الزراِعيِة ِلِعنايِتِهم ِبجمِع الْماِل ِمن أَقْرِب الْمواِرِد وأَكْثَِرها نماًء وأَقَلِّها وأَعماِل

 هذَا الْجزاَء وبين سببه - تعالَى - ثُم علَّلَ.ولَا محلَّ هنا ِلتفِْصيِل ذَِلك وبياِن علَاقَِتِه ِبالْملِْك . عناًء كَالربا 
أَي ذَِلك : ذَِلك ِبأَنهم كَانوا يكْفُرونَ ِبآياِت اِهللا ويقْتلُونَ الْأَنِبياَء ِبغيِر حق وتقَدم ِمثْلُه ِفي الْبقَرِة : فَقَالَ 

سالْمِب الذِّلَِّة ورض ِمن اَء الَِّذي ذُِكرِبيالْأَن ِلِهمقَتو ِب كُفِْرِهمبِبس ، ِب الِْإلَِهيضِبالْغ ِخلَافَِتِهمو ، ِهملَيِة عكَن
 مهتِريعش اهِإي ِطيِهمعت قِر حيِه. ِبغلَيِليظٌ عغالِْعلِْم ِبِه ت عم قِر حيِبغ ِن ذَِلكلَى كَوِصيِص عنِفي التو م

ثُم بين سبب هذَا الْكُفِْر والْعدواِن . وتشِنيع علَى تحريِهم الْباِطلَ وكَوِن ذَِلك عن عمٍد لَا عِن الْخطَِأ 
ي واِلاسِتمرار علَى ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ أَي جرأَهم علَى ذَِلك سبق الْمعاِص: الشِنيِع فَقَالَ 

اِلاعِتداِء فَتدرجوا ِمن الصغاِئِر ِإلَى الْكَباِئِر ِإلَى أَكْبِر الْموِبقَاِت وهو الْكُفْر وقَتلُ الْأَنِبياِء الْمرِشِدين والْهداِة 
نَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْمي الَِّذين اِلِحنيا الصعطَبِة ولُقًا ِللْأُماُء خِتداِلاعانُ ويذَا الِْعصه اركَِر ، فَصنِن الْم

وِلهذَا نِسب ِإلَى متأَخِريِهم عملُ متقَدِميِهم ، والْأُمم متكَاِفلَةٌ ينسب ؛ لَها يتوارثُه الْأَبناُء عِن الْآباِء ِبلَا نِكٍري 
  .لَى مجموِعها ما فَشا ِفيِهم وِإنْ ظَهر بعض آثَاِرِه ِفي زمٍن دونَ زمٍن ، وتقَدم بيانُ ذَِلك غَير مرٍة ِإ

اِس قَالَ ِإلَّا ِبحبٍل ِمن اِهللا وحبٍل ِمن الن : - تعالَى -ِإعراب قَوِلِه : وِمن مباِحِث اللَّفِْظ ِفي الْآيِة 
 ِريشخمقِْديِر : الزاِل ِبتلَى الْحِب عصلِّ النحِفي م وه " ٍل ِمنبِبح ِسنيلَبتم أَو ِكنيسمتم أَو ِصِمنيتعِإلَّا م
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ِربت علَيِهم الذِّلَّةُ ِفي عامِة الْأَحواِل ِإلَّا ض: والْمعنى " اِهللا وحبٍل ِمن الناِس وهو اسِتثْناٌء ِمن أَعم الْأَحواِل 
  ٧٧".ِفي حاِل اعِتصاِمِهم ِبحبِل اِهللا وحبِل الناِس 

فلن يكون ضررا عميقا وال أصيال يتناول أصل الدعوة ، ولن يؤثر يف كينونة اجلماعة : " ويف الظالل 
فأما ..  األذى العارض يف الصدام ، واألمل الذاهب مع األيام إمنا هو.. املسلمة ، ولن جيليها من األرض 

 والنصر ليس هلم على املؤمنني - يف النهاية -حني يشتبكون مع املسلمني يف قتال ، فاهلزمية مكتوبة عليهم 
. صرياوكتبت هلم م» ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ«ذلك أنه قد .. ، وال ناصر هلم كذلك وال عاصم من املؤمنني 

 حني يدخلون يف ذمتهم فتعصم -فهم يف كل أرض يذلون ، ال تعصمهم إال ذمة اللّه وذمة املسلمني 
 ومل تعرف يهود منذ ذلك احلني األمن إال يف ذمة -دماءهم وأمواهلم إال حبقها ، وتنيلهم األمن والطمأنينة 

كأمنا .. » وباؤ ِبغضٍب ِمن اللَِّه«! .. ولكن يهود مل تعاد أحدا يف األرض عداءها للمسلمني. املسلمني
تعيش يف ضمائرهم وتكمن يف » وضِربت علَيِهم الْمسكَنةُ«. رجعوا من رحلتهم حيملون هذا الغضب

فما كانت معركة بني املسلمني وأهل الكتاب إال . ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه اآلية..مشاعرهم 
 ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدم ، وأقاموا منهج اللّه يف -ر كتب اللّه فيها للمسلمني النص

 وكتب ألعدائهم املذلة واهلوان إال أن يعتصموا بذمة املسلمني أو أن يتخلى املسلمون عن -حيام 
فإذا هو سبب عام ميكن أن تنطبق آثاره . ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر املكتوب على يهود.دينهم

ذِلك ِبأَنهم كانوا يكْفُرونَ ِبآياِت «:إنه املعصية واالعتداء : وم ، مهما تكن دعواهم يف الدين على كل ق
قِر حيِبياَء ِبغلُونَ الْأَنقْتيونَ. اللَِّه ، ودتعوا يكانا ووصِبما ع سواء بإنكارها -فالكفر بآيات اللّه .»ذِلك 

وقتل الذين يأمرون .  وقتل األنبياء بغري حق-يها وتنفيذها يف واقع احلياة أصال ، أو عدم االحتكام إل
هذه هي املؤهالت لغضب .. والعصيان واالعتداء -بالقسط من الناس كما جاء يف آية أخرى يف السورة 

رض من وهذه هي املؤهالت اليت تتوافر اليوم يف البقايا الشاردة يف األ.. اللّه ، وللهزمية والذلة واملسكنة 
هذه هي املؤهالت اليت يتقدمون ا إىل !  مسلمني- بغري حق -الذين يسمون أنفسهم . ذراري املسلمني

: فإذا قال أحد منهم . رم اليوم ، فينالون عليها كل ما كتبه اللّه على اليهود من اهلزمية والذلة واملسكنة
  ٧٨ "!ما هو اإلسالم ، ومن هم املسلمون؟: ملاذا نغلب يف األرض وحنن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقوهلا 

  
����������������  

                                                 
 )٥٥ / ٤ (-تفسري املنار  -  ٧٧
 )٤٤٩ / ١ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٧٨
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  :من قاتل يف سبيل اهللا فهو من األخيار واألبرار  -٢٤
 وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما{ :قال تعاىل 

 اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا ) ١٤٦(اسِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَب١٤٧(و (الد ابثَو اللّه ماهفَآت اللّهِة واِب اآلِخرثَو نسحا وين

 ِسِننيحالْم ِحبآل عمران} )١٤٨(ي  
 مٍد ، فَقَالَ لَهأح موي فُوِسِهمِفي ن قَعا ومع ِمِننيالَى املُؤعلِّي اُهللا تسِة يِذِه اآليِفي ه : وهقُِتلَ و ِبين ِمن كَم

كَانَ مقَاِتلُ ، وةٌ ياٍت كَِثرياعمه جونَ ( عيا ) ِربموا ، وِهنا وولُ اِهللا ، فَمسر هوا أَنقَدتاعوا ِبِه ، ونآم نِمم
ي سِبيِل ضعفُوا بعد قَتِل النِبي ، وما استكَانوا ، وما استذَلُّوا ِلما أصابهم ِفي اِجلهاِد ِفي سِبيِل اِهللا ، وِف

ِإعالَِء ِديِنِه ، وِإنما صبروا علَى ِقتاِل اَألعداِء ، ولَم يهربوا مولِّني اَألدبار ، ألنهم يعتِقدونَ أَنهم يقَاِتلُونَ ِفي 
ونَ أنْ تِلما املُسهأي كُملَيفَع ، ِهمِبيِبيِل نِبيِل اِهللا الَ ِفي سوا فَإنَّ سربا صوا كَمِبرصتو ، نييبالر وا ِبأولَِئكِبرتع

  .ِدين اِهللا واِحد ، وسنته ِفي خلِْقِه واِحدةٌ 
م ، ولَم يكُن لَهم اَهللا ِعند اشِتداِد اخلَطِْب ، وهم يقَاِتلُونَ أَعداَءه) الربيونَ (   فَاحتسب هؤالِء املُؤِمنونَ 

ِمن قَوٍل ِعند نزوِل الكَواِرث إالَ الدعاُء إلَى اِهللا أنْ يغِفر لَهم ِبِجهاِدِهم ما كَانوا أملُّوا ِبِه ِمن ذنوٍب ، 
ِمي ، حتى ال تزحِزحهم الِفتن ، والَ وتجاوزوا ِفيِه حدود الشرائِع ، وأن يثَبت أقْدامهم علَى الصراِط القَِو

  .يعروهم الفَشلُ ِحني مقَابلَِة األعداِء ِفي ساحِة احلَرِب 
نسالظَّفَِر ، ح إلَى ذَِلك ، ملَه عمجيا ، ونالد ابا ثَومهاِء ، ودلَى اَألعع الظَّفَرو رصاُهللا الن ماهثَواِب  فَآت 

اآلِخرِة ، وهو الفَوز ِبرضواِن اِهللا ورحمِتِه ، واُهللا يِحب الِذين يحِسنونَ العملَ ، َألنهم يِقيمونَ سنته ِفي 
  .أَرِضِه ، ويظِْهرونَ ِبأَنفُِسِهم وأَعماِلِهم أَنهم جِديرونَ ِبِخالَفَِة اِهللا ِفيها 

ىف اآليات السابقة كان من اللّه ، هذا العتاب الرفيق ، الذي حيمل اإلعتاب والرضا ، : " قال اخلطيب 
ويسوق اإلحسان والرمحة ، ويبعث ىف صدور املسلمني دفء األمل بالنصر لإلسالم ، واإلعزاز للمسلمني 

وملا وقع ىف نفوسهم من ، فيجدون ىف هذا كلّه العزاء اجلميل ملا أصام من جراح ، ىف أجسامهم ، 
وكَأَين « وهنا ، ىف قوله تعاىل ..مرارة اهلزمية ، وعلو يد الكافرين عليهم ىف هذه املعركة ، معركة أحد 

 ونَ كَِثرييِرب هعلَ مقات ِبين سرية عن املسلمني ، مبا حتمل إليهم » ِمنصورة اخرى من صور العزاء والت
قف اإلميان والصرب ، للمؤمنني ىف األمم اليت خلت ، ممن صدق الرسل وجاهد ىف كلمات اللّه من موا

مجع ربى ، وهو من آمن باللّه ، وأضاف نفسه إىل ربه ، متوكال عليه ، مستقيما : والربيون .سبيل اللّه
ل اللّه ، مل يهنوا فكثري من هؤالء املؤمنني من أتباع الرسل ، كانوا مع األنبياء جماهدين ىف سبي.على صراطه

وهؤالء هم ممن حيبهم اللّه ويوسع هلم ىف . ومل يضعفوا ، مهما نزل م من شدائد أو وقع عليهم من بالء



 ١٩٢

وما كانَ قَولَهم ِإلَّا أَنْ قالُوا ربنا « : وىف قوله تعاىل » واللَّه يِحب الصاِبِرين « :منازل رضوانه ورمحته 
إشارة إىل ما ينبغى أن » نوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم الْكاِفِرين اغِْفر لَنا ذُ

ال يذكرون غري اللّه ، .. يكون عليه موقف ااهدين الصابرين ، حني يكرم الكرب ، ويشتد م البالء 
غفرته ، وتثبيت أقدامهم ىف موطن اجلهاد ، حىت ال ترتع م وال يلتفتون إال إليه ، طالبني عفوه وم

  .نفوسهم إىل أن يولوا األدبار ، وأن يطلبوا السالمة والنجاة
وىف طلبهم أن يغفر اللّه هلم ذنوم ، وإسرافهم ىف أمرهم ـ أي خروجهم عن سواء السبيل ىف بعض 

اف ضمىن بأن شيئا ما دخل على إميام ، أحواهلم ـ ىف طلبهم هذا ، وىف جعله مفتتح دعائهم ، اعتر
فأدخل الوهن والضعف عليهم ـ وإن مل يهنوا ومل يضعفوا ـ وباعد بينهم وبني النصر املرجو على 

فهم ىف هذا الدعاء يضرعون إىل اللّه أن يغفر هلم ذنوم ، وأن يتجاوز عن سيئام ، فإذا .. عدوهم 
، واستقامت طريقهم إىل اللّه ، واشتد قرم منه ، وكان هلم أن استجاب اللّه هلم ذلك ، طهرت نفوسهم 

  ..يطلبوا إىل اللّه أن يثبت أقدامهم ، وأن ميسك م على هذا الطريق الذي استقاموا عليه 
وهذه احلال اليت تنكشف عن موقف املؤمنني من أتباع الرسل تلقى على املؤمنني الذين شهدوا أحدا 

من .. لّوم ، والعتاب ، ملا وقع ىف نفوس بعضهم ، وما جرى على ألسنة بعض آخر ظالال من االام ، وال
لَو كانَ لَنا « : وقال آخرون ) آل عمران : ١٦٥(» أَنى هذا ؟ « : فقال قائل ..وساوس الشك والريبة 

 غري ما كان ينبغى أن لقد نظر هؤالء وأولئك إىل) .. آل عمران : ١٥٤(» ِمن الْأَمِر شيٌء ما قُِتلْنا هاهنا 
ومل ينظروا إىل أنفسهم ليبحثوا عما وقع .. لقد نظروا إىل غريهم ، وألقوا بالالئمة عليه .. ينظروا إليه 

فيها من خلل ، كما كان يفعل املؤمنني قبلهم من أتباع الرسل ، حني ترتل م الشدائد ، وتتواىل عليهم 
  .احملن

مشهد كرمي ، » ه ثَواب الدنيا وحسن ثَواِب الْآِخرِة واللَّه يِحب الْمحِسِنني فَآتاهم اللَّ« : وىف قوله تعاىل 
يعرض على أنظار املسلمني ، ملن آمن باللّه واستقام على طريقة ، حىت إذا استشعر أن يد اللّه قد تراخت 

لحه ، وصاحل اللّه ، فوجد العفو عنه ، اتهم نفسه ، وأيقن أن خلال وقع ىف صلته باللّه ، فبادر فأص
  ..واملغفرة ، مث أصاب النصر والظفر 

وهؤالء املؤمنون الذين جاهدوا مع رسل اللّه ، وكان شأم عند اشتداد احملن ، وقسوة البالء ، العودة إىل 
م اللّه بإصالح أنفسهم ـ هؤالء قد أعزهم اللّه ىف الدنيا ، فكتب هلم النصر على عدوهم ، وأجزل هل

  ٧٩.املثوبة والرضوان ىف اآلخرة ، ملا كان منهم من صرب على البالء ، وثبات ىف وجه املوت

                                                 
 )٦٠٨ / ٢ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٧٩
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أَنَّ كَِثريا ِمن النِبيني الَِّذين خلَوا قَد قَاتلَ معهم كَِثري ِمن الْمؤِمِنني ِبِهم : والْمعنى : "   ويف تفسري املنار 
الرب تعالَى ِفي ِوجهِة قُلُوِبِهم وِفي أَعماِلِهم ، الْمعتِقِدين أَنَّ النِبيني والْمرسِلني هداةٌ الْمنتِسِبني ِإلَى 

ِبم مهوعمجم فعا ضم ِبيِل اِهللا أَيِفي س مهابا أَصوا ِلمنها وونَ ، فَمودبعم اببونَ لَا أَرلِّمعمو ابا أَص
 هفْسن ِبيالن وولُ هقْتِإنْ كَانَ الْمِل ، والْقَت ِمن مهضعبِح ورالْج ِمن مهضعِبيِل اِهللا ؛ بقَاِتلُونَ ِفي سي مهِلأَن

ت ِهمِبين ِمن مظُّها حمِإنو ، ِهمِبيِص نخِبيِل شلَا ِفي س مهبر وهكَاِمِه وأَحِتِه وايِلِهد هانيبو ِهمبر نع هِليغب
 ِذِريننمو ِرينشبِإلَّا م ِلنيسرِسلُ الْمرا نما ] ٥٦ : ١٨[ولَّولَا ووا وكَانتلَا اسو اِدِهمِجه نفُوا ععا ضمو

ِلأَنَّ ِعلَّةَ الثَّباِت ِفي الْحالَيِن ؛  بعد قَتِل نِبيِهم كَما ثَبتوا معه ِفي حياِتِه ِباِلانِقلَاِب علَى أَعقَاِبِهم ، بلْ ثَبتوا
واِحدةٌ ، وِهي كَونُ الِْجهاِد ِفي سِبيِل اِهللا ، أَي ِفي الطَِّريِق الَِّتي يرضاها اُهللا كَِحفِْظ الْحق وِحمايِتِه وتقِْريِر 

وِلذَِلك ؛ " قُِتلَ معه " وقَرأَ ابن كَِثٍري وناِفع وأَبو عمٍرو ويعقُوب . لْعدِل وِإقَامِتِه ، وما يتبع ذَِلك ويلْزمه ا
ِن ، أَِي اسياَءتافُِق الِْقروِر أَلٍْف ِلتياِم ِبغِف الِْإمحصةُ ِفي الْمِت الْكَِلمِسمقُِتلُوا ر أَو هعاِل موا ِفي الِْقتِهدشت

كَما قُِتلَ هو ، وزعم بعضهم أَنه لَم يقْتلْ نِبي ِفي الْحرِب ، وهو نفْي غَير مسلٍَّم لَا ِسيما ِفي النِبيني غَيِر 
لَى الِْإحأُ عرجتذَا ي نمو ، ِلنيسرِه الْمِبيقُولُ ِلناُهللا يا وِل ِعلْمساطَِة ِبالر : ِمن كلَيع ماهنصقَص لًا قَدسرو

 كلَيع مهصقْصن لًا لَمسرلُ وةَ ] ١٦٤ : ٤[قَبادلُ قَتأْثُوِر قَوفِْسِري الْمالت ِمنِفي : و مهابا أَصوا ِلمنها وفَم
، وما عجزوا وما تضعضعوا ِلقَتِل نِبيِهم ، وما استكَانوا أَي ما ارتدوا عن نصرِتِهم ولَا عن سِبيِل اِهللا 

 ِديِنِهم . اقحِإس نقَالَ ابو :وا ِلمكَانتا اسمو ، ِهمودع نفُوا ععا ضمو ِبيِل النوا ِلقَتنها وِفي فَم مهابا أَص
وقَد تقَدم معنى حب . الِْجهاِد عِن اِهللا ِللناِس وعن ِديِنِهم ، وذَِلك هو الصبر واُهللا يِحب الصاِبِرين اهـ 

أَم اِبِرينالص ِحبِإذَا كَانَ يو ِة ، أَيورِذِه الساِئِل هاِس ِفي أَوفَِإنَّ اِهللا ِللن ، اِلِهموا ِبحِبرتعأَنْ ت كُملَيفَع مثَالَه
وِلذَِلك هِديتم ِإلَى السنِن وأُِمرتم ِبمعِرفَِة عاِقبِة من سبقَكُم ِمن ؛ ِدين اِهللا واِحد ، وسنته ِفي خلِْقِه واِحدةٌ 

وما كَانَ قَولَهم ِإلَّا أَنْ قَالُوا :ِقني الصاِبِرين ، وقُولُوا ِمثْلَ قَوِل أُولَِئك الربيني الْأُمِم ، فَاقْتدوا ِبعمِل الصاِد
، وِعزِة ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا أَي ما كَانَ لَهم ِمن قَوٍل ِفي ِتلْك الْحاِل الَِّتي اعتصموا ِفيها ِبالصبِر والثَّباِت 

النفِْس ، وِشدِة الْبأِْس ِإلَّا ذَِلك الْقَولُ الْمنِبئُ عن قُوِة ِإمياِنِهم ، وِصدِق ِإرادِتِهم ، وهو الدعاُء ِبأَنْ يغِفر اُهللا 
ِإقَامِة السنِن ، أَِو الْوقُوِف ِعند ما حددته لَهم ِبِجهاِدِهم ما كَانوا أَلَموا ِبِه ِمن الذُّنوِب والتقِْصِري ِفي 

الشراِئع ، وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا ِبالْغلُو ِفيِه ، وتجاوِز الْحدوِد الَِّتي حددتها السنن لَه وِثبت أَقْدامنا علَى 
تيدِقيِم الَِّذي هتساِط الْمرا الصونرعى لَا يتاِل ، حِقِف الِْقتوِفي مو ، نالِْفت هنا عنِزححزى لَا تتِه حا ِإلَين

الْفَشلُ وانصرنا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين ِبك ، الْجاِحِدين ِلآياِتك ، الْمعتِدين علَى أَهِل ِديِنك ، فَلَا يشكُرونَ 
عمك ِبالتوِحيِد والتنِزيِه ، ولَا ِبِفعِل الْمعروِف وترِك الْمنكَِر ، ولَا يمكِّنونَ أَهلَ الْحق ِمن ِإقَامِة ِميزاِن لَك ِن

نوب والِْإسراف ِفي الْأُموِر ِمن الِْقسِط ، فَِإنَّ النصر ِبيِدك ، تؤِتيِه من تشاُء ِبمقْتضى سنِنك ، وِمنها أَنَّ الذُّ
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وِلذَِلك سأَلُوا اَهللا ؛ أَسباِب الْبلَاِء والِْخذْلَاِن ، وأَنَّ الطَّاعةَ والثَّبات واِلاسِتقَامةَ ِمن أَسباِب النصِر والْفَلَاِح 
رِإسٍب وكُلِّ ذَن أَثَر فُوِسِهمن ِمن وحماَء أَنْ يعأَنَّ الد كلَا شاِت ، واِم الثَّبوِإلَى د مفِّقَهوأَنْ ياٍف ، و

 ِفي ِمثِْل هِذِه الْحاِل ِمما يِزيد الْمؤِمن الْمجاِهد قُوةً وعِزميةً ومصابرةً ِللشداِئِد - تعالَى -والتوجه ِإلَى اِهللا 
ِرف علَماُء النفِْس والْأَخلَاِق ِبأَنَّ الْمؤِمِنني أَشد صبرا وثَباتا ِفي الِْقتاِل ِمن الْجاِحِدين كَما وِلذَِلك يعت؛ 

 الُوتوا ِلجزرا بلَمفِْسِري وِفي ت مقَدةَ ] ٢٥٠ : ٢[تالْآي.  
لظَّفَِر ِبالْعدو ، والسيادِة ِفي الْأَرِض ، وما يتبع ذَِلك ِمن الْكَرامِة والِْعزِة ، فَآتاهم اُهللا ثَواب الدنيا ِبالنصِر وا

وحسِن الْأُحدوثَِة وشرِف الذِّكِْر وحسن ثَواِب الْآِخرِة ِبنيِل ِرضواِن اِهللا وقُرِبِه ، والنِعيِم ِبداِر كَرامِتِه ، 
ٍر وشلَى قَلِْب بع طَرلَا خو ، تِمعلَا أُذُنٌ سو أَتر نيا لَا عم وِر -هبِفي الْخ درا وِلِه - كَمقَو ذًا ِمنأَخ 
حسِن ِإرادِتِهم ، وما آتاهم ذَِلك ِإلَّا ِب] ١٧ : ٣٢[فَلَا تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن  : - تعالَى -

وما كَانَ لَها ِمن حسِن الْأَثَِر ِفي نفُوِسِهم وأَعماِلِهم ، ِإذَا أَتوا الْبيوت ِمن أَبواِبها ، ولَبوا الْمقَاِصد ِبأَسباِبها 
مونَ سنته ، ويظِْهرونَ ِبأَنفُِسِهم وأَعماِلِهم ِحكْمته ، واُهللا يِحب الْمحِسِنني ِلأَنهم خلَفَاؤه ِفي الْأَرِض يِقي

فَِإذَا أَحببته كُنت سمعه الَِّذي يسمع ِبِه ، " فَيكُونُ عملُهم ِللَِّه ِباِهللا كَما ورد ِفي ِصفَِة الْعبِد الَِّذي يِحبه اُهللا 
بالَِّذي ي هرصبا وِبه ِطشبالَِّتي ي هديِبِه ، و ِضي " ِصررا يولَةً ِإلَّا ِبمغشكُونُ ملَا ت الَهمأَعو هاِعرشِإنَّ م أَي

  .اَهللا ويِقيم سننه ويظِْهر ِحكَمه ِفي خلِْقِه 
ِلأَنهم أَرادوا ِبعمِلِهم سعادةَ الدنيا والْآِخرِة ، ؛  الْآِخرِة وِإنما جمع لَهم بين ثَواِب الدنيا وحسِن ثَواِب

وهو حجةٌ علَى ) ١٣٨ص(وِإنما الْجزاُء علَى حسِن الِْإرادِة ، وهذَا هو شأْنُ الْمؤِمِن كَما تقَدم آِنفًا 
واب الْآِخرِة ِبالْحسِن ِللِْإيذَاِن ِبفَضِلِه ومِزيِتِه وأَنه الْمعتد ِبِه ِعند اِهللا تعالَى ، الْغاِلني ِفي الزهِد ، وخص ثَ

ثَواب هؤلَاِء حسن علَى كُلِّ حاٍل ، ولَِكن ِذكْر الْحسِن ِفي ثَواِب : وقَالَ الْأُستاذُ الِْإمام . كَذَا قَالُوا 
آِخرِة مِزيد ِفي تعِظيِم أَمِرِه ، وتنِبيه علَى أَنه ثَواب لَا يشوبه أَذًى ، ؟ فَلَيس ِمثْلَ ثَواِب الدنيا عرضةً الْ

 وِبئِْر معونةَ ِمن حيثُ ِإنَّ من ِللشواِئِب والْمنغصاِت ، ولَا يعترض علَى ما أَثْبتته الْآيةُ ِبِمثِْل وقْعتِي الرِجيِع
فَِإنَّ ِإيثَار ثَواِب الدنيا مشروطٌ ِباتباِع السنِن والْأَخِذ ِبالْأَسباِب ، وِفي ؛ قُِتلُوا هناِلك لَم يؤتوا ثَواب الدنيا 

ى حكِْم الْمشِرِكني ، فَكَانَ ذَِلك تقِْصريا ِمنهم ، وِفي وقْعِة ِبئِْر وقْعِة الرِجيِع قَِد اختلَفُوا ِفي النزوِل علَ
معونةَ قَد قَصروا ِفي اِلاحِتياِط ِإذْ أَِمنوا ِلمن لَا يِصح أَنْ يؤمن لَهم ، فَكَانَ ذَِلك جزاَء التقِْصِري وموِعظَةً 

  .ونوا داِئما حِذِرين محتاِطني غَير مقَصِرين ولَا مسِرِفني ِللْمؤِمِنني ِليكُ
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وقَد صرح ِبما اتفَق علَيِه الْمفَسرونَ ِمن كَوِن الْآياِت تأِْديبا ِللْمؤِمِنني وتوِبيخا ِلمن فَرطَ ِمنهم ما فَرطَ ، 
  ٨٠."لشمِس ِفي الضحى أَو أَشد ظُهورا والْأَمر ظَاِهر كَا

من موكب اإلميان الالحب املمتد . يضرب اللّه للمسلمني املثل من إخوام املؤمنني قبلهم : " ويف الظالل 
من أولئك الذين صدقوا يف إميام ، وقاتلوا مع أنبيائهم .. على طول الطريق ، الضارب يف جذور الزمان 

مقام ..  باألدب اإلمياين يف هذا املقام - وهم مقدمون على املوت -عند االبتالء وتأدبوا ، فلم جيزعوا 
وأن . يف أمرهم» ِإسرافاً«فلم يزيدوا على أن يستغفروا رم وأن جيسموا أخطاءهم فريوها .. اجلهاد 

ام يف أدب الدعاء وبذلك نالوا ثواب الدارين ، جزاء إحس.. يطلبوا من رم الثبات والنصر على الكفار 
وكَأَين ِمن نِبي قاتلَ معه ِربيونَ كَِثري «: وكانوا مثال يضربه اللّه للمسلمني . ، وإحسام يف موقف اجلهاد

وما كانَ قَولَهم . ينواللَّه يِحب الصاِبِر. ، فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه ، وما ضعفُوا وما استكانوا
فَآتاهم . ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا ، وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم الْكاِفِرين: ِإلَّا أَنْ قالُوا 

  ..» حِسِننيواللَّه يِحب الْم. اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَواِب الْآِخرِة
، هي أول هزمية تصدم املسلمني ، الذين نصرهم اللّه ببدر وهم ضعاف قليل » أحد«لقد كانت اهلزمية يف 

فلما أن صدمتهم أحد ، فوجئوا . فكأمنا وقر يف نفوسهم أن النصر يف كل موقعة هو السنة الكونية
واستطرد السياق . لواقعة يف القرآن الكرميولعله هلذا طال احلديث حول هذه ا! باالبتالء كأم ال ينتظرونه

يأخذ املسلمني بالتأسية تارة ، وباالستنكار تارة ، وبالتقرير تارة ، وباملثل تارة ، تربية لنفوسهم ، 
  .وتصحيحا لتصورهم ، وإعدادا هلم

له فالطريق أمامهم طويل ، والتجارب أمامهم شاقة ، والتكاليف عليهم باهظة ، واألمر الذي يندبون 
  .عظيم

إمنا يربطهم مبوكب اإلميان . واملثل الذي يضربه هلم هنا مثل عام ، ال حيدد فيه نبيا ، وال حيدد فيه قوما
ويعلمهم أدب املؤمنني ويصور هلم االبتالء كأنه األمر املطرد يف كل دعوة ويف كل دين ويربطهم 

ؤمنني ويقر يف أخالدهم أن أمر العقيدة كله بأسالفهم من أتباع األنبياء ليقرر يف حسهم قرابة املؤمنني للم
  .واحد

فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي . وكَأَين ِمن نِبي قاتلَ معه ِربيونَ كَِثري«: وأم كتيبة يف اجليش اإلمياين الكبري 
فما ضعفت نفوسهم . مجاعات كثريةوكم من نيب قاتلت معه .... » سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما استكانوا
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وما ضعفت قواهم عن االستمرار يف الكفاح ، وما . ملا أصام من البالء والكرب والشدة واجلراح
  ..فهذا هو شأن املؤمنني ، املنافحني عن عقيدة ودين .. استسلموا للجزع وال لألعداء 

»اِبِرينالص ِحبي اللَّهوال تتضعضع قواهم ، وال تلني عزائمهم ، وال الذين ال تضعف نفوسهم ،..» و 
فهو احلب الذي يأسو . وله إحياؤه. له وقعه. والتعبري باحلب من اللّه للصابرين..يستكينون أو يستسلمون 

  ! اجلراح ، وميسح على القرح ، ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح املرير
فهو ميضي . الء املؤمنني يف موقفهم من الشدة واالبتالءوإىل هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة هلؤ
صورة األدب يف حق اللّه ، وهم يواجهون اهلول الذي . بعدها لريسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم
ال .. ولكنه ال يذهل نفوس املؤمنني عن التوجه إىل اللّه . يذهل النفوس ، ويقيدها باخلطر الراهق ال تتعداه

 ولكن لتطلب العفو واملغفرة ، ولتعترف - وهو ما يتبادر عادة إىل النفوس -ر أول ما تطلب لتطلب النص
ربنا اغِْفر : وما كانَ قَولَهم ِإلَّا أَنْ قالُوا «: بالذنب واخلطيئة ، قبل أن تطلب الثبات والنصر على األعداء 

تثَبِرنا ، ورافَنا ِفي أَمِإسنا ، ووبلَنا ذُنِم الْكاِفِرينلَى الْقَونا عرصاننا ، وم مل يطلبوا نعمة وال ..»  أَقْدامإ
لقد كانوا أكثر أدبا مع اللّه . مل يطلبوا ثواب الدنيا وال ثواب اآلخرة.. بل مل يطلبوا ثوابا وال جزاء . ثراء

 إال غفران الذنوب ، -نه  سبحا-فلم يطلبوا منه . ، وهم يتوجهون إليه ، بينما هم يقاتلون يف سبيله
فحىت النصر ال يطلبونه ألنفسهم إمنا يطلبونه هزمية للكفر وعقوبة . والنصر على الكفار.. وتثبيت األقدام 

  .إنه األدب الالئق باملؤمنني يف حق اللّه الكرمي.. للكفار 
 عنده كل ما يتمناه أعطاهم من. وهؤالء الذين مل يطلبوا ألنفسهم شيئا ، أعطاهم اللّه من عنده كل شيء

فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا «: وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طالب اآلخرة ويرجونه . طالب الدنيا وزيادة
فقد أحسنوا األدب وأحسنوا اجلهاد ، .  باإلحسان- سبحانه -وشهد هلم ..» ، وحسن ثَواِب الْآِخرِة

  ..» واللَّه يِحب الْمحِسِنني«: رب من الثواب وهو أكرب من النعمة وأك. وأعلن حبه هلم
وقد . وهكذا تنتهي هذه الفقرة يف االستعراض وقد تضمنت تلك احلقائق الكبرية يف التصور اإلسالمي

  ٨١ "..وقد ادخرت هذا الرصيد لألمة املسلمة يف كل جيل . أدت هذا الدور يف تربية اجلماعة املسلمة
  

����������������  
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٢٥-   من قتل يف سبيل اهللا فهو حي:  
فَِرِحني ) ١٦٩(ولَا تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ { :   قال تعاىل 

وا ِبِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُ
)١٧٠ ( ِمِننيؤالْم رأَج ِضيعلَا ي أَنَّ اللَّهٍل وفَضاللَِّه و ٍة ِمنمونَ ِبِنعِشربتسي)آل عمران }) ١٧١  

  .لُوا ِفي هِذِه الداِر ، ولَِكن أَرواحهم حيةٌ ترزق ِعند اِهللا  يخِبر اُهللا تعالَى عِن الشهداِء ِبأَنهم قُِت
ما ِمن نفٍْس منفُوسٍة تموت لَها ِعند اللَِّه خير يسرها أَنْ ترِجع ِإلَى : قَالَ �عن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه و

فَِإن ،ِهيدا ِإال الشينِةالدادهِل الشفَض ى ِمنرا يلَ ِلمقْتا، فَيينِإلَى الد ِجعرأَنْ ي هرسي ٨٢." ه.  
 ِمِننيؤالَى ِللْمعقُولُ اُهللا تياةَ : وونَ احلَيِثرؤي مفَه ، هلُونفْعا يماِفقُونَ ، واملُن قُولُها يوا ِبمِدعخنأالَّ ي لَيِهمع

لدنيا علَى اآلِخرِة ، الرِتياِبِهم ِفي البعِث واِحلساِب ِفي اآلِخرِة ، فَالشهداُء أحياٌء يرزقُونَ ِعند ربِهم ِرزقاً ا
 وه هلَمعناً يسح.  

والغبطَِة ، الِتي من اُهللا ِبها علَيِهم ،  ويكُونُ الشهداِء ِفي سِبيِل اِهللا فَِرِحني ِبما هم ِفيِه ِمن النعمِة 
مستبِشِرين ِبِإخواِنِهم الِذين يقْتلُونَ بعدهم ِفي سِبيِل اِهللا ، أَنهم يقْدمونَ علَيِهم ِحينما يستشِهدونَ ، الَ 

  . تركُوه ِفي الدنيا يخافُونَ ِمما أَمامهم ، والَ يحزنونَ علَى ما
وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ « :  قوله تعاىل : " قال اخلطيب 

، قد فهؤالء الذين قتلوا ىف سبيل اللّه ..هو تطمني للمؤمنني ، وكبت وحسرة للكافرين واملنافقني .. »
استوفوا آجاهلم ىف الدنيا ، ومل يذهب القتل بساعة من أعمارهم ، فما قتل منهم قتيل إال بعد أن انتهى 

  ..أجله املقدور له عند اللّه 
أي حضور ، مل يغيبوا ، ومل يصريوا إىل عامل الفناء والعدم ، وإمنا هم » شهداء « مث إن هؤالء القتلى 

  ..وقون فيها املوت أحياء حياة باقية خالدة ، ال يذ
  ..من مؤمنني وكافرين . وهذا هو الذي يصري إليه كل من ميوت من الناس

وهذا هو الذي يؤمن به املؤمنون باللّه ، فال يرون ىف املوت خامتة اإلنسان وانتهاء دوره ىف الوجود ، وإمنا 
اء والزوال إىل دار البقاء من دار الفن.. يرون املوت رحلة من عامل إىل عامل ، ونقلة من دار إىل دار 

  ..واخللود ، ومن عامل التكليف واالبتالء ، إىل عامل احلساب واجلزاء 
ومن أجل هذا يستخف املؤمنون باملوت ، وال يكرب عليهم خطبه ، ألم ينظرون إىل احلياة اخلالدة بعده ، 

  .الصاحلنيويعملون هلا ، ليسعدوا فيها ، ولينعموا بنعيمها املعد لعباده اللّه 
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أما غري املؤمنني باللّه ، فإم ال يؤمنون باليوم اآلخر ، وال يعتقدون أن وراء احلياة الدنيا حياة ، وأم إذا 
وهلذا يشتد حرصهم على احلياة ، ويعظم جزعهم من املوت ، إذ كان ..ماتوا صاروا إىل تراب وعدم 

عف حسرم على من مات منهم ، ويشتد فتتضا.. العدم ـ كما يتصورن ـ هو الذي ينتظرهم بعده 
  !!حزم عليه ، ألم ـ حسب معتقدهم ـ ال يلتقون به أبدا

  ..األموات مجيعا ، ليسوا بأموات على احلقيقة ، وإمنا هم أحياء ىف العامل اآلخر ..  هذه هى احلقيقة 
 قلوب الكافرين واملنافقني ولكن القرآن الكرمي مل يكشف هذه احلقيقة كلها ، ومل يظهر منها إال ما ميأل

حسرة وأملا ، وإلّا ما يبعث ىف قلوب املؤمنني العزاء والرضا ، إذ ينظر هؤالء وأولئك مجيعا إىل قوله تعاىل 
ء القتلى فيجدون هؤال» وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً ، بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ « : 

فَِرِحني ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه « : أحياء ىف العامل العلوي ، يرزقون من نعيمه ، ويطعمون من طيباته 
فهؤالء القتلى الذين ينظر إليهم املشركون واملنافقون نظر مشاتة وتشف ، على حني ينظر إليهم إخوام .»

 ماتوا عليها ـ هؤالء القتلى قد أشرفوا على الدنيا من عليائهم ، وأحبام نظرة حزن وأسى هلذه امليتة اليت
فيحزن لذلك .. ينعمون مبا أتاهم اللّه من فضله ـ وإنه لفضل عميم ، ميأل القلوب جة ومسرة 

  .املشركون واملنافقون ، ويتعزى به ، ويستبشر املؤمنون
بيان .»حقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْ« :  قوله تعاىل 

لكمال هذا النعيم الذين ينعم به هؤالء الشهداء ، وأم ليسوا جمرد أحياء حياة باهتة ، بل هم ىف حياة 
فهم ىف .. ي انتقلوا منه قوية كاملة ، حبيث تشمل عاملهم العلوى الذي نقلوا إليه ، وعاملهم األرضى الذ

هذا العامل العلوى.  
إذ ينظرون إىل أنفسهم فيجدون أم ىف فضل من اللّه ونعمة ، وأم إمنا نالوا هذا الفضل وتلك النعمة 
جبهادهم ىف سبيل اللّه ، وباستشهادهم ىف هذه السبيل ـ يعودون فينظرون إىل إخوام املؤمنني الذين مل 

م على طريق اجلهاد واالستشهاد ، فيستبشرون لذلك ، وتتضاعف فرحتهم إذ يلحقوا م بعد ، وأ
سيلقى إخوام هذا اجلزاء الذي جوزوا هم به ، وينعمون ذا النعيم الذي هم فيه ، وهذا ما يشري إليه 

فكما وفّى اللّه هؤالء ..»جر الْمؤِمِنني يستبِشرونَ ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل وأَنَّ اللَّه ال يِضيع أَ« : قوله تعاىل 
الذين استشهدوا ىف سبيل اللّه ، سيوفّى الذين مل يستشهدوا بعد أجرهم ، فاللّه سبحانه وتعاىل ال يضيع 

  ٨٣ ".أجر املؤمنني ، وال يبخس ثواب ااهدين
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ِفِقني ِفي قُعوِدِهم عِن الِْقتاِل ِفي سِبيِل اِهللا والدفَاِع  حالَ الْمنا- سبحانه وتعالَى -بين : " ويف تفسري املنار 
 نيبا قُِتلُوا وم موهأَطَاع لَو مهقُِتلُوا ِإن نِفيم ِلِهمقَوو ، هدعباِل ولَ الِْقتقَب مهانوِإخ ثِْبيِطِهمتِقيقَِة وِن الْحع

ِيِهم ِفي التوقِّي ِمن الْموِت ِبعدِم الِْقتاِل والدفَاِع وهو ِفي الْحِقيقَِة ِمن أَسباِب الْهلَاِك لَا ِمن أَفْنهم وفَساد رأْ
لَا ي هأَنِبيِل اِهللا ، ولُ ِفي سقْتي نالَ مح نيبأَنْ ي ادذَا كُلِِّه أَره دعبِة ، ولَاماِب السبأَس ظُنثُ ييكُونُ ِبح

ولَا تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اِهللا أَمواتا أَخرج الِْإمام  : - عز وجلَّ -أُولَِئك السفَهاُء ِفي موِتِهم فَقَالَ 
 لَما أُِصيب ِإخوانكُم - �  -الَ رسولُ اِهللا قَ: قَالَ ) رِضي اُهللا عنه(أَحمد وغَيره ِمن حِديِث ابِن عباٍس 

 اِديلَ ِمنأِْوي ِإلَى قَنتا واِرهِثم أْكُلُ ِمنتِة ونالْج ارهأَن ِردٍر تضٍر خاِف طَيوِفي أَج مهاحولَ اُهللا أَرعٍد جِبأُح
ا وِش ، فَلَمرلَّقٍَة ِفي ِظلِّ الْععٍب مقَالُوا ذَه ِقيِلِهمم نسحو ِبِهمرشمو أْكَِلِهمم وا ِطيبدا : جنانوِإخ تا لَيي

 قَالُوا من يبلِّغُ ِإخواننا أَننا أَحياٌء ِفي الْجنِة نرزق ِلئَلَّا يزهدوا ِفي - وِفي لَفٍْظ -يعلَمونَ ما صنع اُهللا لَنا 
فَأَنزلَ اُهللا هِذِه " أَنا أُبلِّغهم عنكُم : "  ما معناه - تعالَى -هاِد ولَا ينكُلُوا عِن الْحرِب ، فَقَالَ اُهللا الِْج

رِضي اُهللا ( عبِد اِهللا وأَخرج الترِمِذي وحسنه ، والْحاِكم وصححه وغَيرهما ِمن حِديِث جاِبِر بِن. الْآياِت 
هنولُ اِهللا : قَالَ ) عسِني رفَقَالَ - �  -لَِقي  : اِبرا جي ! ا ؟ فَقُلْتكَِسرنم اكاِلي أَرولَ اِهللا : مسا ري

ما كَلَّم اُهللا : قَالَ . بلَى : أَباك ؟ قُلْت أَلَا أُبشرك ِبما لَِقي اُهللا ِبِه : استشِهد أَِبي وترك ِعيالًا ودينا فَقَالَ 
يا : قَالَ . يا عبِدي تمن علَى أُعِطك : أَحدا قَطُّ ِإلَّا ِمن وراِء ِحجاٍب وأَحيا أَباك فَكَلَّمه ِكفَاحا وقَالَ 

أَي ربي : قَالَ . قَد سبق ِمني أَنهم لَا يرجعونَ  : -تعالَى  -قَالَ الرب . رب تحِييِني فَأُقْتلَ ِفيك ثَاِنيةً 
ولَا تناِفي بين الروايتيِن ِلجواِز وقُوِع الْأَمريِن ونزوِل الْآيِة : فَأَبِلغْ من وراِئي ، فَأَنزلَ اُهللا هِذِه الْآيةَ قَالُوا 

ِإِن الْآيةَ متِصلَةٌ ِبما قَبلَها متممةٌ لَه ، فَِإذَا صح الْخبراِن فَهما ِمن جملَِة وقَاِئِع غَزوِة : وأَقُولُ . ِفيِهما معا 
ا الساِمع ِلقَوِل الْمناِفِقني الَِّذين لَا تحسبن يا محمد أَو أَيه: أُحٍد الَِّتي نزلَ ِفيها هذَا السياق كُلُّه ، والْمعنى 

ينِكرونَ الْبعثَ أَو يرتابونَ ِفيِه فَيؤِثرونَ الدنيا علَى الْآِخرِة لَو أَطَاعونا ما قُِتلُوا أَنَّ من قُِتلُوا ِفي سِبيِل اِهللا 
وقَرأَ ابن عاِمٍر قُتلُوا ِبضم الْقَاِف وتشِديِد التاِء ِللْمبالَغِة بلْ هم  . أَموات قَد فَقَدوا الْحياةَ وصاروا عدما

 أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ ِفي عالٍَم غَيِر هذَا الْعالَِم هو خير ِمنه ِللشهداِء وغَيِرِهم ِمن الصاِلِحني ، وِلكَرامِتِه
 بالر افَهِفِه أَضرشالَى -وعافٍَة - تسمكَاٍن وٍة لَا مامكَرٍف ورةُ شِديةُ ِعنِديِذِه الِْعنِه فَهةُ ِعلٍْم .  ِإلَيِديِقيلَ ِعنو

سِبيِل اِهللا قَتلُهم ، ولَيس ما صاروا ِإلَيِه وحكٍْم ، وِإذَا كَانَ الْأَمر كَذَِلك فَلَيس يِضري أُولَِئك الَِّذين قُِتلُوا ِفي 
 كَلَام وِهما يكَم لَّفختِل لَا يِللْقَت طَِّردم بباِل سِإلَى الِْقت وجرا أَنَّ الْخنضفَر وا ِفيِه فَلَوا كَانونَ مد

طًا ِللْمثَبكُونَ مأَنْ ي حا صلَم اِفِقنينِفي الْم ِمِننيؤِللْم ِرِكنيشِة الْمماجهوِبِه ِبِمثِْل مجو داِد ِعنِن الِْجهِمِن عؤ
 ِميعِه جلَيا كَانَ عم وهاِئِرِه ، وعِة شِإقَامِه وِة ِإلَيوعالد ِمن ِعِهمنمو ِديِنِهم نع ِلِمنيسِة الْمنِبِفت ٍد ، أَوأُح
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ِلأَنَّ الْأُمةَ ؛ ِكي الْعرِب ِفي زمِن الْبعثَِة ، فَكَيف والْخروج ِإلَى الِْقتاِل هو سبب ِللسلَامِة ِفي الْغاِلِب مشِر
نا ووا ِبهاُء ظَِفردا الْأَعهماجا ، فَِإذَا ها ِفيههرغَي عطْما يفِْسهن نع اِفعدا الَِّتي لَا تهونَ ِمنِريدا يالُوا م.  

ولَا تقُولُوا ِلمن يقْتلُ ِفي سِبيِل اِهللا أَموات  : - تعالَى -وقَد ذَكَرنا الِْخلَاف ِفي هِذِه الْحياِة ِفي تفِْسِري قَوِلِه 
ا أَنها حياةٌ غَيِبيةٌ لَا نبحثُ عن حِقيقَِتها ولَا نِزيد وأَنَّ الْمختار ِفيه] ١٥٤ : ٢[بلْ أَحياٌء ولَِكن لَا تشعرونَ 

ِفيها علَى ما جاَء ِبِه خبر الْوحِي شيئًا فَلَا نقُولُ كَما قَالَ بعض متكَلِِّمي الْمعتِزلَِة ِإنَّ الْمراد ِبقَوِلِه بلْ أَحياٌء 
   ِفي أَحياِءأَنهم سيكُونونَ

الْآِخرِة ، فَِإنَّ ظَاِهر الْآيِة أَنهم أَحياٌء مذْ قُِتلُوا ، ولَا تخِصيص ِفي قَوِلِهم ِللشهداِء ولَا يتِفق مع ما يأِْتي ، 
وقَالَ " من خلَّف ِمثْلَك ما مات "  كَما يقَالُ ِإنهم أَحياٌء ِبحسِن الذِّكِْر وطَيِب الثَّناِء: ولَا ِبقَوِل من قَالَ 

 اِعرالش:  
  ولَيس لَه ِذكْر ِإذَا لَم يكُن نسلُ... ِإنَّ الْمرَء يحيا ِبنسِلِه : يقُولُونَ 

 ملَه ِتي : فَقُلْتِحكْم اِئعدِلي بسا ِب... نلٌ فَِإنسن كُني لُوفَِإنْ لَمسا نه  
ِإنهم أَحياٌء ِبأَجساِدِهم كَحياِتنا الدنيا يأْكُلُونَ ويشربونَ وينِكحونَ ِفي قُبوِرِهم كَساِئِر : ولَا ِبقَوِل من قَالَ 

مِإلَى الس فَعرت مهادسقُولُ ِإنَّ أَجي نِل ملَا ِبقَوا ، وينِل الداةٌ أَهيا حهِبأَن ِفي الْقَاِئِلني اِزيالر اماِء ، قَالَ الِْإم
 هصا نةٌ مِديسج " : مهضعلَفُوا فَقَالَ بتِل اخذَا الْقَوالْقَاِئلُونَ ِبهو : هالَى -ِإنعلَاِء - تؤه ادسأَج دعصي 

لَى قَناِديلَ تحت الْعرِش ويوصلُ أَنواع السعادِة والْكَراماِت ِإلَيها ، وِمنهم من الشهداِء ِإلَى السماواِت وِإ
رى ِإنا ن: يتركُها ِفي الْأَرِض ويحِييها ويوصلُ هِذِه السعاداِت ِإلَيها ، وِمن الناِس من طَعن ِفيِه وقَالَ : قَالَ 

ِإنَّ اَهللا يحِييها حالَ كَوِنها ِفي بطُوِن هِذِه السباِع : أَجساد هؤلَاِء الشهداِء قَد تأْكُلُها السباع فَِإما أَنْ يقَالَ 
ن بطُوِن السباِع يركِّبها اُهللا ويؤلِّفُها ِإنَّ ِتلْك الْأَجزاَء بعد انِفصاِلها ِم: أَو يقَالَ . ويوصلُ الثَّواب ِإلَيها 

ويرد الْحياةَ ِإلَيها ويوصلُ الثَّواب ِإلَيها ، وكُلُّ ذَِلك مستبعد وِلأَنا قَد نرى الْميت الْمقْتولَ باِقيا أَياما ِإلَى 
نيو هاؤضأَع فَِسخنلُ أَنْ تالْقَو اِرفَةً لَِزماِقلَةً عةً عمعنتةً ميا حهنا كَونزوفَِإنْ ج ، ِديدالصو حالْقَي هفَِصلَ ِمن

ِذِه ِفي الدنيا وتطَرف جماعةٌ فَزعموا أَنَّ حياةَ الشهداِء كَحياِتنا ه: قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام . اهـ " ِبالسفْسطَِة 
 ناِء مدهالش اِقٍل ، ِلأَنَّ ِمنع نع ردصلٌ لَا يقَو وها ، ونعتمونَ تعتمتيا ونبرونَ شبرشيا وأْكُلُونَ أَكْلَني

 اكمأَِو الْأَس اعبالس أْكُلُهت نماِر وِبالن قرحي .هضعقَالَ بو لَى : مع ِزدي لَملَى وبلَا ت مهادسأَنَّ أَج ادرالْم
 وحالر هِمن تجرِإذَا خ ةَ لَهرلَا ثَم دسلَى أَنَّ الْجع ، تثْبي ذَا لَمه لَِكنو ، ذَِلك.  

ِإنها حِقيِقيةٌ وِمن هؤلَاِء من : جاِزيةٌ ، وبعضهم يقُولُ ِإنَّ هِذِه الْحياةَ م: وجملَةُ الْقَوِل أَنَّ بعضهم يقُولُ 
ِإنها : ِإنها أُخرِويةٌ ولَِكن لَها ميزةٌ خاصةٌ ، وِمنهم من يقُولُ : ِإنها دنيِويةٌ ، وِمنهم من يقُولُ : يقُولُ 

الْح نياِسطَةٌ بِن وياتِة . يا ِفي آينذَكَراِة ويِذِه الْحِة هِفيِث ِفي كَيحالْب مدع وا هندِعن ارتخأَنَّ الْم مقَدت قَدو
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 هاِجعٍر فَرضٍر خاِصِل طَيوكُونُ ِفي حت اِحِهموِن أَركَو ِمن درا وثَ محِة بقَرط ٣٢ص ٢ج(الْب .ئَِة الْهي
فَِرِحني ِبما آتاهم اُهللا ِمن فَضِلِه أَي مسروِرين ِبما أَعطَاهم اُهللا ِمن فَضِلِه أَي ِزيادةً ) الِْمصِريِة الْعامِة ِللِْكتاِب

ِليوفِّيهم :  مقَابلَِة عمٍل ، كَما قَالَ علَى ذَِلك الرزِق الَِّذي استحقُّوه ِبعمِلِهم ، فَالْفَضلُ ما كَانَ ِفي غَيِر
 كُورش غَفُور هِلِه ِإنفَض ِمن مهِزيديو مهور٣٠ : ٣٥[أُج . [ ِمن قُوا ِبِهملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسيو

 ارشِتباِلاس لِْفِهمخ :ِة ، واراِصلُ ِبالِْبشالْح وررالس نِزلَِة منونَ ِبمِشربتسِل ، فَالْمالِْفع اِل طَلَبِتفْعلُ اِلاسأَص
طَلَب السرور فَوجده ِبالِْبشارِة كَذَا قَالُوا ، والِْعبارةُ ِللراِزي ويِصح أَنْ يكُونَ معنى الطَّلَِب ِفيِه علَى حاِلِه ، 

ِللدلَالَِة علَى " ِمن خلِْفِهم " ِإنما قَالَ : وا ِبِهم هم الَِّذين بقُوا ِفي الدنيا قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام والَِّذين لَم يلْحقُ
حثُّ والترِغيب والْمدح أَنهم وراَءهم يقْتفُونَ أَثَرهم ويحذُونَ حذْوهم قَدما ِبقَدٍم ، فَهو قَيد ِفيِه الْخبر والْ

ويطْلُبونَ الْبشرى ِبالَِّذين لَم : والِْبشارةُ وهو ِمن الْبلَاغَِة ِبالْمكَاِن الَِّذي لَا يطَاولُ ، والْمعنى علَى الْأَوِل 
رشبونَ أَنْ يقَّعوتي أَي اِنِهموِإخ ِمن قُوا ِبِهملْحِبيِل اِهللا يِفي س وِلنيقْتم ِهملَيع وِمِهمقٍْت قَِريٍب ِبقُدوا ِفي و

أَنهم يسرونَ ِبذَِلك : كَما قُِتلُوا ، مستِحقِّني ِمن الرزِق والْفَضِل الِْإلَِهي ِمثْلَ ما أُوتوا ، والْمعنى علَى الثَّاِني 
  .ِعند حصوِلِه 

 ما رِوي ِفي وجِه اِلاسِتبشاِر عِن ابِن جريٍج وقَتادةَ ورِوي عِن السدي أَنَّ الشِهيد يؤتى ِبِكتاٍب ِفيِه هذَا
لْغاِئِب ِبقُدوِمِه علَيِهم ِفي ِذكْر من يقْدم علَيِه ِمن ِإخواِنِه يبشر ِبذَِلك فَيسر ويستبِشر كَما يستبِشر أَهلُ ا

هم ِإخوانهم الَِّذين لَا يحصلُونَ : واختار أَبو مسِلٍم والزجاج أَنَّ الَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم . الدنيا 
و ، ِتِهمجرالُونَ ِمثْلَ دنِة فَلَا يادهفَِضيلَةَ الش ملَهِة قَبامالِْقي دعةَ بنالْج وِلِهمخد دكُونُ ِعني ِبِهم مهارشِتبأَنَّ اس

ِذين فَيرونَ مناِزلَهم ِفيها ويعلَمونَ أَنهم ِمن أَهِلها وِإنْ فَاتتهم درجةُ الشهادِة ، ولَا ِسيما ِإذَا كَانَ الْمراد ِبالَّ
ِمن خلِْفِهم من جاهد ِمثْلَهم ولَم يقْتلْ فَضلَ اُهللا الْمجاِهِدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم علَى الْقَاِعِدين درجةً وكُلا 

درجاٍت ِمنه ومغِفرةً ورحمةً وكَانَ وعد اُهللا الْحسنى وفَضلَ اُهللا الْمجاِهِدين علَى الْقَاِعِدين أَجرا عِظيما 
والْآيةُ الْآِتيةُ تؤيد كَونَ الْمراِد ِبمن خلْفَهم بِقيةَ الْمجاِهِدين الَِّذين لَم ] ٩٦ ، ٩٥ : ٤[اُهللا غَفُورا رِحيما 

  .يقْتلُوا 
 لُهقَوو :ملَا هو ِهملَيع فوأَلَّا خ ِمن ونَ ِبِهمِشربتسي أَي قُوا ِبِهملْحي لَم الَِّذين اٍل ِمنِتملُ اشدونَ بنزحي 

 قُوا ِبِهملْحي لَم ِن الَِّذيناِن عِفينذَا ملَى هنُ عزالْحو فوفَالْخ ، ِهملَيع فولَا خ هثُ ِإنيح .ِبيباُء ِللسِة أَِو الْب
 ِإلَخ ِهملَيع فولَا خ هِب أَنبى ِبسنعالْمو . حِإنَّ الْفَر أَي ، فُِسِهمأَن مهنِن عيِفينا مكُونِملُ أَنْ يتحِئٍذ يِحينو

ِإخ ِمن ملْفَهخ ناِل مِبحو اِلِهمِبح مِن لَهاِملَياِن شكُوني ارشِتباِلاسِن وزالْحِف ووِتفَاِء الْخِب انبِبس اِنِهمو
 مثُ هيح مهو مهنع . ارتخالْما ، وضأَي لِْحقُوا ِبِهمي لَم ِن الَِّذينا عمهفْين ادركُونَ الْمِملُ أَنْ يتحا يكَم

ِن نزالْحِف ووفِْي الْخِبن ادرِدي أَنَّ الْمأَنَّ ِعنلْ ، وقْتي لَمو مهعلَ مقَات نِمم قُوا ِبِهملْحي لَم ِن الَِّذينا عمهفْي
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 ةٌ ِلذَِلكرفَسةَ مةَ الْآِتيالْآي . فوالْخنُ : وزالْحو ، قَّعوتوٍه يكْرم ِمن أَلُّمت : مقَدتو ، قَعوٍه وكْرم ِمن أَلُّمت
وقَد ِقيلَ ِإنَّ ] ٦٢ : ٢[تفِْسري هذَا الترِكيِب ِفي الْجزِء الْأَوِل راِجع تفِْسري ِإنَّ الَِّذين آمنوا والَِّذين هادوا 

ويجوز أَنْ يكُونَ . ِخرِة بِل الْمراد ما يكُونُ ِفي الْآ: ما يكُونُ ِفي الدنيا ، وِقيلَ : الْمراد ِبالْخوِف والْحزِن 
الْمعنى أَنه لَا خوف علَيِهم ِفي الدنيا ِمِن اسِتئْصاِل الْمشِرِكني لَهم أَو ظَفَِرِهم ِبِهم ثَاِنيةً ولَا هم يحزنونَ 

 الْآِخرِة ، فَاعِرض هذَا علَى الْآياِت الْآِتيِة ِإلَى قَوِلِه فَلَا ِفي الْمستقْبِل الْبِعيِد ِعندما يقْدمونَ علَى ربِهم ِفي
 ِمِننيؤم متافُوِن ِإنْ كُنخو مافُوهخت . ا ِللَِّذينِإماِء ودها ِللشونَ ِإمِشربتسي ِمرياِهللا ض ٍة ِمنمونَ ِبِنعِشربتسي

 قُوا ِبِهملْحي لَم ها ذَكَرٍة ممِلِه ِبِنعِبقَو ادرٍل ، أَِو الْمفَضٍة ومِنع ِمن ملَه ددجتا يمع واِء فَهدهفَِإنْ كَانَ ِللش ،
 الساِبقَِة ِمن كَوِنِهم ِفي الْآيِة الساِبقَِة ِمن كَوِنِهم أَحياًء ِعنده يرزقُونَ وفَضٍل هو عين ما ذَكَره ِفي الْآيِة

فَِرِحني ِبما آتاهم اُهللا ِمن فَضِلِه وِإنْ كَانَ ِللَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم فَالْمعنى أَنهم يستبِشرونَ ِبِمثِْل ما فَِرح ِبِه 
ِبكَسِر الْهمزِة علَى أَنه تذِْييلٌ ، أَو معتِرض " وِإنَّ "  الِْكساِئي الشهداُء وأَنَّ اَهللا لَا يِضيع أَجر الْمؤِمِنني وقَرأَ

الَِّذين استجابوا ِللَِّه : ِلتأِْييِد معنى ما قَبلَه ، والْمؤِمنونَ هنا عام أُِريد ِبِه خصوص الَِّذين وصفَهم ِبقَوِلِه 
ن بعِد ما أَصابهم الْقَرح وهم ِإخوانُ أُولَِئك الشهداِء الَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم فَدعاهم والرسوِل ِم

 أَصابهم الْقَرح ِفي  ِإلَى اتباِع أَِبي سفْيانَ ِفي حمراِء الْأَسِد فَاستجابوا ِللَِّه ولَه ِمن بعِد ما- �  -الرسولُ 
 ٤ ج ٨٨راِجع غَزوِة حمراِء الْأَسِد ص (أُحٍد حتى أَنهك قُواهم وتقَدم بيانُ ذَِلك مفَصلًا ِفي أَوِل السياِق 

ِإنَّ الْمراد ِبِه الشهداُء والْجملَةُ علَى :  وِقيلَ هو علَى عموِمِه ،: وِقيلَ ) الْهيئَِة الِْمصِريِة الْعامِة ِللِْكتاِب. ط 
  .هذَيِن الْقَولَيِن ابِتداِئيةٌ ومدِحيةٌ 

 اماذُ الِْإمتقَالَ الْأُسو : لِْفِهمخ ِمن قُوا ِبِهملْحي لَم ِبالَِّذين مهارشِتباِبقَِة اسِة السِفي الْآي ونَ ذَكَرفَِرح مهأَنو
فَالَِّذي آتاهم ِمن فَضِلِه مجملٌ . ِبما آتاهم اُهللا ِمن فَضِلِه ثُم ذَكَر هنا أَنهم يستبِشرونَ ِبِنعمٍة ِمن اِهللا وفَضٍل 

 الَِّذين وراَءهم ، وفَضلٌ علَيِهم ِفي أَنفُِسِهم وهو فَضلٌ علَيِهم ِفي ِإخواِنِهم: تفِْصيلُه ما بعده وهو ِقسماِن 
ِنعمةُ اِهللا علَيِهم ، وفَضلُه الْخاص ِبِهم ِفي داِر الْكَرامِة ، وقَد أَبهمه فَلَم يعينه ِللدلَالَِة علَى ِعظَِمِه وعلَى 

 هنكْتا لَا يبِنِه غَيكَو كرتِبِه ، و هحتا افْتكَم اِنِهمولَى ِإخِلِه عِبفَض الْكَلَام متتاخ اِر ، ثُمِذِه الدِفي ه ههكُن
ذَِلك عنه غَير لَيس ِعنِدي ِفي . الْعطْف ِلتنِزيِل اِلاسِتبشاِر الثَّاِني منِزلَةَ اِلاسِتبشاِر الْأَوِل حتى كَأَنه هو اهـ 

  .هذَا 
 لُهقَوِن : ويهجلَى الْوةٌ عِريبخِل ، وِه الْأَوجلَى الْوةٌ عاِئيِتدلَةٌ ابمج ِظيمع را أَجقَواتو مهوا ِمننسأَح ِللَِّذين

 مقَدا تِن ِمميرقَالُ . الْآخي قَدالَّ: و ِإنَّ أُولَِئك ِمِننيؤالْم ارِخي مالَِة هالْح وِلِه ِفي ِتلْكسِلروا ِللَِّه وابجتاس ِذين
هنا ِللتبِيِني لَا " ِمن " ؟ وأَجابوا عن ذَِلك ِبأَنَّ " ِمنهم " ، وكُلُّهم ِمن الْمحِسِنني الْمتِقني ، فَما معنى قَوِلِه 

ِض ، وأَنَّ الْوصف ِبالِْإحساِن والتقْوى ِللْمدِح والتعِليِل لَا ِللتقِْييِد ، واختار الْأُستاذُ الِْإمام قَولَ من قَالَ ِللتبِعي
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"  ِإلَى - �  -لَم يخرج معه ِلأَنَّ ِمن الْمؤِمِنني الصاِدِقني من ؛ ِللتبِعيِض وقَالَ ِهي ِفي محلِّها " ِمن " ِإنَّ 
أَي وهم ِمن الَِّذين لَا يضيع اُهللا أَجرهم ، ولَِكنهم لَا يستِحقُّونَ الْأَجر الْعِظيم الَِّذي استحقَّه " حمراِء الْأَسِد 

رماِح وثْقَلُونَ ِبالِْجرم مهو هعوا مجرخ اِء الَِّذينالْأَقِْوي ِمن اِفِهمعاِل أَضاِف ِقتِتئْناِء ِإلَى اسيالِْإع قُونَ ِمنه.  
راِجع علَى هذَا الْقَوِل ِللْمؤِمِنني لَا ِللَِّذين استجابوا ،وهو لَا يظْهر ِإلَّا ِإذَا " ِمنهم " فَالضِمري ِفي قَوِلِه : أَقُولُ 
وثَم وجه :  قَالَ الْأُستاذُ -الَِّذين استجابوا منصوبا علَى الْمدِح ، والْجملَةُ الْمدِحيةُ معتِرضةٌ :  قَولَه جعلْنا

آيات كُلُّها تأِْديب لَهم آخر وهو أَنه وِجد ِفي نفُوِس بعِض الْمؤِمِنني بعد أُحٍد شيٌء ِمن الضعِف ، فَهِذِه الْ
 ماهعا دلَموِج - �  -، ورالْخ دِعن ِضِهمعِلب ضرع لَِكنا ، واِطنبا وظَاِهر وا لَهابجتاسا وووِج لَبرِللْخ 

ادوا ، فَأَرجرخي فَلَم ِليِهمأَه أَو فُِسِهمِفي أَن اِنعوِل ما ِبالِْفعقَواتوا ونسأَح ِن الَِّذينِل :  موا ِبالِْفعجرخ الَِّذين
والتقْوى . أَنْ يعملَ الِْإنسانُ الْعملَ علَى أَكْمِل وجوِهِه الْممِكنِة : والِْإحسانُ . وهم بعض الَِّذين استجابوا 

  .ِصري ِفيِه أَنْ يتِقي الِْإساَءةَ والتقْ
  .وهذَا الْوجه أَظْهر الْوجوِه وأَحسنها : أَقُولُ 

وأَلَّا "  ِبطَلَِب الْعدو - �  -وِمما أَشار ِإلَيِه الْأُستاذُ ما رواه ابن ِإسحاق أَنه لَما أَذَّنَ مؤذِّنُ رسوِل اِهللا 
يا رسولَ اِهللا ِإنَّ أَبى " كَلَّمه جاِبر بن عبِد اِهللا بِن حراٍم فَقَالَ " ن حضر يومنا ِبالْأَمِس يخرج معنا ِإلَّا ِم

ا رجلَ ِفيِهن يا بني لَا ينبِغي ِلي ولَا لَك أَنْ نترك هؤلَاِء النسوِة لَ: كَانَ خلَّفَِني علَى أَخواٍت ِلي سبٍع وقَالَ 
فَتخلَّف .  علَى نفِْسي فَتخلَّف علَى أَخواِتك - �  -، ولَست ِبالَِّذي أُوِثرك ِبالِْجهاِد مع رسوِل اِهللا 

وردت ِفي أُولَِئك الْأَبراِر فَلْيعتِبِر الْمسِلمونَ ِبهِذِه الْآياِت الَِّتي  " . - �  -علَيِهن ، فَأَِذنَ لَه رسولُ اِهللا 
الْأَخياِر الَِّذين بذَلُوا أَموالَهم وأَنفُسهم ِفي سِبيِل اِهللا ، وكَيف جاَء وعدهم ِبالْأَجِر مقْرونا ِبوصِف الِْإحساِن 

ِذين هم عن صلَاِتِهم ساهونَ والَِّذين هم ِللزكَاِة ماِنعونَ ، والتقْوى ، وأَنى يعتِبر الْمغرورونَ الْمِسيئُونَ الَّ
والَِّذين يبخلُونَ ِبأَنفُِسِهم فَلَا يبذُلُونها ِفي سِبيِل الْحق ولَا يتعبونَ ، والَِّذين يقُولُونَ الْكَِذب وهم يعملُونَ ، 

أَلَا ! ونَ الْمبِطِلني وينصرونَ ، ويشاقُّونَ أَهلَ الْحق ويخذُلُونَ ، ويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء والَِّذين يتولَّ
  .ِإنهم هم الْكَاِذبونَ ، واُهللا يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ 

اسِإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَِّذين اسالن مقَالَ لَه الَِّذين مهوشفَاخ وا لَكُمعمج وا ِللَِّه :  قَدابجتاس الَِّذين مه
 ِعنيبوا سكَانو اِلِهمِتئْصانَ ِلاسفْيو سأَب ِبِهم ادِإذْ ع ِرِكنيشِد ِلِلقَاِء الْماِء الْأَسرموا ِإلَى حجروِل فَخسِللرو

ٍر ردِة بوِفي غَز لَتزةَ نةَ أَنَّ الْآيِعكِْرمةَ واداِهٍد وقَتجماٍس وبِن عِن ابع ِوير لَِكنو ، مقَدا تلًا كَمج
 ما بيننا وبينك يا محمد موِعد: الصغرى ، وذَِلك أَنَّ أَبا سفْيانَ قَالَ ِحني أَراد أَنْ ينصِرف ِمن أُحٍد 

فَلَما ) كَما تقَدم(ذَِلك بيننا وبينك ِإنْ شاَء اُهللا  : - �  -موِسم بدٍر الْقَاِبلُ ِإنْ ِشئْت فَقَالَ رسولُ اِهللا 
" وِقيلَ بلَغَ " مر الظَّهراِن " ِمن ناِحيِة " نةً مج" كَانَ الْعام الْقَاِبلُ خرج أَبو سفْيانَ ِفي أَهِل مكَّةَ حتى نزلَ 



 ٢٠٤

 الرعب ِفي قَلِْبِه فَبدا لَه الْجوع ، فَلَِقي نعيم بن مسعوٍد الْأَشجِعي وقَد قَِدم - تعالَى -فَأَلْقَى اُهللا " عسفَانَ 
 ِإني واعدت محمدا وأَصحابه أَنْ نلْتِقي ِبموِسِم بدٍر وِإنَّ هذَا عام جدٍب ولَا :معتِمرا فَقَالَ لَه أَبو سفْيانَ 

و دمحم جرخأَنْ ي هأَكْرو ِجعا ِلي أَنْ أَردب قَدو ، نِفيِه اللَّب برشنو رجى ِفيِه الشعرن اما ِإلَّا عنِلحصلَا ي
أَخرج أَنا فَيِزيدهم ذَِلك جرأَةً فَالْحق ِبالْمِدينِة فَثَبطْهم ولَك ِعنِدي عشرةٌ ِمن الِْإِبِل أَضعها ِفي يدي سهيِل 

ما هذَا ِبالرأِْي ، : ي سفْيانَ فَقَالَ لَهم فَأَتى نعيم الْمِدينةَ فَوجد الْمسِلِمني يتجهزونَ ِلِميعاِد أَِب. بِن عمٍرو 
 دِعن وا لَكُمعمج قَدو ِهموا ِإلَيجرخونَ أَنْ تِريدفَت ، ِريدِإلَّا ش كُمِمن فِْلتي فَلَم اِركُمقَرو اِركُمِفي ِدي كُموأَت

 : - �  -فَوقَع هذَا الْكَلَام ِفي قُلُوِب قَوٍم ِمنهم فَقَالَ رسولُ اِهللا . د فَواِهللا لَا يفِْلت ِمنكُم أَح! الْموِسِم 
" حسبنا اُهللا وِنعم الْوِكيلُ : " والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَأَخرجن ولَو وحِدي فَخرج ومعه سبعونَ راِكبا يقُولُونَ 

ردافَى بى وتكَّةَ حِشِه ِإلَى ميِبج عجانَ رفْيا سا ِلأَنَّ أَبدا أَحلْقَوي انَ فَلَمفْيا سأَب ِظرتناٍم يةَ أَياِنيا ثَمِبه ا فَأَقَام
) هعكَانَ مِم -والْقَي نا قَالَ ابٍل- كَمجِويِق )  أَلْفَا رالس شيكَّةَ جلُ مأَه اهمفَس مقَالُوا لَها : ، ومِإن

 ِويقوا السبرشِلت متجرخ . مهضعقَالَ ب : اتارِتجو فَقَاتن مهعم تكَانٍر ودب وقونَ سِلمسافَى الْموو
.  وانصرفُوا ِإلَى الْمِدينِة ساِلِمني غَاِنِمني فَباعوا واشتروا أُدما وزِبيبا ورِبحوا وأَصابوا ِبالدرهِم ِدرهميِن

  :وقَالَ ِفي ذَِلك عبد اِهللا بن رواحةَ أَو كَعب بن ماِلٍك 
 ِجدن ا فَلَمدعانَ وفْيا سا أَبندعا... واِفيا كَانَ ومقًا واِدِه ِصدِلِميع  

  لَأُبت ذَِميما وافْتقَدت الْمواِليا... لَِقيتنا فَأُقِْسم لَو وافَيتنا فَ
 هنابةَ وبتالَ عصا ِبِه أَوكْنرا... تثَاِوي اهكْنرٍل تها جا أَبرمعو  

 ِلِديِنكُم ولَ اِهللا أُفسر متيصا... عَء الَِّذي كَانَ غَاِوييالش ِركُمأَمو  
  ِفدى ِلرسوِل اِهللا أَهِلي وماِليا... وِإنْ عنفْتموِني لَقَاِئلٌ وِإني 

  ِشهابا لَنا ِفي ظُلْمِة اللَّيِل هاِديا... أَطَعناه لَم نعِدلْه ِفينا ِبغيِرِه 
قَالُوا ِللْم اِس الَِّذينِبالن ادركُونُ الْمِة يايوِذِه الرلَى هفَع وا لَكُمعمج قَد اسِإنَّ الن ِمِننيوٍد : ؤعسم نب ميعن

ومن وافَقَه فَأَذَاع قَولَه ، وعِن الشاِفِعي أَنهم أَربعةٌ ، ورِوي أَنَّ ركْبا ِمن عبِد الْقَيِس مروا ِبأَِبي سفْيانَ 
ِلِمنيسِإلَى الْم مهسلًا فَدعِه جلَيع ملَه ِمنضو موهنبجِن .  ِليِد بمحماٍس وبِن عِإلَى اب اِزيالر اهزعو

ج الَِّذين اسا النأَماِفقُونَ ، ونالْم مقَالُوا ه الَِّذين اسأَنَّ الن يدِن السلًا ثَاِلثًا عقَو ذَكَرو ، اقحوا ِإسعم
يجوز أَنْ يكُونَ نعيم : قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام . الْجموع ِلِقتاِل الْمسِلِمني فَهم أَبو سفْيانَ وأَعوانه قَولًا واِحدا 

فَِإنَّ الْأَمر الْكَِبري ِمن شأِْنِه ؛ مناِفقُونَ بن مسعوٍد قَالَ ذَِلك وأَنْ يكُونَ قَالَه ركْب عبِد الْقَيِس وتحدثَ ِبِه الْ
 اِئِهموأَه عونَ ِفيِه مبذْهيو اسثَ ِبِه الندحتا . أَنْ يضقَالَ أَيو : ِبيالن عوا مجرخ الَِّذين ِعنيبِإنَّ الس-  � 

- ى أَورغٍر الصدِعِد( ِإلَى بوٍر الْمدلَى ) بةُ عالْآي قدصِد ، فَتاِء الْأَسرمِإلَى ح هعوا مجرخ الَِّذين مه



 ٢٠٥

  -وذَكَر ابن الْقَيِم ِفي زاِد الْمعاِد والْحلَِبي أَنَّ النِبي . الِْقصتيِن وتكُونُ الْآيات متأَخرةَ النزوِل عما قَبلَها 
� -رلًا  خأَو جركُونَ خِل ِبأَنْ يِل الْأَوالْقَو نيبو هنيب عمجيِسِمائٍَة ، ومخِعِد ِفي أَلٍْف ووٍر الْمدِإلَى ب ج

  .ِبالسبِعني ثُم تِبعه الْباقُونَ 
اِهللا وِثقَةً ِبِه ِمن حيثُ خشوه ولَم يخشوا الناس الَِّذين فَزادهم ِإميانا أَي فَزادهم قَولُ الناِس لَهم ِإميانا ِب

 ، مهلَدج فعضو مهددِإنْ قَلَّ عِتِه وونعمِرِه وصلَى نوا عدمتاعو وعمالْج موا لَهعمج مهِبأَن مهفُوا ِمنوخ
ي وذَِلك ِمن شأِْن الْمؤِمِنني كَما جاَء ِفي الْآيِة الثَّاِنيِة ِمن الْآيتيِن التاِليتيِن ، وكَانَ ِمن فَِإنه هو الْعِزيز الْقَِو

جيِش الْكَِبِري ،  علَى محاربِة الْ- وهم عدد قَِليلٌ قَد أُثِْخنوا ِبالِْجراِح -قُوِة ِإمياِنِهم وِزيادِتِه أَنْ أَقْدموا 
فَالزيادةُ كَانت ِفي الِْإذْعاِن النفِْسي ، والشعوِر الْقَلِْبي ، وتِبعها الزيادةُ ِفي الْعمِل ، بعد ذَِلك الْقَوِل الدالِّ 

ِه ، والشعوِر ِبِعزِتِه وسلْطَاِنِه ، ولَولَا ذَِلك لَم يكُن علَى ما انطَوت علَيِه النفْس ِمن الْيِقِني ِبوعِد اِهللا ووِعيِد
لَهم حولٌ ولَا قُوةٌ علَى ِتلْك اِلاسِتجابِة والِْإقْداِم علَى ما كَاد يكُونُ وراَء حدوِد الِْإمكَاِن ، فَمن يقُولُ ِإنَّ 

يد ولَا ينقُص فَقَد نظَر ِإلَى اِلاصِطلَاحاِت اللَّفِْظيِة لَا ِإلَى نفِْسِه ِفي ِإدراِكها وشعوِرها الِْإميانَ النفِْسي لَا يِز
  .وقُوِتها ِفي الِْإذْعاِن وضعِفها 

صلَ ِإلَى درجِة الْيِقِني ، فَِإذَا نزلَ عن مرتبِة ِإنَّ التصِديق لَا يعتد ِبِه ويكُونُ ِإميانا صِحيحا ِإلَّا ِإذَا و: قَالُوا 
ِإنَّ الظَّن الَِّذي لَا يغِني : ولَيس الظَّن ِإميانا يعتد ِبِه ، والشك كُفْر صِريح ونقُولُ . الْيِقِني كَانَ ظَنا أَو شكا 

دعلَا يئًا ويش قالْح ا لُوِحظَ ِفيِه ِمنم اِلِف ، أَيخِف الْمقُوِع الطَّرو ازوا لُوِحظَ ِفيِه جم وا هِحيحا صانِإمي 
 ، فَِإنْ أَنه يحتِملُ احِتمالًا ضِعيفًا أَلَّا يكُونَ ثَاِبتا: أَنَّ هذَا ِلأَمٍر ثَاِبٍت وثَاِنيِهما : أَحدهما . طَرفَاِن متقَاِبلَاِن 

 اِلفخالْم فِر الطَّروصتي فَلَم ثَاِبت هِبأَن نالذِّه مزوِت -جالثُّب مدع وهو - ِإنْ لَما وانذَا ِإميه همزكَانَ ج 
 الْمنِطِق علَى طَِريقَِتِهم أَو غَيِر يكُن ناِشئًا عن برهاٍن مؤلٍَّف ِمن الْمقَدماِت الْيِقيِنيِة ِفي عرِف علَماِء

وأَكْثَر الْمؤِمِنني ِباِهللا ورسِلِه والْمؤِمِنني ِبالِْجبِت . طَِريقَِتِهم ، ولَا ملَاحظًا ِفيِه اسِتحالَةُ الطَّرِف الْمخاِلِف 
ياِن والِْإمي ِة ِمنبترِذِه الْمالطَّاغُوِت ِفي ها لَفْظُ وِلهلَى أَهع طْلَقأَنْ ي ِصح " وِقِننيالْم. "  

 دأَح دترأَنْ ي روصا تا لَمهالَِة ِضدِتحاسو اهاياِت قَضلَى ِإثْبع ِطِقيناٍن مهرِإلَّا ِبب ِصحانُ لَا يكَانَ الِْإمي لَوو
ِفيِه ، ِلأَنَّ الْيِقني ِبهذَا الْمعنى لَا يمِكن الرجوع عنه وِإنْ أَمكَن مكَابرته ومجاحدته عِن الِْإسلَاِم بعد دخوِلِه 

ِم ِكلَاهما قَِليلٌ الرجوع عِن الْحق بعد الْيِقِني ِفيِه كَالْيِقِني ِفي الِْعلْ: " وِلذَِلك قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام ؛ ِباللِّساِن 
ولَِكن الردةَ ثَاِبتةٌ نقْلًا . يعِني ِبذَِلك الْيِقني الْمنِطِقي الَِّذي تنتِهي مقَدماته ِإلَى الْبِديِهياِت " ِفي الناِس 

ِإنَّ الَِّذين آمنوا  : - تعالَى -وقَالَ ] ١٠٦ : ١٦[من كَفَر ِباِهللا ِمن بعِد ِإمياِنِه  : - تعالَى -قَالَ . ووقُوعا 
هذَا ] ١٣٧ : ٤[ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُِن اُهللا ِليغِفر لَهم ولَا ِليهِديهم سِبيلًا 

ِعلِْم الْيِقِني ، وحق الْيِقِني ، :  بعضها بعضا وحصرها بعضهم ِفي ثَلَاٍث وِإنَّ ِللْيِقِني مراِتب ودرجاٍت يعلُو



 ٢٠٦

 -ويروى عن أَِمِري الْمؤِمِنني عِلي . فَاِلارِتقَاُء ِمن درجٍة ِإلَى أُخرى ِزيادةٌ ِفي نفِْس الْيِقِني . وعيِن الْيِقِني 
وهذَا الْقَولُ مبِني علَى أَنَّ الْيِقني يقْبلُ " لَو كُِشف الِْغطَاُء ما ازددت يِقينا : "  أَنه قَالَ - عنه رِضي اُهللا

عِة بالَجعِفي م حجن آهر هِلأَن اِهرم ا طَِبيبِبأَنَّ فُلَان قَنأَي نمفِْسِه ، وةَ ِفي ناديالز هِقيني فعضى يضرِض الْم
 ِفي معالَجِة - ولَا ِسيما -ِإذَا رآه خاب ِفي معالَجِة آخِرين ، ويزداد ِإذَا رآه ينجح آِونةً بعد أُخرى 

  .الْأَمراِض الْباِطِنيِة الَِّتي يعسر تشِخيصها 
ِإمياِن ِإنما تكُونُ ِبِإذْعاِن النفِْس الَِّذي يحرك ِفيها الْخوف والرجاَء وغَيرهما ِمن ِوجداناِت ثُم ِإنَّ فَاِئدةَ الْ

ا ذَِلك لَم يكُن ِللديِن الديِن الَِّتي يترتب علَيها ترك الْمنكَِر الْمنِهي عنه وِفعِل الْمعروِف الْمأْموِر ِبِه ، ولَولَ
وهلْ يقُولُ عاِقلٌ ِإنَّ الِْإذْعانَ والْخوف والرجاَء ِمن الْأُموِر الَِّتي لَا تقْبلُ . فَاِئدةٌ ِفي ِإصلَاِح حاِل الْبشِر 
لَو ها ِإنانَ ؟ أَمقْصالنةَ واديالز  

ؤِميِع الْمانُ جا كَانَ ِإذْعِظيما عتفَاوا تونَ ِفيهفَاِوتتم مهلَِكناِل وما ِفي الْأَعواوسٍة لَتاِحدٍة وجرِفي د ِمِنني
 كَما هو ثَاِبت ِبالْمشاهدِة ، فَثَبت أَنهم متفَاِوتونَ ِفي منشِئها ِمن النفِْس وهو الِْإذْعانُ الَِّذي يقْوى

  .ويضعف ِبالتبِع ِللِْإمياِن ، وهذَا عين قَبوِل الزيادِة والنقْصاِن 
وِمن هنا نفْهم معنى ِإدخاِل السلَِف الصاِلِح الْأَعمالَ ِفي مفْهوِم الِْإمياِن ، فَِإنَّ كُلَّ اعِتقَاٍد لَه أَثَر ِفي النفِْس 

 هعبتي ربعي اِليزالْغ امالِْإما ، وضعا بهضعب كرحلَقَاٍت يثَلَاِث ح لَّفَةٌ ِمنؤِسلِْسلَةٌ م اِل ، فَِهيمالْأَع لٌ ِمنمع
 أَو كَذَا يسِخطُه مثَلًا -لَى  تعا-ِإنَّ الِْعلْم ِبأَنَّ كَذَا يرِضي اَهللا : عنها ِبالِْعلِْم والْحاِل والْعمِل ، فَيقُولُ 

 هتقُوبِضي عقْتيو ِخطُهسا يم كرتو ، هتثُوبِضي مقْتيِضيِه ورا يلُ ما ِفعهلَيع بترتالًا يفِْس حِدثُ ِفي النحي .
. ِإنَّ الِْعلْم يوِجب الْحالَ والْحالُ يوِجب الْعملَ : ه وِعبارت. ِإنَّ ترتب بعِضها علَى بعٍض واِجب : ويقُولُ 

  .فَارِجع ِإلَيِه ِفي ِكتاِب التوبِة وغَيِرِه ِمن كُتِب الْمجلَِّد الراِبِع ِمن الِْإحياِء 
لُ الَِّتي يؤِمن ِبها الْمؤِمن الَِّتي يعبر عنها ِبشعِب الِْإمياِن فَِهي وأَما ِزيادةُ الِْإمياِن ِبِزيادِة متعلِّقَاِتِه وِهي الْمساِئ
فَِإنَّ هِذِه الْمساِئلَ لَا يمِكن أَنْ تتلَقَّى ِإلَّا ِبالتدِريِج فَكُلَّما ؛ ظَاِهرةٌ لَا تحتاج ِفي بياِنها ِإلَى شرٍح طَِويٍل 

ولَيس هذَا خاصا ِبالْكَاِفِر الَِّذي يدخلُ ِفي الِْإسلَاِم ، فَِإنَّ الناِشئَ بين . مؤِمن مسأَلَةً ِمنها ازداد ِإميانا تلَقَّى الْ
 ِفي ذَِلك ِمثْلُه ِمِننيؤالْم .ا ِإميهِرفَتعانَ مسالِْإن ِزيداِئلُ الَِّتي تسِت الْمسلَيوِص الَِّتي وصةً ِفي النورصحا مان

فَِإنَّ الْقُرآنَ هدانا ِإلَى التفِْكِري والنظَِر ِفي ملَكُوِت السماواِت والْأَرِض ِلنزداد  ؛ - �  -جاَء ِبها الرسولُ 
ابوا أَبلَن حفْتي ذَِلكو ، ِفيدتسنو ِبرتعنا وانا ِإميةَ لَهايِنِه لَا ِنهنسالِْعلِْم ِباِهللا و ِه ِفي . ا ِمنِدي ِإلَيتها نفَكُلُّ م

 ِفي الْمخلُوقَاِت فَِإنا نزداد ِبِه ِعلْما ِباِهللا وِإميانا - تعالَى -بحِثنا ونظَِرنا ِمن أَسراِر الْكَاِئناِت وسنِن اِهللا 
وقُلْ رب :  ِلأَقْوى الناِس ِإميانا وأَوسِعِهم ِعلْما ِبِه وِبسنِتِه - سبحانه - وِحكْمِتِه الْباِلغِة ، وقَد قَالَ ِبقُدرِتِه

يئًا ِمنها ، وقَد وكَذَِلك آيات الْقُرآِن تِزيد من يتلَقَّاها ِإميانا كُلَّما تلَقَّى ش] ١١٤ : ٢٠[ِزدِني ِعلْما 
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 - تعالَى -قَالَ . يتدبرها الْمؤِمن بعد الِْعلِْم ِبها ِبأَياٍم أَو ِسِنني ، فَيفْهم ِمنها ما لَم يكُن يفْهم فَيزداد ِإميانا 
 :ز كُمقُولُ أَيي نم مهةٌ فَِمنورس ِزلَتا أُنِإذَا مو مها وانِإمي مهتادوا فَزنآم ا الَِّذينا فَأَمانِذِه ِإميه هتاد

 ، ١٢٤ : ٩[يستبِشرونَ وأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادتهم ِرجسا ِإلَى ِرجِسِهم وماتوا وهم كَاِفرونَ 
١٢٥ [ ِليقَالَ عو)اُهللا ع ِضيرهن ( ِبيالن مهصلْ خِئلَ هس ٍء ؟ - �  -ِحنيياُهللا :  ِبش ِتيؤلَا ِإلَّا أَنْ ي

  .عبدا فَهما ِفي الْقُرآِن 
ِإنا ، وفِْسِريهِر تدِبص نحِة الَِّتي نالْآي ِمن ادرالْم واِن هِة الِْإميادِزي ِمن عوذَا النه سلَيو عوِبِه الن ادرا الْمم
ولَما  : - تعالَى -الْأَولُ وهو الزيادةُ ِفي أَصِل الْيِقِني والِْإذْعاِن الْمؤثِِّر ِفي الِْوجداِن ، فَِهي ِمن قَِبيِل قَوِلِه 

را اُهللا وندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحِمنؤأَى الْما رِليمستا وانِإلَّا ِإمي مهادا زمو ولُهسراُهللا و قدصو ولُهس
وقَالُوا حسبنا اُهللا وِنعم الْوِكيلُ أَي وقَالُوا معبِرين عن ِإمياِنِهم حسبنا اُهللا أَي هو كَاِفينا ما ] ٢٢ : ٣٣[

 ِر الَِّذينأَم نا منِهما قَالُوا يكَم ِإذَا كَفَاه هبسأَح ِمن وا ، فَهنِسبحى منعا ِبمنبسحا ، ووا لَنعمج : مِنعو
 ، ِتِهمكَثْرا ولَى ِقلَِّتنع ِهملَيا عنرصنأَنْ ي هِجزعلَا ي هفَِإن ، وه ورِه الْأُموكَلُ ِإلَيِكيلُ الَِّذي تالْو بعالر لِْقيي أَو

 ِدِهمكَيو ِيِهمغب را شنكِْفييو ، ِفي قُلُوِبِهم- كَذَِلك ركَانَ الْأَم قَدالَى - فَِإنَّ اَهللا - وعِفي - ت بعأَلْقَى الر 
زأَعو ، ِبِريندا ملَّوفَو ِتِهملَى كَثْرِشِه عيجانَ وفْيقَلِْب أَِبي س ِمِننيؤالْمو ولَهسر اُهللا ِبذَِلك .  

 موا لَهعمج لَى ِلقَاِء الَِّذينع وِجِهمرخ دعوا بادفَع وٌء أَيس مهسسمي ٍل لَمفَضاِهللا و ٍة ِمنموا ِبِنعقَلَبفَان
عمٍة ِمن اِهللا وِهي السلَامةُ كَما رِوي عِن ابِن عباٍس ، أَِو الْعاِفيةُ ومناجزِتِهم الِْقتالَ متمتِعني أَو مصحوِبني ِبِن

 ذَِلك ِمن مأَع وا هم أَو ، يدالساِهٍد وجم نع ِويا ركَم.  
أَنَّ ِعريا مرت ِفي أَياِم الْموِسِم " ي عِن ابِن عباٍس وأَما الْفَضلُ فَقَد فَسروه ِبالربِح ِفي التجارِة ، روى الْبيهِق

والظَّاِهر أَنَّ هذَا الْموِسم هو "  فَرِبح مالًا فَقَسمه بين أَصحاِبِه فَذَِلك الْفَضلُ - �  -فَاشتراها رسولُ اِهللا 
قَدت قَدى ورغٍر الصدب ِسموِة مِفي أَلْفَاِظ الْآي سلَيوا ، وِبحرا ووا ِفيهرجات مهأَنا وهوِج ِإلَيرالْخ ربآِنفًا خ م

نَّ غَزوةَ ما يدلُّ علَى أَنها نزلَت ِفي غَزوِة بدٍر الصغرى أَو بدٍر الْموِعِد ِإلَّا هِذِه الْكَِلمةُ ِبهذَا التفِْسِري ِلأَ
ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَزادهم ذَِلك ِإميانا فَخرجوا : حمراِء الْأَسِد الْمتِصلَِة ِبغزوِة أُحٍد قَد ِقيلَ لَهم ِفيها 

مي لَم ِوينعٍل مفَضاِهللا و ٍة ِمنموا ِبِنعقَلَبفَان ، ِل ِإلَى ِلقَاِئِهموَء ِبالْقَتالس رفَسلَا أَذًى ، ووٌء وس مهسس
 هتامِبِه كَر قحتستِضيِه ورا يم ظَمأَع انَ اِهللا أَيووا ِرضعباتاِح والِْجرو- عبفِْسِري أَفَِمِن اتِإلَى ت ِجعارو 

ما هو ِببِعيٍد واُهللا ذُو فَضٍل عِظيٍم فَِإنْ كَانَ أَكْرمهم ِبذَِلك ِفي ِإنْ كُنت نِسيته فَ] ١٦٢ : ٣[ِرضوانَ اِهللا 
  .الدنيا ، فَقَد يعِطيِهم ما هو أَعظَم وأَكْرم ِفي الْعقْبى 

ه يدلُّ علَى أَنهم خرجوا ِلِلقَاِء الْعدو ، وأَنهم فَِإن" فَانقَلَبوا " وِمن مباِحِث الْبلَاغَِة ِفي الْآيِة الِْإجياز ِفي قَوِلِه 
لَم يلْقَوا كَيدا فَلَم يلْبثُوا أَِن انقَلَبوا ِإلَى أَهِليِهم ، وِمثْلُ هذَا الْحذِْف الَِّذي يدلُّ علَيِه الْمذْكُور ِبمجرِد 
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 : ٢٦[فَأَوحينا ِإلَى موسى أَِن اضِرب ِبعصاك الْبحر فَانفَلَق  : - تعالَى - ، كَقَوِلِه ِذكِْرِه كَِثري ِفي الْقُرآِن
٦٣ [ فَلَقفَان هبرفَض ِلِه . أَيقَوالَى -وعى - توساِة ماجنِذكِْر م دعب - لَامِه السلَيع - نيدِض مِفي أَر لَه 

 ِإياه ِإلَى ِفرعونَ وجعِل أَِخيِه وِزيرا لَه وأَمِرِهما ِبأَنْ يبلِّغا ِفرعونَ ِرسالَته قَالَ فَمن - تعالَى -ِه وِإرساِل
 تقُولَاِن فَمن ربكُما ِإذَا كَانَ الْأَمر كَما: أَي قَالَ ِفرعونُ لَما بلَّغاه الرسالَةَ ] ٤٩ : ٢٠[ربكُما يا موسى 

 صدعا ِبأَمِر ربِهما وذَهبا - علَيِهما السلَام -يا موسى ؟ فَقَد فُِهم ِمن هذَا الْجواِب أَنَّ موسى وهارونَ 
  . ِبتبِليِغِه ِإياه - تعالَى -ِإلَى ِفرعونَ فَبلَّغاه ما أَمرهما اُهللا 

ِإنَّ الْمراد ِبالشيطَاِن هنا شيطَانُ الِْإنِس الَِّذي غَش الْمسِلِمني : ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخوف أَوِلياَءه ِقيلَ 
أَر هانَ ، فَِإنفْيو سأَب وِييِنِه فَِقيلَ هعِفي ت ِلفتاخو ، مذِّلَهخِلي مفَهوخأِْصلَ وتسِلي كُرٍد أَنْ يأُح دعب اد

وِقيلَ هو نعيم بن مسعوٍد الَِّذي أَرسلَه أَبو . الْمسِلِمني ، وأَرسلَ ِإلَيِهم يخوفُهم ِفي بدٍر الثَّاِنيِة أَِو الصغرى 
وِقيلَ هو وفْد عبِد ) وقَد أَسلَم نعيم يوم الْأَحزاِب( ِإلَى بدٍر الْموِعِد سفْيانَ ِليثَبطَ الْمسِلِمني عِن الْخروِج

 ِوسسوالَِّذي ي طَانُ الِْجنيِبِه ش ادرِل الْمِقيلَ بوِل ، وزِب النبِفي س هِذكْر مقَدلَى الِْخلَاِف الَِّذي تِس عالْقَي
والْمعنى علَى الْأَوِل ] ٢٦٨ : ٢[الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم ِبالْفَحشاِء :  الناِس علَى حد ِفي صدوِر

 ذَِلك أَو من لَيس ذَِلك الَِّذي قَالَ لَكُم ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم أَو من أَوعز ِإلَيِه ِبأَنْ يقُولَ: 
وسوس ِبِه ِإلَّا الشيطَانُ يخوفُكُم أَوِلياَءه وهم مشِركُو مكَّةَ يوِهمكُم أَنهم جمع كَِثري أُولُو بأٍْس شِديٍد ، 

أَنَّ الشيطَانَ : والْمعنى علَى الثَّاِني . ِهم وأَنَّ ِمن مصلَحِتكُم أَنْ تقْعدوا عن ِلقَاِئِهم وتجبنوا عن مدافَعِت
 ِويِفِهمخت نع اِجزع وفَه ِمِننيؤاِء اِهللا الْمِليلَى أَوع لْطَانَ لَهلَا سو اَءهِليأَو فوخفِْسِري الْكَِبِري . يِفي التو

مناِفِقني فَيسولُ لَهم الْقُعود عن ِقتاِل الْمشِرِكني ، ويزين لَهم ِخذْلَانَ ِللراِزي أَنه يخوف أَوِلياَءه الْ
 ِلِمنيسلَا . الْمِل وِه الْأَوجا ِفي الْولَاِئهةً كَجِليج تسةَ ِفيِه لَيارى فَِإنَّ الِْإشنعِة الْمِجه ذَا ِمنه حِإذَا صو

فَلَا تخافُوهم وخافُوِن ِإنْ كُنتم مؤِمِنني ِلأَنَّ الْمناِفِقني لَم يكُونوا ِبحيثُ : اِني أَيضا ، ولَا يظْهر علَيِه قَولُه الثَّ
 ذَِلك ننَ عوهنفَي مهونَ ِمنِمنؤالْم افخي.  

 ِلِهمفُلُوا ِبقَوحلَا ت أَي :شفَاخ متِإنْ كُن كُماِصرنو كُمِليا وأَناِئي وِليأَو كُما ِلأَنافُوِني أَنلْ خب مافُوهخفَت مهو
  .راِسِخني ِفي الِْإمياِن قَاِئِمني ِبحقُوِقِه 

 اماذُ الِْإمتأَ: قَالَ الْأُس نيِة بنازوِإلَى الْم ِبيهنِة التِفي الْآي ِرِهمغَيكَّةَ وِرِكي مشم طَاِن ِمنياِء الشِليو . ِليو نيبو
علَيكُم أَنْ تواِزنوا بين قُوِتي وقُوِتِهم ، ونصرِتي ونصرِتِهم ، : الْمؤِمِنني الْقَاِدِر علَى كُلِّ شيٍء كَأَنه يقُولُ 

تدعا الَِّذي وةٌ فَأَنهبقَاِم شذَا الْمِفي هوِلي ، وسر متأَطَعوِني ، ومتا أَطَعم كُمِصرينو كُمِليا وأَنو ، رصالن كُم
وسِع ، ِإنَّ تكِْليف عدِم الْخوِف ِمن تكِْليِف ما لَا يستطَاع ، ولَا يدخلُ ِفي الْ: تعِرض ِلبعِضِهم ، يقُولُونَ 

 ِمعس أَو ، آهِبأَنْ ر ذَابِزلَ ِبِه الْعنيو هاِثبوأَنْ ي ِريدِة يِظيمِد الْعدذَا الْع الْكَِثري ددأَنَّ الْع ِلمانَ ِإذَا عسفَِإنَّ الِْإن
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، افَهخأَلَّا ي ِطيعتسلَا ي هالثِّقَاِت ، فَِإن اِدِه ِمندِتعِة ، ِباسمقَاولَى الْمفِْس عاِه النوا ِبِإكْررمؤأَنْ ي فَكَانَ الظَّاِهر 
أَنَّ هِذِه الشبهةَ حجةُ الْجبناِء فَِهي لَا تطُوف : والْجواب . والْمدافَعِة مع الْخوِف لَا أَنْ ينهوا عِن الْخوِف 

فَِإنَّ أَعمالَ النفِْس ِمن الْخوِف ، والْحزِن ، والْفَرِح يتراَءى أَنها اضِطراِريةٌ ، وأَنَّ ؛ ِن ِإلَّا ِفي خياِل الْجبا
 أَنَّ هِذِه )أَحدهما: (آثَارها كَاِئنةٌ لَا محالَةَ مهما حدثَ سببها ، والْحِقيقَةُ أَنَّ ذَِلك اخِتياِري ِمن وجهيِن 

الْأُمور تأِْتي ِبالْعادِة والْمزاولَِة ، وِلذَِلك تختِلف الشعوب والْأَجيالُ ، فَمِن اعتاد الِْإحجام ِعند الْحاجِة ِإلَى 
لتمِريِن ، فَِفي اسِتطَاعِة الِْإنساِن أَنْ يقَاِوم الدفَاِع يِصري جبانا ، والْعادات خاِضعةٌ ِلِلاخِتياِر ِبالترِبيِة وا

أَنَّ هِذِه الْأُمور ِإذَا حدثَت ِبأَسباِبها فَالِْإنسانُ ) وثَاِنيِهما(أَسباب الْخوِف ، ويعود نفْسه اِلاسِتهانةَ ِبها ، 
اِلاسا ، ولَاِس لَهِفي الِْإس ارتخاِل ، ميا ِفي الْخهتورص مسجتتفِْس ، وا ِفي النهأَثَر كَّنمتى يتا حهعاِل مسِتر

ومختار ِفي ِضد ذَِلك ، وهو مغالَبتها ، والتعملُ ِفي صرِفها وشغلُ النفِْس ِبما يضادها ، ويذْهب ِبأَثَِرها ، 
قُولُ أَوي هكِْليِف ، كَأَناطُ التنم وه اِريِتياِلاخ رذَا الْأَمفَه ، ا لَهاِقضنم را آخلُ ِبِه أَثَردبتي  : لَكُم تضرِإذَا ع

يِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو أَسباب الْخوِف فَاستحِضروا ِفي نفُوِسكُم قُدرةَ اِهللا علَى كُلِّ شيٍء ، وكَونه ِب
يِجري ولَا يجار علَيِه ، وتذَكَّروا وعده ِبنصِركُم ، وِإظْهاِر ِديِنكُم علَى الديِن كُلِِّه وأَنَّ الْحق يدمغُ الْباِطلَ ، 

 لَهوا قَوذَكَّرتو ، اِهقز وِفئٍَة: فَِإذَا ه ِمن كَم اِبِرينالص عاُهللا مةً ِبِإذِْن اِهللا وِفئَةً كَِثري ت٢[ قَِليلٍَة غَلَب : 
. ثُم خذُوا أُهبتكُم ، وتوكَّلُوا علَى ربكُم ، فَِإنه لَا يدع ِلخوِف غَيِرِه مكَانا ِفي قُلُوِبكُم اهـ ] ٢٤٩

 ِفيِه ، وِإنما - رِحمه اُهللا -ِمن ِعنِدي ِلأَنِني لَم أَكْتب ما قَالَه " كَأَنه يقُولُ  : " ِبتصرٍف ِمنه ، ِإنَّ مقُولَةَ
اِلاخِتيار ِفي تركْت لَه بياضا ِلأَكْتبه ِفي وقِْت الْفَراِغ ، ثُم نِسيته ، ومراده أَنَّ الْوجه الْأَولَ ِإنما يتعلَّق ِبِه 

وقَد قُلْت ِفي هذَا الْمعنى ِشعرا ِفي . الترِبيِة التدِرِجييِة ، والثَّاِني يتعلَّق ِبِه اِلاخِتيار فَورا ِفي كُلِّ وقٍْت 
 وهِصيِل وحاِم التا ِفي أَيهتظَمٍة نِثيرم ِن ِمنزةُ ،: الْحاِد أَطَِبيعالْأَفْر ِمن دوِسِه فَرامن نِشذُّ عي سنُ لَيزذَا الْح 

دياِن ِمن هدى لَنا ورشاِد أَم ذَِلك الْعقْلُ السِليم قَضى علَى كُلِّ الشعوِب ) م(أَم ذَاك ِمما أَوجبته شراِئع الْأَ 
فَاِد كَلَّا ، فَلَيِذِه الْأَصِبه تسلَي كُناِئِد ِإنْ تواِبيلَ الْعرس لَعاِد فَاختعالْم ِمن برض هةُ لَاِزٍب لَِكنبرٍر ضِلأَم س

ِإنَّ : مام ِبنهِج الْعقِْل ذَات سداِد وتقَلَِّد الْحزم الشِريف كَصاِرٍم كَيما تناِفح جيشها ِبِجهاِد قَالَ الْأُستاذُ الِْإ
 لَهالَى -قَوعٍء - تيلَ كُلِّ شاِن ِباِهللا ِفي الْقَلِْب قَبِثيِق الِْإميوت وبجو ِفيدي ِمِننيؤم مت؛  ِإنْ كُن ِلأَنَّ ِتلْك

حمطَاِن لَا يياِء الشِليأَو ِمن فوِدثُ الْخحالَِّتي ت اِجسوالْهو ، اِطروانُ الْخِح الْقَلِْب ِإلَّا الِْإميلَو ا ِمنوه
ِإنْ كُنتم ِإشارةٌ ِإلَى أَنَّ ِإميانَ من يرجح الْخوف ِمن أَوِلياِء الشيطَاِن علَى : الصِحيح الثَّاِبت ، وِفي قَوِلِه 

  . مشكُوك ِفيِه - تعالَى -الْخوِف ِمن اِهللا 
فَلْيِزنْ كُلُّ مؤِمٍن نفْسه ِبهِذِه الْآيِة ويقَاِرنْ بين عمِلِه ، وعمِل الصحابِة الِْكراِم وبين ِإمياِنِه ، وِإمياِنِهم : أَقُولُ 

 وِرينرغالْم كُونَ ِمنلَا يِلكَي ،.  
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 الْمؤِمن الصاِدق لَا يكُونُ جبانا ، فَالشجاعةُ وصف ثَاِبت ِللْمؤِمِنني من تدبر هِذِه الْآيةَ حق التدبِر عِلم أَنَّ
 مهأْولُغُ شبلَا يو ، ماهدِفيِه م ِركدلَا ي هفَِإن مهرِفيِه غَي مكَهارى . ، ِإذَا شراِء ييِعلَِل الْأَش نثَ عحب نمو

ةَ الْجبِن ِهي الْخوف ِمن الْموِت والِْحرص علَى الْحياِة ، وكُلٌّ ِمن الْخوِف والِْحرِص ِمما يتِسع لَه أَنَّ ِعلَّ
ص الناِس علَى ولَتِجدنهم أَحر:  ِفي ِسياِق الْكَلَاِم علَى الْيهوِد - تعالَى -قَالَ . قَلْب الْمؤِمِن كَقَلِْب غَيِرِه 

 رمعذَاِب أَنْ يالْع ِزِحِه ِمنحزِبم وا همٍة ونس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش الَِّذين ِمناٍة وي٢[ح : 
ِش الِْملَِل كُلِّها ، هذَا مع ما مِني ِبِه ولَا يزالُ الْعالَم كُلُّه يشهد أَنَّ الْجيش الِْإسلَاِمي أَشجع جيو] ٩٦

  ٨٤" .هذَا وما ، فَكَيف لَو " الْمسِلمونَ ِمن ضعِف الِْإمياِن ، والْجهِل ِبالِْإسلَاِم 
لقد شاء اللّه بعد أن جال يف قلوب املؤمنني حقيقة القدر واألجل ، وحتدى ما يبثه : " ويف الظالل 

قُلْ «: فقال يتحداهم » لَو أَطاعونا ما قُِتلُوا«: من شكوك وبلبلة وحسرات بقوهلم عن القتلى املنافقون 
صاِدِقني متِإنْ كُن توالْم فُِسكُمأَن نا عؤرفَاد «..  

أن يزيد هذه القلوب طمأنينة .. شاء اللّه بعد أن أراح القلوب املؤمنة على صدر هذه احلقيقة الثابتة 
  .حةورا

 وليس هنالك شهداء إال الذين يقتلون يف -الذين قتلوا يف سبيل اللّه : فكشف هلا عن مصري الشهداء 
 فإذا هؤالء الشهداء أحياء ، هلم كل -سبيل اللّه خالصة قلوم هلذا املعىن ، جمردة من كل مالبسة أخرى 

وهم يستبشرون .  اللّه من فضلهوهم فرحون مبا آتاهم. عند رم» يرزقُونَ«فهم . خصائص األحياء
فهذه خصائص .. وهم حيفلون األحداث اليت متر مبن خلفهم من إخوام . مبصائر من وراءهم من املؤمنني

فما احلسرة على فراقهم؟ وهم أحياء موصولون . من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثري: األحياء 
ه ، وفوق ما لقوا عنده من الرزق واملكانة؟ وما هذه باألحياء وباألحداث ، فوق ما ناهلم من فضل اللّ

الفواصل اليت يقيمها الناس يف تصورام بني الشهيد احلي ومن خلفه من إخوانه؟ واليت يقيموا بني عامل 
احلياة وعامل ما بعد احلياة؟ وال فواصل وال حواجز بالقياس إىل املؤمنني ، الذين يتعاملون هنا وهناك مع 

  ؟..اللّه 
 تصور - بل تنشئ إنشاء -إا تعدل . إن جالء هذه احلقيقة الكبرية ذو قيمة ضخمة يف تصور األمور

املسلم للحركة الكونية اليت تتنوع معها صور احلياة وأوضاعها ، وهي موصولة ال تنقطع فليس املوت 
دة هلذا األمر ، ذات آثار إا نظرة جدي! خامتة املطاف بل ليس حاجزا بني ما قبله وما بعده على اإلطالق

  .ضخمة يف مشاعر املؤمنني ، واستقباهلم للحياة واملوت ، وتصورهم ملا هنا وما هناك

                                                 
 )١٩٠ / ٤ (-تفسري املنار  -  ٨٤
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واآلية نص يف النهي عن ..» وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ«
ونص .. أموات .. وا يف سبيل اللّه ، وفارقوا هذه احلياة ، وبعدوا عن أعني الناس حسبان أن الذين قتل

مث يلي هذا النهي وهذا اإلثبات ، وصف ما هلم من . »ِعند ربِهم«.. » أَحياٌء«كذلك يف إثبات أم 
ياة اليت حيياها  ال نعرف نوع احل- يف هذه الفانية -ومع أننا حنن ..» يرزقُونَ«فهم . خصائص احلياة

إال أن هذا النص الصادق من العليم اخلبري .. الشهداء ، إال ما يبلغنا من وصفها يف األحاديث الصحاح 
وكفيل وحده بأن يعلمنا . كفيل وحده بأن يغري مفاهيمنا للموت واحلياة ، وما بينهما من انفصال والتئام

 ندركها وأننا حني ننشئ مفاهيمنا للحقائق املطلقة أن األمور يف حقيقتها ليست كما هي يف ظواهرها اليت
ال ننتهي إىل إدراك حقيقي هلا وأنه أوىل لنا أن ننتظر البيان يف شأا . باالستناد إىل الظواهر اليت ندركها

  .ممن ميلك البيان سبحانه وتعاىل
ياة كما تبدو لنا من فهؤالء ناس منا ، يقتلون ، وتفارقهم احلياة اليت نعرف ظواهرها ، ويفارقون احل

وجتردوا له من كل األعراض واألعراض اجلزئية الصغرية » قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه«: ولكن ألم . ظاهرها
 خيربنا - سبحانه -ألم قتلوا كذلك ، فإن اللّه .. واتصلت أرواحهم باللّه ، فجادوا بأرواحهم يف سبيله 

وينهانا أن حنسبهم كذلك ، ويؤكد لنا أم أحياء عنده ، وأم . يف اخلرب الصادق ، أم ليسوا أمواتا
  . فيتلقون رزقه هلم استقبال األحياء.يرزقون

فهم يستقبلون ..» فَِرِحني ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه«: وخيربنا كذلك مبا هلم من خصائص احلياة األخرى 
فأي . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا يف سبيل اللّه. عليهم» ِهِمن فَضِل«رزق اللّه بالفرح ألم يدركون أنه 

  شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟
مث هم مشغولون مبن وراءهم من إخوام وهم مستبشرون هلم ملا علموه من رضى اللّه عن املؤمنني 

يستبِشرونَ . ِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا خوف علَيِهم وال هم يحزنونَويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُوا ِب«: ااهدين 
ِمِننيؤالْم رأَج ِضيعال ي أَنَّ اللَّهٍل ، وفَضاللَِّه و ٍة ِمنمم .»ِبِنعم مل ينفصلوا من إخواقُوا «إلْحي لَم ِبالَِّذين

لِْفِهمخ ِمن مومل تن» ِبِهمم صال م . قطعياٌء«إكذلك معهم ، مستبشرون مبا هلم يف الدنيا » أَح
  .. » أَلَّا خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ«: موضع استبشارهم هلم . واآلخرة

ومن تلقيهم ملا يفيضه عليهم من نعمة وفضل ، ومن » ِعند ربِهم«وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيام 
  ..وأنه ال يضيع أجر املؤمنني . نهم بأن هذا شأن اللّه مع املؤمنني الصادقنييقي

 وما الذي - الذين قتلوا يف سبيل اللّه؟ -فما الذي يبقى من خصائص احلياة غري متحقق للشهداء 
يفصلهم عن إخوام الذين مل يلحقوا م من خلفهم؟ وما الذي جيعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان 

 يف نفس الذين مل يلحقوا م من خلفهم وهي أوىل أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس ، عن ووحشة
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 مىت كان -إا تعديل كامل ملفهوم املوت ! هذه الرحلة إىل جوار اللّه ، مع هذا االتصال باألحياء واحلياة
. يت خيلفوا من ورائهم وللمشاعر املصاحبة له يف نفوس ااهدين أنفسهم ، ويف النفوس ال-يف سبيل اللّه 

وإفساح ال احلياة ومشاعرها وصورها ، حبيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة ، كما تتجاوز مظاهر احلياة 
وحيث تستقر يف جمال فسيح عريض ، ال تعترضه احلواجز اليت تقوم يف أذهاننا وتصوراتنا عن هذه . الزائلة

 ووفقا هلذا املفهوم اجلديد الذي أقامته هذه اآلية !النقلة من صورة إىل صورة ، ومن حياة إىل حياة
 يف -ونظائرها من القرآن الكرمي يف قلوب املسلمني ، سارت خطى ااهدين الكرام يف طلب الشهادة 

فريجع .  وكانت منها تلك النماذج اليت ذكرنا بعضها يف مقدمات احلديث عن هذه الغزوة-سبيل اللّه 
  .إليها هناك 

الذين يستبشر الشهداء يف املوقعة مبا هو مدخر » الْمؤِمِنني«ذه احلقيقة الكبرية يتحدث عن وبعد تقرير ه
الَِّذين استجابوا ِللَِّه «: هلم عند رم ، فيعني من هم وحيدد خصائصهم وصفام وقصتهم مع رم 

ِإنَّ : الَِّذين قالَ لَهم الناس .  ِمنهم واتقَوا أَجر عِظيموالرسوِل ِمن بعِد ما أَصابهم الْقَرح ِللَِّذين أَحسنوا
فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه . حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ: وقالُوا . الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم ، فَزادهم ِإمياناً

هسسمي ٍل لَمفَضِظيٍموٍل عذُو فَض اللَّهوانَ اللَِّه ووا ِرضعباتوٌء ، وس م «..  
  . إىل اخلروج معه كرة أخرى غداة املعركة املريرة- �  -إم أولئك الذين دعاهم الرسول 

وهم مل ينسوا بعد هول . وهم ناجون بشق األنفس من املوت أمس يف املعركة. وهم مثخنون باجلراح
وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا ، فقل عددهم ، فوق ما هم . ارة اهلزمية ، وشدة الكربالدعكة ، ومر

ومل يأذن ألحد ختلف عن . ودعاهم وحدهم.  دعاهم- �  -ولكن رسول اللّه ! مثخنون باجلراح
استجابوا ..  فاستجابوا -!  ليقويهم ويكثر عددهم كما كان ميكن أن يقال-الغزوة أن خيرج معهم 

 كما يقرر السياق وكما هي يف حقيقتها ويف مفهومهم - وهي دعوة اللّه - �  -الرسول لدعوة 
، ونزل م الضر ، وأثخنتهم » ِمن بعِد ما أَصابهم الْقَرح« فاستجابوا ذا للّه والرسول -كذلك 
  .اجلراح

ن استجابة حتمل وكانت هذه الدعوة وما تالها م.  ودعاهم وحدهم- �  -لقد دعاهم رسول اللّه 
  : إحياءات شىت ، وتومئ إىل حقائق كربى ، نشري إىل شيء منها 

 شاء أال يكون آخر ما تنضم عليه جوانح املسلمني ومشاعرهم ، هو شعور - �  -فلعل رسول اللّه 
تالء اهلزمية ، وآالم الربح والقرح فاستنهضهم ملتابعة قريش ، وتعقبها ، كي يقر يف أخالدهم أا جتربة واب

وأم بعد ذلك أقوياء ، وأن خصومهم املنتصرين ضعفاء ، إمنا هي واحدة . ، وليست اية املطاف
  .ومتضي ، وهلم الكرة عليهم ، مىت نفضوا عنهم الضعف والفشل ، واستجابوا لدعوة اللّه والرسول
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عرها أخيلة النصر  شاء يف اجلانب اآلخر أال متضي قريش ، ويف جواحنها ومشا- �  -ولعل رسول اللّه 
فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا املعركة أمس يشعر قريشا أا مل تنل من املسلمني . ومذاقاته

  ..وأنه بقي هلا منهم من يتعقبها ويكر عليها . مناال
  .وقد حتققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السرية

دنيا كلها من ورائهم ، بقيام هذه  شاء أن يشعر املسلمني ، وأن يشعر ال- �  -ولعل رسول اللّه 
  .حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء يف نفوس أصحاا.. احلقيقة اجلديدة اليت وجدت يف هذه األرض 

عقيدة يعيشون هلا وحدها ، فال . ليس هلم من أرب يف الدنيا غريها ، وليس هلم من غاية يف حيام سواها
قون هم ألنفسهم بقية يف أنفسهم ال يبذلوا هلا ، وال يبقى هلم يف أنفسهم شيء بعدها ، وال يستب

  ..يقدموا فداها 
 بعد أن -ومل يكن بد أن تشعر األرض كلها . لقد كان هذا أمرا جديدا يف هذه األرض يف ذلك احلني

ومل يكن أقوى يف التعبري عن .  بقيام هذا األمر اجلديد ، وبوجود هذه احلقيقة الكبرية-يشعر املؤمنون 
ومن . يالد هذه احلقيقة من خروج هؤالء الذين استجابوا للّه والرسول من بعد ما أصام القرحم

صورة التوكل على اللّه وحده وعدم املباالة مبقالة الناس : خروجهم ذه الصورة الناصعة الرائعة اهلائلة 
نافقون يف أمر قريش  وكما هول امل- كما أبلغهم رسل أيب سفيان -وختويفهم هلم من مجع قريش هلم 

ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً : الَِّذين قالَ لَهم الناس « :  -وهو ما ال بد أن يفعلوا 
  ..» حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ: وقالُوا 

وكان هذا بعض ما تشري إليه . د هذه احلقيقة الكبريةهذه الصورة الرائعة اهلائلة كانت إعالنا قويا عن ميال
  ..اخلطة النبوية احلكيمة 

: قال حممد بن إسحاق : وحتدثنا بعض روايات السرية عن صور من ذلك القرح ومن تلك االستجابة 
حدثين عبد اللّه بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أيب السائب موىل عائشة بنت عثمان أن رجال من 

شهدنا أحدا مع رسول اللّه :  من بين عبد األشهل كان قد شهد أحدا قال - �  - اللّه أصحاب رسول
 باخلروج يف طلب العدو ، - �  -فلما أذن مؤذن رسول اللّه .  أنا وأخي ، فرجعنا جرحيني- �  -

من دابة  واللّه ما لنا - صلى اللّه عليه وسلم؟ - أتفوتنا غزوة مع رسول اللّه - أو قال يل -قلت ألخي 
 وكنت أيسر جراحا منه ، فكان إذا - �  -فخرجنا مع رسول اللّه . نركبها ، وما منا إال جريح ثقيل

  .حىت انتهيا إىل ما انتهى إليه املسلمون.. غلب محلته عقبة 
كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال ، فلما كان الغد من يوم األحد : وقال حممد بن إسحاق 

 يف الناس بطلب العدو ، وأذن مؤذنه - �  -مضت من شوال ، أذن مؤذن رسول اللّه لست عشرة ليلة 
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: فقال .فكلمه جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام. أن ال خيرجن معنا أحد إال من حضر يومنا باألمس
نترك يا بين إنه ال ينبغي يل وال لك أن : وقال . يا رسول اللّه إن أيب كان خلفين على أخوات يل سبع

فتخلف . على نفسي- �  -ولست بالذي أوثرك باجلهاد مع رسول اللّه . هؤالء النسوة وال رجل فيهن
  .. فخرج معه - �  -فأذن له رسول اللّه .. فتخلفت عليهن . على إخوتك

  . وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعالن ميالد تلك احلقيقة الكبرية ، يف تلك النفوس الكبرية
لنفوس اليت ال تعرف إال اللّه وكيال ، وترضى به وحده وتكتفي ، وتزداد إميانا به يف ساعة الشدة ، ا

  ..» حسبنا اللَّه ، وِنعم الْوِكيلُ«: وتقول يف مواجهة ختويف الناس هلم بالناس 
فَانقَلَبوا «: ملتجردين له  مث تكون العاقبة كما هو املنتظر من وعد اللّه للمتوكلني عليه ، املكتفني به ، ا

 ونالوا - مل ميسسهم سوء -فأصابوا النجاة .»ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا ِرضوانَ اللَِّه
  .وعادوا بالنجاة والرضى. رضوان اللّه

ومع . نعمة اللّه وفضله على من يشاء:  يف العطاء فهنا يردهم إىل السبب األوىل..» ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل«
التنويه مبوقفهم الرائع ، فإنه يرد األمر إىل نعمة اللّه وفضله ، ألن هذا هو األصل الكبري ، الذي يرجع إليه 

ذا يسجل .. » واللَّه ذُو فَضٍل عِظيٍم«! كل فضل ، وما موقفهم ذاك إال طرف من هذا الفضل اجلزيل
م يف كتابه اخلالد ، ويف كالمه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله ، صورم هذه ، وموقفهم اللّه هل

  .هذا ، وهي صورة رفيعة ، وهو موقف كرمي
وينظر اإلنسان يف هذه الصورة ويف هذا املوقف ، فيحس كأن كيان اجلماعة كله قد تبدل ما بني يوم 

  .وليلة
وأخذت األمر . واجنلى الغبش عن تصورها.  تقف عليهاواطمأنت إىل األرض اليت. وتناسقت. نضجت

. وخلصت من تلك األرجحة والقلقلة ، اليت حدثت باألمس فقط يف التصورات والصفوف. جدا كله
والفارق هائل .. فما كانت سوى ليلة واحدة هي اليت تفرق بني موقف اجلماعة اليوم وموقفها باألمس 

  ..واملسافة بعيدة 
أطار الغبش ، وأيقظ القلوب ، . ة املريرة فعلها يف النفوس وقد هزا احلادثة هزا عنيفالقد فعلت التجرب

  ..وكان فضل اللّه عظيما يف االبتالء املرير . نعم..وثبت األقدام ، ومأل النفوس بالعزم والتصميم 
 جيعل أولياءه إنه الشيطان حياول أن.. وأخريا خيتم هذه الفقرة بالكشف عن علة اخلوف والفزع واجلزع 

ومن مث ينبغي أن يفطن املؤمنون إىل مكر .. مصدر خوف ورعب ، وأن خيلع عليهم مسة القوة واهليبة 
فهو وحده . بل خيافوا اللّه وحده. فال خيافوا أولياءه هؤالء ، وال خيشوهم. الشيطان ، وأن يبطلوا حماولته
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فَال تخافُوهم . ذِلكُم الشيطانُ يخوف أَوِلياَءهِإنما «: القوي القاهر القادر ، الذي ينبغي أن خياف 
ِمِننيؤم متخافُوِن ِإنْ كُنو«.  

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه ، ويلبسهم لباس القوة والقدرة ، ويوقع يف القلوب أم 
أغراضه ، وليحقق م الشر يف ذلك ليقضي م لباناته و.. ذوو حول وطول ، وأم ميلكون النفع والضر 

األرض والفساد ، وليخضع هلم الرقاب ويطوع هلم القلوب ، فال يرتفع يف وجوههم صوت باإلنكار وال 
  .يفكر أحد يف االنتقاض عليهم ، ودفعهم عن الشر والفساد

بطاشا والشيطان صاحب مصلحة يف أن ينتفش الباطل ، وأن يتضخم الشر ، وأن يتبدى قويا قادرا قاهرا 
الشيطان .. جبارا ، ال تقف يف وجهه معارضة ، وال يصمد له مدافع ، وال يغلبه من املعارضني غالب 

فتحت ستار اخلوف والرهبة ، ويف ظل اإلرهاب والبطش ، . صاحب مصلحة يف أن يبدو األمر هكذا
وينشرون الفساد والباطل يقلبون املعروف منكرا ، واملنكر معروفا ، ! يفعل أولياؤه يف األرض ما يقر عينه

والضالل ، وخيفتون صوت احلق والرشد والعدل ، ويقيمون أنفسهم آهلة يف األرض حتمي الشر وتقتل 
. دون أن جيرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف يف وجههم ، ومطاردم وطردهم من مقام القيادة.. اخلري 

  ..جالء احلق الذي يطمسونه بل دون أن جيرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له ، و
والشيطان ماكر خادع غادر ، خيتفي وراء أوليائه ، وينشر اخلوف منهم يف صدور الذين ال حيتاطون 

ويعرف املؤمنني . ومن هنا يكشفه اللّه ، ويوقفه عاريا ال يستره ثوب من كيده ومكره.. لوسوسته 
فهم .  فال يرهبوا أولياء الشيطان وال خيافوهم.حقيقة مكره ووسوسته ، ليكونوا منها على حذر: احلقيقة 

إن القوة الوحيدة اليت ختشى وختاف .. وهو أضعف من أن خيافهم مؤمن يركن إىل ربه ، ويستند إىل قوته 
وهي القوة اليت خيشاها املؤمنون باللّه ، وهم حني خيشوا . هي قوة اللّه. هي القوة اليت متلك النفع والضر

فَال «: ال قوة الشيطان وال قوة أولياء الشيطان .. فال تقف هلم قوة يف األرض . ياءوحدها أقوى األقو
مخافُوهت .ِمِننيؤم متخافُوِن ِإنْ كُن٨٥ "..» و  
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  :شراء احلياة الدنيا باآلخرة  -٢٦
حياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلْ أَو فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْ{ :قال تعاىل 

  النساء} ) ٧٤(يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما 
 لآلِخرِة ، ألنه يكُونُ قَد أَعز فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اِهللا من أَراد أَنْ يِبيع احلَياةَ الدنيا ، ويبذُلَها ، ويجعلَها ثَمناً

ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اِهللا فَيظْفَر ِبِه عدوه ويقْتلُه ، أَو يظْفَر هو . ِدين اِهللا ، وجعلَ كَِلمةَ اِهللا ِهي العلْيا 
ِعن ِظيماً ِمنراً عِتيِه أَجؤيِه ، فَإنَّ اَهللا سودِدِه ِبع.  

ذلك هو القتال ىف سبيل اللّه ، ال خيف إليه ، وال يندرج به ىف مجاعة ااهدين ، إال من : " قال اخلطيب 
فذلك .. وطّن نفسه على احتمال تبعاته ، وقدر املوت قبل أن يقدر احلياة ، وشرى احلياة الدنيا باآلخرة 

 ، أو عطب ، ألنه بايع اللّه ، ووفّى مبا عاهد اللّه هو الذي حيتسب له أجر ااهدين عند اللّه ، إن سلم
عليه ، ووقع أجره على اللّه ، وهو نية اجلهاد ، وعلى طريق ااهدين ، وإن مل يلتحم ىف معركة ، أو 

أما أولئك .. إن ذلك ااهد هو الذي يدعى للجهاد ، ويقبل ىف صفوف ااهدين .. يشارك ىف قتال 
يأخذون اجلانب اهلين اللّني من كل أمر ، فال مكان هلم ىف هذا املقام الكرمي ، الذي هو املترددون ، الذين 

  !! مقام الرجال
بيان كاشف ملوقف » ومن يقاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجراً عِظيماً « : قوله تعاىل 

إما أن يقتل ، فيحسب ىف عداد الشهداء ، وإما أن : فهو ىف إحدى مرتلتني  .. ااهد ، ومكانته عند اللّه
وهو ىف كال األمرين حممود عند اللّه ، له أجر الشهداء ومرتلة املستشهدين .. يغلب وينتصر ، ويغنم 

وأن .. والنصر أبدا إشارة إىل أن ااهدين ىف سبيل هلم العاقبة » فَيقْتلْ أَو يغِلب « : وىف قوله تعاىل ..
فااهدون إما .. الذين استشهدوا قد كتبوا بدمائهم الزكية الطاهرة وثيقة النصر للجبهة املقاتلني فيها 

ومعىن هذا أال يتحول ااهدون عن اجلهاد ، وأال يتركوا املعركة إلّا ومعهم .. شهداء ، وإما منتصرون 
» فَيقْتلْ أَو يغِلب « : وهلذا جاءت القسمة هكذا .. هلم النصر الذي وعدهم اللّه ، وجعله جزاء معجال

  ٨٦ "!أو يسلم» فيقتل « .. ومل جتىء كما يقضى به ظاهر األمر 
ِلاسِتعداِد أَمر اُهللا ِعباده الْمؤِمِنني ِبأَخِذ الْحذَِر ِمن أَعداِء الدعوِة الِْإسلَاِميِة وأَهِلها ِبا: " ويف تفسري املنار 

 ِفقتا لَا تِنهكَواِل ، وِن الِْقتع ِطِئنيبالَ الْمح ذَكَرِقِه ، ووسِش ويِبئَِة الْجعِة تِفيكَيفِْر وِبالنِب ، ورِللْح امالت
ِل الْمشروِع يرغِّب ِفيِه الْمؤِمِنني الَِّذين يؤِثرونَ ما مع ما يِجب أَنْ يكُونَ علَيِه أَهلُ الِْإمياِن ، ثُم أَمر ِبالِْقتا

فَلْيقَاِتلْ ِفي :  ِفي داِر الْجزاِء علَى الْكَسِب والْغِنيمِة وعلَى الْفَخِر ِبالْقُوِة والْغلَِب فَقَالَ - تعالَى -ِعند اِهللا 
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 حالَ ضعفَاِء الِْإمياِن - تعالَى -بين اُهللا : الْحياةَ الدنيا ِبالْآِخرِة قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام سِبيِل اِهللا الَِّذين يشرونَ 
ذَِلك ِمن فُوِسِهمطِْهِري نلَى طَِريِق تِة عِذِه الْآيِبه ملَّهد ِبيِلِه ، ثُماِل ِفي سِن الِْقتِطئُونَ عبي ِب الَِّذينالذَّن 

الْعِظيِم ذَنِب الْقُعوِد عِن الِْقتاِل ، ولَو عِملُوا كُلَّ صاِلٍح وضعفَت نفُوسهم عِن الِْقتاِل لَما كَانَ ذَِلك مكَفِّرا 
كَِلمةَ اِهللا ونشر دعوِة الِْإسلَاِم ، وِمنه ِلخِطيئَِتِهم ، وسِبيلُ اِهللا ِهي طَِريق الْحق واِلانِتصار لَه ، فَِمنه ِإعلَاُء 

ِدفَاع الْأَعداِء ، ِإذَا هددوا أَمننا ، أَو أَغَاروا علَى أَرِضنا أَو نهبوا أَموالَنا ، أَو صادرونا ِفي ِتجارِتنا ، 
ِس ، فَسِبيلُ اِهللا ِعبارةٌ عن تأِْييِد الْحق الَِّذي قَرره ، ويدخلُ ِفيِه كُلُّ وصدونا عِن اسِتعماِل حقُوِقنا مع النا

ما ذَكَرناه ، و يشرونَ ِبمعنى يِبيعونَ قَولًا واِحدا ِبلَا احِتماٍل ، واسِتعمالُ الْقُرآِن ِفيِه مطَِّرد فَِفي سورِة 
 فوسي :شٍس وخٍن بِبثَم هو٢٠ : ١٢(ر ( الَى : ، أَيعقَالَ تو ، وهاعب : مهفُسا ِبِه أَنورا شم لَِبئْسو)٢ 

 :١٠٢ ( قَالَ : ، أَيا ووهاعاِة اِهللا : بضراَء مِتغاب هفْسِري نشي ناِس مالن ِمنو)ا ، ؛ ) ٢٠٧ : ٢هِبيعي أَي
أَنَّ من أَراد أَنْ يِبيع الْحياةَ الدنيا ويبذُلَها ويجعلَ :  ِفي ِصيغِة الْبيِع تدخلُ علَى الثَّمِن داِئما ، فَالْمعنى والْباُء

  .الْآِخرةَ ثَمنا لَها وبدلًا عنها فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اِهللا 
أَنه ِبمعنى الْبيِع كَما اختار الْأُستاذُ الِْإمام ، : أَحدهما : ِرين ذَكَروا ِفي يشرونَ وجهيِن ِإنَّ الْمفَس: أَقُولُ 

ِإنَّ شرى : ونَ أَنه ِبمعنى اِلابِتياِع الَِّذي يطْلَق علَيِه ِفي عرِفنا الْآنَ الشراُء ، وقَد قَالَ الْمفَسر: والثَّاِني 
 وفَه عيِبِه الْب ِن ، فَِإنْ أُِريديينعِملُ الْمتحِة يِإنَّ اللَّفْظَ ِفي الْآيو ، اعتى ابنعِبمو اعى بنعلُ ِبممعتسِري يشي

 اعِتيِبِه اِلاب ِإنْ أُِريدو ، الْكَاِمِلني اِدِقنيالص ِمِننيؤِإلَى أَنَّ ِللْم اِغبالر بذَهوا ، ووبتِلي ِطِئنيبالْم ِلأُولَِئك وفَه
 اِهمرٍة ِبداِل ِسلْعدِتبونَ اسٍة دٍة ِبِسلْعاِل ِسلْعدِتبِن اسِبِري ععاِحٍد ِفي التى ونعلَاِن ِبممعتسا يمِإن عيالْباَء ورالش

استعملَ لَفْظَ شرى يشِري ِبمعنى باع يِبيع ، واشترى يشتِري ِبمعنى ابتاع يبتاع ، فَهذَا هو ، والْقُرآنُ 
ِذكِْر الثَّمِن ِبمعنى اشتريته ِفي الشعِر ِبدوِن " شريت بردا : " الصِحيح أَِو الْفَِصيح وِإنْ ورد عن أَهِل اللُّغِة 

 عياُء أَِو الْبرِملَ الشعتاٌء اسوا ساِئماُء دِه الْبلَيلُ عخدا تم وهو هنع كَتسي قَدلُ ودأَِو الْب نالثَّم ذْكَري قَدو ،
  .ِفي الِْحسياِت أَِو الْمعنِوياِت 

 -يقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجرا عِظيما أَي ومتى كَانَ الِْقتالُ ِفي سِبيِل اِهللا ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اِهللا فَ
نيا فَِإنَّ اَهللا  فَكُلُّ من قُِتلَ ِبظَفَِر عدوِه ِبِه فَفَاته اِلانِتفَاع ِبالِْقتاِل ِفي الد-لَا ِلأَجِل الْحِميِة والْحظُوِظ الدنيِويِة 

؛  يعِطيِه ِفي الْآِخرِة أَجرا عِظيما بدلًا ِمما فَاته وهو ِإذَا ظَِفر وغَلَب عدوه لَا يفُوته ذَِلك الْأَجر - تعالَى -
ِبيلُ الْحس ِهيِبيِل اِهللا واِلِه ِفي سِن ِقتِبكَو الَها نمِإن هِع ِلأَنالطَّمى ووِبيِل الْهِر لَا ِفي سيالْخِل ودالْعو ٨٧."ق  

                                                 
 )٢٠٩ / ٥ (-تفسري املنار  -  ٨٧
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ال يعرف القتال .  فاإلسالم ال يعرف قتاال إال يف هذا السبيل-فليقاتل يف سبيل اللّه  : " ويف الظالل 
تيالء إنه ال يقاتل لالس! وال يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي. للغنيمة وال يعرف القتال للسيطرة

ال يقاتل ليجد اخلامات للصناعات ، واألسواق للمنتجات أو .. على األرض وال لالستيالء على السكان 
وال . وال د بيت. إنه ال يقاتل د شخص! لرؤوس األموال يستثمرها يف املستعمرات وشبه املستعمرات

إلعالء كلمة اللّه يف . اتل يف سبيل اللّهإمنا يق. وال د دولة ، وال د أمة ، وال د جنس. د طبقة
بني «ولتمتيع البشرية خبريات هذا املنهج ، وعدله املطلق . ولتمكني منهجه من تصريف احلياة. األرض
يف ظل هذا املنهج الرباين اإلنساين العاملي .. مع ترك كل فرد حرا يف اختيار العقيدة اليت يقتنع ا » الناس
  ..العام 

  ..مث يقتل . سلم ليقاتل يف سبيل اللّه ، بقصد إعالء كلمة اللّه ، ومتكني منهجه يف احلياةوحني خيرج امل
 ال - غري هذا اهلدف -وحني خيرج ألي هدف آخر .. وينال مقام الشهداء عند اللّه . يكون شهيدا

ذين وال.. وال ينتظر أجره عند اللّه ، بل عند صاحب اهلدف اآلخر الذي خرج له » شهيدا«يسمى 
يفترون على اللّه الكذب ويزكون أنفسهم أو غريهم بغري ما يزكي به اللّه » شهيد«يصفونه حينئذ بأنه 

من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا ا ..  ذا التحديد -فليقاتل يف سبيل اللّه ! افتراء على اللّه. الناس
سواء من يقتل يف سبيل اللّه ومن يغلب : ني  فضل من اللّه عظيم يف كلتا احلالت- حينئذ -وهلم . اآلخرة

ذه .. »  فَيقْتلْ أَو يغِلب ، فَسوف نؤِتيِه أَجراً عِظيماً- ِفي سِبيِل اللَِّه -ومن يقاِتلْ «: يف سبيل اللّه أيضا 
لعظيم ، يف كلتا اللمسة يتجه املنهج القرآين إىل رفع هذه النفوس وإىل تعليقها بالرجاء يف فضل اللّه ا

  ! وأن يهون عليها ما ختشاه من القتل ، وما ترجوه من الغنيمة كذلك. احلالتني
كما يتجه إىل تنفريها من الصفقة . فاحلياة أو الغنيمة ال تساوي شيئا إىل جانب الفضل العظيم من اللّه

 من ألفاظ الضد فهي غالبا ولفظ يشري(اخلاسرة إذا هي اشترت الدنيا باآلخرة ومل تشتر اآلخرة بالدنيا 
وأين الدنيا من اآلخرة؟ وأين غنيمة . فهي خاسرة سواء غنموا أو مل يغنموا يف معارك األرض) مبعىن يبيع

  ٨٨ "! وحيتوي سواه؟- فيما حيتويه -املال من فضل اللّه؟ وهو حيتوي املال 
--------------------  

مؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْ{ : وقال تعاىل 
م فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللِّه فَاستبِشرواْ ِببيِعكُ

 ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايونَ )١١١(الَِّذي باِكعونَ الراِئحونَ الساِمدونَ الْحاِبدونَ الْعاِئبالت

                                                 
 )٧٠٧ / ٢ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٨٨
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ؤِر الْمشبوِد اللِّه وداِفظُونَ ِلحالْحنكَِر وِن الْمونَ عاهالنوِف ورعونَ ِبالْماِجدونَ اآلِمرالس ١١٢(ِمِنني({ 
  سورة التوبة

 مالَهوأَمو مهفُسأَن ذِْلِهمب نِة عِباجلَن ِمِننياملُؤ ضوعيس هِبأَن مهِبرخياِد ، وِفي اِجله اسالَى النعاُهللا ت غِّبري  
ا ، ِوِإلحلْيالع ةَ اِهللا ِهيكُونَ كَِلمِبيِل اِهللا ، ِلتِفي س ِحني مِض ، فَهِل ِفي اَألردِة العِإقَامو ، قَاِق احلَق

 لَى ذَِلكونَ عثَابِن مِفي ِكالَ احلَالَي مهو ، ملُونَ هقْتيو ، ماَءهدلُونَ أَعقْتونَ ياِهدجي . هاداُهللا ِعب دعو قَدو
و ، اِء احلَقذَا اجلَزِبه ِمِننيآِن املُؤالقُرِجيِل واِإلناِة ورولَيِه ِفي التقّاً عح لَهعج.  

ثُم يدعو اُهللا تعالَى مِن التزم ِمن املُؤِمِنني ِبعهِدِه ِهللا ِإلَى االسِتبشاِر ِبذَِلك الفَوِز العِظيِم ، والنِعيِم املُِقيِم ، 
وه نم اكنه سلَي هلَى َألنع هقْطَعِد الِذي يعاماً ِبالوالِتز هِمن الَ أَكْثََرِد ، وهفَاًء ِبالْعالَى وعاِهللا ت ِمن أَكْثَر 

  .نفِْسِه الكَِرميِة ، ولَيس هناك ِربح أَكْبر ِمن الرِبِح الِذي يحقّقُه املُؤِمنونَ ِفي هِذِه الصفْقَِة 
ا ينهو مهِة ، وِباجلَن مالَهوأَمو مهفُسأَن مهى ِمنرتاش الِذين ِمِننيالَى ِصفَاِت املُؤعاُهللا ت ددع : ونَ ِمناِئبالت

، واحلَاِمد نَ ِهللا علَى الذُّنوِب كُلِّها ، التاِركُونَ ِللْفَواِحِش ، القَاِئمونَ ِبِعبادِة ربِهم ، واملُحاِفظُونَ علَيها 
وِقيلَ ( ِنعِمِه وأَفْضاِلِه ، الساِئحونَ ِفي اَألرِض ، ِلالعِتبارَِ و االسِتبصاِر ِبما خلَق اُهللا ِمن الِعبِر و اآلياِت ، 

ع ذَِلك كُلِِّه يسعونَ ِفي نفِْع خلِْق اِهللا ، وهم م. واملُصلُّونَ ) أَيضاً ِإنَّ معنى الساِئِحني هنا الصاِئمونَ 
 كَهرت ِجبيو ، لُهِغي ِفعبنا يالِعلِْم ِبم عكَِر ، مِن املُنع ِهيِهمنوِف ، ورِباملَع ِرِهمِتِه ، ِبأَمِإلَى طَاع اِدِهمشِإرو

ويبشر اُهللا املُؤِمِنني املُتِصِفني ِبهِذِه الصفَاِت الكَِرميِة ِبخيرِي ) .  اِهللا أَي ِإنهم يحفَظُونَ حدود( طَاعةً ِهللا 
  .الدنيا واآلِخرِة 
ليس اإلميان جمرد نطق باللسان ، وتصديق بالقلب ، وإمنا هو ـ مع هذا ـ عمل : " قال اخلطيب 

 صدق قلبه ما نطق به ، ومن صدق عمله ما صدق به فمن.. باجلوارح ، وابتالء ىف األموال واألنفس 
وبني اللّه واملؤمنني باللّه ، عقد عقده معهم ، ..قلبه ، فذلك هو املؤمن ، الذي يقبله اللّه ىف املؤمنني 

وهو أنه ـ سبحانه ـ اشترى منهم أنفسهم وأمواهلم وهلم عنده ىف مقابل ذلك .. وعهد عاهدهم عليه 
  ..!فس ، وهذه األموال اليت اشتراها اللّه من املؤمنني ؟ إا من اللّه ، وإىل اللّه وما تلك األن! اجلنة

ولكن شاء فضل اللّه أن جيعل لعباده ملكية هذه األنفس ، وتلك األموال ، وأن يشتريها منهم ، وأن 
 األموال وقدمت األنفس على األموال هنا على خالف املواضع كلها اليت جاء فيها ذكر! يعوضهم عليها

  !ففى مجيع املواضع ما عدا هذا املوضع قدمت األموال على األنفس.. واألنفس جمتمعني ىف القرآن 
   فما سر هذا ؟ أو قل ما أسرار هذا ؟ 

ونقول ـ واللّه أعلم ـ إن بعض السر ىف هذا هو أن اللّه سبحانه وتعاىل ، هو الذي يطلب األنفس 
 أنه ىف مجيع املواضع اليت ذكرت فيها األنفس واألموال ىف القرآن واألموال ىف هذا املقام ، على حني
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ففى .. والختالف املقام اختلف النظم ..! الكرمي ـ كانت مبذولة من املسلمني ، أو مطلوبا منهم بذهلا 
شراء اللّه سبحانه وتعاىل ما يشترى من املؤمنني يقدم األنفس على األموال ألا عند اللّه أكرم وأعز من 
املال ، على حني أن املال عند الناس أعز من األنفس ، إذ يتقاتلون من أجله ، خماطرين بأنفسهم ويقتلون 

وىف اختالف النظم هنا إلفات للناس إىل ما ذهلوا عنه من أمر أنفسهم ، إذ ! أنفسهم ىف سبيله
  .استرخصوها إىل جانب املال ، على حني أا شىء كرمي عزيز عند اللّه

إشارة إىل أن من شأن املؤمن أن يكون » يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ « : له تعاىل ـ وىف قو
له يد ظاهرة على عدوه ، وبالء مؤثّر فيه ، وأنه قبل أن يقتل ال بد أن يقتل من عدوه واحدا أو أكثر ، 

كته ، ويكتب بدمه حرفا من كلمة النصر حىت ال يذهب دمه هدرا ، وحىت بوهن العدو ويضعف من شو
  ..اليت كتبها اللّه للمؤمنني 

؟ هو »  ومن أَوىف ِبعهِدِه ِمن اللَِّه .. وعداً علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرآِن « : ـ وقوله تعاىل 
 بأن هلم اجلنة ، فهذا الوعد حق ال مرية فيه ـ توكيد ملا وعد اللّه املؤمنني الذين باعوه أمواهلم وأنفسهم

  .كما جاء به القرآن والتوراة واإلجنيل
« .. فذلك هو وعد اللّه للمؤمنني ااهدين ، فيما جاءت به الكتب السماوية املرتلة من رب العاملني 

  ..تعاىل اللّه عن ذلك علوا كبريا ؟ وهل خيلف اللّه وعده ، أو ينقض عهده ؟ » ومن أَوىف ِبعهِدِه ِمن اللَِّه 
هذا وليس بيع األنفس واألموال للّه مرادا به بذهلما ىف القتال ىف سبيل اللّه مث الوقوف ما عند تلك الغاية 

فإذا مل يكن بني يدى املؤمن قتال وجماهدة للعدو ، فهناك ميدان فسيح للجهاد ىف سبيل اللّه ىف .. وحدها 
  ..جاهدة النفس والوقوف ا عند حدود اللّه ، هو جهاد مربور ىف سبيل اللّه غري ميدان القتال ، فم

والعبادات بأنواعها ، وأداؤها على وجهها جهاد ىف سبيل اللّه ، والسعى ىف حتصيل الرزق من وجوهه 
  .ههو جهاد ىف سبيل اللّ.. والرب بالفقراء ، واإلحسان إىل اليتامى .. املشروعة ، جهاد ىف سبيل اللّه 

وإذا كانت اآلية الكرمية قد خصت القتال ىف سبيل اللّه بالذكر هنا ، فليس ذلك إال تنويها يفضل اجلهاد 
ىف ميدان القتال ، إذ ميثل الصورة الكاملة اليت يبذل فيها املرء كل ما ميلك ، ويقدم للّه فيها كل ما معه 

  ..من نفس ومال 
وقوله تعاىل .  بعضا من كلّ ، ويقدم للّه بعضا ويستبقى بعضاعلى خالف أبواب اجلهاد كلها ، فإنه يبذل

 : » ِظيمالْع زالْفَو وه ذِلكِبِه و متعالَِّذي باي ِعكُميوا ِببِشربتفَاس«.  
هو مباركة من اللّه سبحانه وتعاىل ألولئك املؤمنني الذين باعوا أنفسهم وأمواهلم له ـ مباركة ذه 

إا اجلنة اليت ..  عقدوها مع اللّه ، وتبشري هلم بالربح العظيم ، واملغنم اجلزيل الذي وراءها الصفقة اليت
  ..وذلك هو الفوز العظيم .. وعدهم اللّه ا وإا الرضوان من رب العاملني 



 ٢٢١

ونَ الْآِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ التاِئبونَ الْعاِبدونَ الْحاِمدونَ الساِئحونَ الراِكعونَ الساِجد« : قوله تعاىل 
 ِمِننيؤِر الْمشبوِد اللَِّه ودالْحاِفظُونَ ِلحكَِر ونِن الْمع«.  

تلك هى صفات املؤمنني الذين يؤهلهم إميام ألن يبايعوا اللّه ، وأن يعقدوا معه هذه الصفقة الراحبة ، 
  ..وأن يظفروا ذا املغنم العظيم 

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم « : صفة للمؤمنني ىف قوله تعاىل » التاِئبونَ « : قوله تعاىل ف
» الْجنةَ ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم « والتقدير » وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ 

  ...الذين هم التائبون العابدون 
هم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوم ، وتابوا : والتائبون . »اآلية 

.. هم الذين يقرون بالعبودية للّه ، ويعبدونه خملصني العبادة له وحده : والعابدون .. إىل اللّه من قريب 
يقولون كلّ من عند ربنا ، .. هم الذين حيمدون اللّه على الضراء محد هم إياه على السراء : واحلامدون 

وكل ما هو من عنده فهو ـ سبحانه ـ احملمود ، الذي يستأهل وحده احلمد ، ويستوجب الرضا ىف 
  .»سياحة أمىت الصيام « وىف احلديث .. هم الصائمون : والسائحون .. السراء والضراء 

  ..هم الذين يقيمون الصالة ، ويؤدون ما افترض اللّه عليهم منها : راكعون الساجدون وال
وقد جاء .. هم الذين يدعون إىل اخلري ، وينهون عن الشر : واآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر 

ر فهو العطف بينهما ألما وجهان ألمر واحد ، فمن أمر مبعروف فهو ناه عن منكر ، ومن ى عن منك
  .آمر مبعروف

  ..أي القائمون على ما أمر اللّه به ، واتنبون ما ى اللّه عنه : واحلافظون حلدود اللّه 
  .فتلك هى صفات املؤمن ىف أعلى منازله ، وأشرف مراتبه ، وأكمل أحواله

على الوجه وكل صفة من هذه الصفات ال تتحقق ىف املؤمن على كما هلا إال إذا وفّاها حقّها ، وأداها 
  .املطلوب أداؤه عليها ، وعندئذ حيق له أن يوصف ا ، ويدخل ىف أهلها

ما يشري إىل أا مجيعا مبرتلة صفة .. وىف اجلمع بني هذه الصفات ، دون أن يقوم بينها حرف عطف 
منها داعية أو مبعىن آخر أن حتقيق أية صفة .. وأنه ال تتحقق أية صفة منها إال إذا حتققت مجيعا .. واحدة 

  ..لتحقيق الصفات كلها 
فالتائب ، إذا صحت توبته ، وحقق مضموا ، كان عابدا ، حامدا ، سائحا ، راكعا ، ساجدا ، آمرا 

  .باملعروف ، ناهيا عن املنكر ، حافظا حلدود اللّه
، آمرا باملعروف والعابد ، إذا عبد اللّه كما ينبغى أن يعبد ، كان تائبا ، حامدا ، سائحا ، راكعا ساجدا 

  .، ناهيا عن املنكر ، حافظا حلدود اللّه
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وهكذا ىف كل صفة من تلك الصفات ، إذا حتلّى املؤمن بواحدة منها ، كانت الصفات األخرى من 
  !.حليته

وواضح أن هذه الصفات إمنا تعطى مثرا ىف ظل اإلميان باللّه ، فإذا مل يكن اإلميان قائما عليها ، فال مثرة 
 وهلذا جاءت هذه الصفات خاصة باملؤمنني ، مقصورة عليهم.. منها ألى.  

أي وبشر أصحاب هذه الصفات ، الذين هم املؤمنون باللّه ، الذين » وبشِر الْمؤِمِنني « : قوله تعاىل 
قابل ما حققوا صفة اإلميان ، واستحقوا أن جيزوا جزاء املؤمنني الذين باعوا اللّه أنفسهم وأمواهلم ، ىف م

فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم ِبِه « : وعدهم اللّه به ، بأن هلم اجلنة ، وهنأهم ذا البيع الربيح بقوله 
 ِظيمالْع زالْفَو وه ذِلكو«.  

ين فالذين يتصفون بتلك الصفات ، هم من الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأمواهلم ، وهلم ما للمجاهد
ذلك أن املؤمن الذي .. الذين يقاتلون ىف سبيل اللّه ، وما وعدهم اللّه من رضوان وجنة وفوز عظيم 

  ٨٩".حيقق تلك الصفات ىف نفسه إمنا حققها ألنه رصد نفسه وماله ىف سبيل اللّه ، وىف ابتغاء مرضاته
ني حق الِْإمياِن ، الْباِلِغني ِفيِه ما هو غَايةٌ لَه ِمن هاتاِن الْآيتاِن ِفي بياِن حاِل الْمؤِمِن: "ويف تفسري املنار 

الْكَماِل ، وِضعتا بعد بياِن حاِل الْمناِفِقني ، وأَصناِف الْمؤِمِنني الْمقَصِرين ، وِمنهما تعرف جِميع درجاِت 
تا الْمملَا ِسيو ، ِلِمنيسِبيِل اِهللا الْماِد ِفي سِن الِْجهع لِِّفنيخ.  

)مالَهوأَمو مهفُسأَن ِمِننيؤالْم ى ِمنرتذِْل ) ِإنَّ اَهللا اشلَى بع ِمِننيؤِة اِهللا الْمِثيلٌ ِلِإثَابمذَا تةَ هنالْج مِبأَنَّ لَه
مِبيِلِه ِبتِفي س اِلِهموأَمو فُِسِهمأَن لَالُهلَّ جلَ جفَضت ، ِديمراِن السوضالرو ، ِديِعيِم الْأَبالن ارةَ دنالْج ِليِكِهم

مؤِمِنني وعم نوالُه ِبجعِلها ِمن قَِبيِل من باع شيئًا هو لَه ِلآخر ، لُطْفًا ِمنه تعالَى وكَرما وتكِْرميا ِلِعباِدِه الْ
 وِإذْ ه فُِسِهمِلأَن اِلكلَّ الْمجو زع وهلَِة وادبتاِفِع الْمنلَى الْماِن ععيالْب اقَدعتا يكَم هعم اِقِدينعتكَالْم ِلِهمعِبج

وِإنما الْمِبيع . وهو غَِني عن أَنفُِسِهم وأَمواِلِهم الَِّذي خلَقَها ، والْماِلك ِلأَمواِلِهم ِإذْ هو الَِّذي رزقَها ، 
 نالثَّمو- لَه  . لُهقَوو ، مِمِه لَها ِبكَرملَهعج قَدلُونَ: (وقْتيلُونَ وقْتِبيِل اِهللا فَيقَاِتلُونَ ِفي سانٌ ِلِصفَِة ) ييب

أَن وهِبيِع وِليِم الْمست مهفُسذُلُونَ أَنبالَى فَيعاِتِه تضرلَِة ِإلَى مصوِل الْمدالْعو قِبيِل الْحقَاِتلُونَ ِفي سي مه
قَرأَ . لسِبيِل وأَموالَهم فَيكُونونَ ِإما قَاِتِلني ِلأَعداِئِه الصادين عن سِبيِلِه ، وِإما مقْتوِلني شهداَء ِفي هِذِه ا

الْمبِني ِللْفَاِعِل وحمزةُ والِْكساِئي ِبتقِْدِمي الْمبِني ِللْمفْعوِل ، فَدلَِّت الِْقراَءتاِن علَى ) يقْتلُونَ(الْجمهور ِبتقِْدِمي 
أَنو ، ضعب لَمسيو مهضعلَ بقْتأَنْ ي وه اِقعأَنَّ الْو دِة ِعنثُوبالْمِل ، ووِل ِفي الْفَضقْتالْمالْقَاِتِل و نيب قلَا فَر ه

                                                 
 )٨٩٨ / ٦ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٨٩
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اِهللا عز وجلَّ ، ِإذْ كُلٌّ ِمنهما ِفي سِبيِلِه لَا حبا ِفي سفِْك الدماِء ، ولَا رغْبةً ِفي اغِْتناِم الْأَمواِل ، ولَا توسلًا 
  .ِعباِد ، كَما يفْعلُ عباد الدنيا ِمن الْملُوِك ورؤساِء الْأَجناِد ِإلَى ظُلِْم الْ

وجعلَه . أَي وعدهم ِبذَِلك وعدا أَوجبه لَهم علَى نفِْسِه ) وعدا علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرآِن(
ثْبته ِفي الْكُتِب الثَّلَاثَِة الْمنزلَِة علَى أَشهِر رسِلِه ، ولَا تتوقَّف ِصحةُ هذَا الْوعِد علَى وجوِدِه ِفي حقا علَيِه أَ

ِثٍري ِمنهما ، وتحِريِف بعِض التوراِة والِْإنِجيِل اللَّذَيِن ِفي أَيِدي أَهِل الِْكتاِب ِبنصِه ، ِلما أَثْبتناه ِمن ضياِع كَ
 وما بعدها ٢٩٩راِجع ص . (ما بِقي لَفْظًا ومعنى ، بلْ يكْتِفي ِإثْبات الْقُرآِن ِلذَِلك وهو مهيِمن علَيِهما 

  ) . ط الْهيئَِة١٠ج 
وفَى ِبعهِدِه وأَصدق ِفي ِإنجاِز وعِدِه ِمن اِهللا عز وجلَّ ، ِإذْ لَا ؟ أَي لَا أَحد أَ) ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اِهللا(

فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي (يمنعه ِمن ذَِلك عجز عِن الْوفَاِء ، ولَا يمِكن أَنْ يعِرض لَه ِفيِه التردد أَِو الْبداُء ، 
متعايِبِهب  ( ارشِتبا ، : اِلاسهورن أَلَّقتِه فَيجةُ الْورشِسطُ ِبِه ببنا ، الَِّذي تهارعِتشى أَِو اسرشِح الْبِبفَر ورعالش

الَِّذي لَا يتعاظَمه فَوز ، دونَ ما ) وذَِلك هو الْفَوز الْعِظيم: (والْجملَةُ تقِْرير ِلتماِم صفْقَِة الْبيِع ِمن الْجاِنبيِن 
أَعلَى اُهللا . يتقَدمه ِمن النصِر والسيادِة والِْملِْك ، الَِّذي لَا يعد فَوزا ِإلَّا ِبجعِلِه وِسيلَةً ِلِإقَامِة الْحق والْعدِل 

ن ِفي سِبيِلِه فَجعلَهم ِبفَضِلِه ماِلِكني معه ، ومباِيِعني لَه ، ومستِحقِّني ِللثَّمِن تعالَى مقَام الْمؤِمِنني الْمجاِهِدي
 السلَام الَِّذي بايعهم ِبِه ، وأَكَّد لَهم أَمر الْوفَاِء ِبِه وِإنجازه ، ويروى عن جدنا الِْإماِم جعفٍَر الصاِدِق علَيِه

  :ِفي معنى الْآيِة 
  فَلَيس لَها ِفي الْخلِْق كُلِِّهم ثَمن... أُثَاِمن ِبالنفِْس النِفيسِة ربها 

نغَب ا ِإنَّ ذَِلكُماهٍء ِسويا ِبشهتا ِبعاِت ِإنْ أَننِري الْجتا أَشِبه  
ا أَصينفِْسي ِبدن تبِإذَا ذَهنالثَّم بذَه قَدي وِمن تبذَه ا  فَقَدهتب  

ومعناه أَنَّ الَِّذي يقْتلُ أَو يموت ِفي . لَيس ِلأَبداِنكُم ثَمن ِإلَّا الْجنةَ فَلَا تِبيعوها ِإلَّا ِبها : ويروى عنه أَنه قَالَ 
داِذلًا ِلبِبيِل اِهللا كَانَ باِطقَِة سفِْسِه النونَ ند هدسِه جبِلر ِبيعأَنْ ي اهنعم سلَيِة ، واِقيوِحِه الْبِنِه الْفَاِني لَا ِلر

 فَلِْسِفنيتالْم ضعب مهوا تكَم.  
 - �  - نزلَت هِذِه الْآيةُ علَى رسوِل اِهللا :أَخرج ابن أَِبي حاِتٍم وابن مردويِه عن جاِبِر بِن عبِد اِهللا قَالَ 

: وهو ِفي الْمسِجِد فَكَبر الناس ِفي الْمسِجِد ، فَأَقْبلَ رجلٌ ِمن الْأَنصاِر ثَاِنيا طَرفَي ِرداِئِه علَى عاِتِقِه فَقَالَ 
 -بيع رِبيح ، لَا نِقيلُ ولَا نستِقيلُ : فَقَالَ الْأَنصاِري )) نعم: (( قَالَ يا رسولَ اِهللا أُنِزلَت ِفينا هِذِه الْآيةُ ؟

 عيِني الْبعوِل اِهللا  . -يسةَ قَالَ ِلراحور ناِهللا ب دبِريٍر أَنَّ عج ناب جرأَخو-  � - :  فِْسكِرطْ ِلنتاش
تِرطُ ِلربي أَنْ تعبدوه ولَا تشِركُوا ِبِه شيئًا ، وأَشتِرطُ ِلنفِْسي أَنْ تمنعوِني ِمما تمنعونَ أَش: ((وِلربك فَقَالَ 

الَكُموأَمو كُمفُسأَن هِمن (( ا ؟ قَالَ : قَالُواا لَنفَم ا ذَِلكلْنفَِإذَا فَع)) :ُةنقَالَ )) الْج :يالْب ِبحلَا رِقيلُ ولَا ن ع
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 وتفِْصيلُه ِفيما يِلي وِإنْ - �  -وظَاِهر هذَا أَنها نزلَت ِفي مبايعِة الْأَنصاِر ِللنِبي . فَنزلَِت الْآيةُ . نستِقيلُ 
  .لَم يصرح ِبأَنه سبب النزوِل 

 �  - بِن الْوِليِد بِن عبادةَ بِن الصاِمِت أَنَّ سعد بن زرارةَ أَخذَ ِبيِد رسوِل اِهللا وأَخرج ابن سعٍد عن عباِد
بوا يا أَيها الناس هلْ تدرونَ علَام تباِيعونَ محمدا ؟ ِإنكُم تباِيعونه علَى أَنْ تحاِر:  لَيلَةَ الْعقَبِة فَقَالَ -

فَقَالَ سعد . نحن حرب ِلمن حارب ، وِسلْم ِلمن سالَم : فَقَالُوا . الْعرب والْعجم والِْجن والِْإنس كَافَّةً 
لَه ِإلَّا اُهللا وأَني رسولُ اِهللا تباِيعوِني علَى أَنْ تشهدوا أَنْ لَا ِإ: ((يا رسولَ اِهللا اشتِرطْ علَي فَقَالَ : بن زرارةَ 

 وتِقيموا الصلَاةَ وتؤتوا الزكَاةَ ، والسمع والطَّاعةَ ، ولَا تناِزعوا الْأَمر أَهلَه ، وتمنعوِني ِمما - �  -
نعم هذَا لَك يا رسولَ اِهللا فَما لَنا ؟ قَالَ :  قَاِئلُ الْأَنصاِر نعم ، قَالَ: تمنعونَ ِمنه أَنفُسكُم وأَهِليكُم ، قَالُوا 

)) :رصالنةُ ونالْج. ((  
 ِبالْعباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب وكَانَ ذَا رأٍْي ِإلَى - �  -انطَلَق النِبي : وأَخرج ابن سعٍد عِن الشعِبي قَالَ 

الس اسبِة فَقَالَ الْعقَبالْع داِر ِعنصالْأَن ِمن ِعنيب : ِرِكنيشِللْم كُملَيةَ فَِإنَّ عطْبِطيلُ الْخلَا يو كُمكَلِّمتم كَلَّمتِلي
 وكُمحفْضي وا ِبكُملَمعِإنْ يا ، ونيةَ . عامو أُمأَب وهو ، مفَقَالَ قَاِئلُه دعأَس : ا ِشئْتم كبلْ ِلرس دمحا مي

 ، ا ذَِلكلْنِإذَا فَع كُملَيعلَى اِهللا واِب عالثَّو ا ِمنا لَنا منِبرأَخ ثُم ، ا ِشئْتم اِبكحِلأَصو فِْسكلْ ِلنس ثُم ،
شِركُوا ِبِه شيئًا ، وأَسأَلُكُم ِلنفِْسي وأَصحاِبي أَنْ تئْوونا وتنصرونا أَسأَلُكُم ِلربي أَنْ تعبدوه ولَا ت: ((فَقَالَ 

كُمفُسأَن هونَ ِمنعنما تا ِممونعنمتو((  
ما سِمع الشيب :  الْحِديثَ قَالَ فَكَانَ الشعِبي ِإذَا حدثَ هذَا. الْجنةُ : فَما لَنا ِإذَا فَعلْنا ذَِلك ؟ قَالَ : قَالَ 

  .والشباب ِبخطْبٍة أَقْصر ولَا أَبلَغَ ِمنها 
  .ومعنى نزوِلها ِفي مبايعِة الْأَنصاِر أَنها تدخلُ ِفي عموِم الْآيِة دخولًا أَوِليا لَا أَنها خاصةً ِبها 

نى ابور قَدا وفُوعرةَ مريرِديِث أَِبي هح ِه ِمنيودراَهللا(( م عايب ِبيِل اِهللا فَقَدِفي س فَهيلَّ سس نى )) مورو
. الْبيعِة ما علَى ظَهِر الْأَرِض مؤِمن ِإلَّا وقَد دخلَ ِفي هِذِه : ابن أَِبي حاِتٍم وأَبو الشيِخ عِن الْحسِن قَالَ 

ولَِكن ) ِإنَّ اَهللا اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم(اسعوا ِإلَى بيعٍة بايع اُهللا ِبها كُلَّ مؤِمٍن : وِفي لَفٍْظ 
 ، فَهم لَا يبذُلُونَ أَنفُسهم ولَا شيئًا ِمن أَمواِلِهم الْعجب ِممن يدعونَ الِْإميانَ وهم ينكُثُونَ بيعةَ اِهللا عز وجلَّ

ِفي سِبيِل اِهللا ، وِإنما يطْلُبونَ الْجنةَ ِبغيِر ثَمِنها كَما يطْلُبونَ سعادةَ الدنيا وِسيادتها ِمن غَيِر طَِريِقها ، ولَا 
ِجهاد ِبالْماِل والنفِْس ، والْقُرآنُ حجةٌ علَيِهم وهو حجةُ اِهللا الْباِلغةُ الَِّتي لَا يدحضها شيٌء طَِريق لَها ِإلَّا الْ

  .وِهي تدحض كُلَّ شيٍء 
مالَهوأَمو مهفُسأَن اِئِعنيالْب ِمِننيؤلَاِء الْمؤالَى هعاُهللا ت فصو ِتِه ، فَقَالَ ثُماماِر كَردِتِه ونالَى ِبجعِللَِّه ت  :

أَي هم التاِئبونَ الْكَاِملُونَ ِفي توبِتِهم وِهي الرجوع ِإلَى اِهللا تعالَى عن كُلِّ ما يبعد عن مرضاِتِه ) التاِئبونَ(
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ها ، فَتوبةُ الْكُفَّاِر الَِّذين يدخلُونَ ِفي الِْإسلَاِم ِهي الرجوع عِن الْكُفِْر الَِّذي ، وتختِلف ِباخِتلَاِف أَحواِل أَهِل
نكُم فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَِإخوا: (كَانوا علَيِه ِمن ِشرٍك وغَيِرِه كَما تقَدم ِفي قَوِلِه تعالَى 

وتوبةُ الْمناِفِق ِمن النفَاِق وتقَدم ِذكْرها ِفي هِذِه السورِة أَيضا ، وتوبةُ الْعاِصي ِمن ) ١١ : ٩) (ِفي الديِن
ِريبا ِذكْر من تاب ِمنهم ومن الْمعِصيِة ، وِمنه توبةُ من تخلَّف عن غَزوِة تبوك ِمن الْمؤِمِنني ، وتقَدم قَ

 ، هِة ِمنادِتزاِلاسِمِري ِفيِه وشكُونُ ِفي التا تمِر ِإنيِل الْخمعو الِْبر ٍء ِمنيِر ِفي شقَصةُ الْمبوتو ، هرى أَمجأَر
لِْإكْثَاِر ِمن ِذكِْرِه وشكِْرِه ، وسيأِْتي ِذكْر توبِة اِهللا تعالَى علَى وتوبةُ من يغفُلُ عن ربِه ِإنما تكُونُ ِفي ا

  ) .١١٨ و١١٧(الْجِميِع ِفي الْآيتيِن 
ا يتوجهونَ ِإلَى ِللَِّه ربِهم وحده مخِلِصني لَه الدين ِفي جِميِع ِعباداِتِهم ِفي عامِة أَوقَاِتِهم ، لَ) الْعاِبدونَ(

  .غَيِرِه ِبدعاٍء ولَا اسِتعانٍة ، ولَا يتقَربونَ ِإلَى ِسواه ِبعمٍل ِمما يقْصد ِبِه الْقُربةُ ومثُوبةُ الْآِخرِة 
ِظ الْحمِد وغَيِرِه ِمن الذِّكِْر الْمشروِع الدالِّ علَى ِللَِّه ربِهم ِفي السراِء والضراِء ِبالثَّناِء علَيِه ِبلَفْ) الْحاِمدونَ(

ومهما يِصِب الِْإنسانَ ِمن مصاِئِب الدنيا فَِإنه يبقَى لَه ِمن النعِم ِفيها وِفي الديِن بلْ لَه . الرضاِء ِمنه تعالَى 
وتقَدم بيانُ الْحمِد (نفِْس الْمصاِئِب ما يِجب علَيِه أَنْ يحمد اَهللا ويشكُره علَيِه ِمن اللُّطِْف الِْإلَِهي ِفي 

  ) .والِْعبادِة ِفي تفِْسِري سورِة الْفَاِتحِة وغَيِرها
لٍْم أَو عمٍل كَالِْجهاِد ِفي سِبيِل اِهللا ، ورِوي ِفي الْأَرِض يجوبونَ الْأَقْطَار ِلغرٍض صِحيٍح ِمن ِع) الساِئحونَ(

الساِئحونَ هم : عن عطَاٍء ، أَو ِللِْهجرِة حيثُ تشرع الِْهجرةُ ، ورِوي عن عبِد الرحمِن بِن زيٍد ، قَالَ 
أَو ِلطَلَِب الِْعلِْم الناِفِع ِللساِئِح ِفي ِديِنِه أَو دنياه أَِو . ا الِْهجرةَ الْمهاِجرونَ ، لَيس ِفي أُمِة محمٍد ِسياحةٌ ِإلَّ

ِلأَنهم كَانوا يساِفرونَ ِمن ِمصر (الناِفِع ِلقَوِمِه وأُمِتِه ، ورِوي عن ِعكِْرمةَ وخصه بعضهم ِبطَلَِب الْحِديِث 
رِةِإلَى أُخايوِن اِهللا ) ى ِللرنِرفَِة سعماِر وصِتباِلاساِر وِتبِم ِلِلاعالْأُموِب وعاِل الشوأَحلِْق اِهللا وظَِر ِفي خِللن أَو

لَى السثِّ عةُ ِفي الْحددعتالْم اتِه الْآيلَيلُّ عدا تذَا مهاِتِه ، وآيِحكَِمِه والَى وعِفي ت اهنيا بِض كَمِر ِفي الْأَري
  ) . ط الْهيئَِة٨ ج ٢٥٥ ِمن الْأُصوِل الِْعلِْميِة الَِّتي استنبطْناها ِمن سورِة الْأَنعاِم ص ١٤ و١٣(الْأَصلَيِن 

ِمن سورِة ) ساِئحاٍت(ِئمونَ ، وقَالَه ِفي تفِْسِري ورِوي عن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد أَنَّ الْمراد ِبالساِئِحني الصا
 ظَرحا يمِإنِض ، وِة ِفي الْأَراحياَء ِبالسسالَى النعاِهللا ت حدم اِدِهمعِتبفَاِسِري ِلاسفُو التنصِبِه م لَّقعتِرِمي ، وحالت

منفَِردةً دونَ زوِجها أَو أَحِد محاِرِمها ، وأَما ِإذَا كَانت تِسيح مع الزوِج والْمحرِم ِفي الِْإسلَاِم سفَر الْمرأَِة 
حيثُ يِسيح ِلغرٍض صِحيٍح ِمن ِعلٍْم ناِفٍع أَو عمٍل صاِلٍح أَو طَلَِب الصحِة أَِو الرزِق فَلَا ِإشكَالَ ِفي مدِحها 

  .ِبالسياحِة بلْ ينبِغي اشِتراك الرجاِل والنساِء ِفي جِميِع أَعماِل الْحياِة الناِفعِة 
  .وأَِزيد علَى ذَِلك السياحةَ والسفَر ِلطَلَِب الرزِق الْحلَاِل ِمن ِتجارٍة وغَيِرها 



 ٢٢٦

 ِبيأَنَّ الن حِإذَا صو-  � - رغَي نهكَاِن ، والِْإم دِعن اِتِهموِفي غَز ماَءهونَ ِنسبحصوا يكَان هابحأَصو 
مكَلَّفَاٍت ِبالِْقتاِل ، بلْ يساِعدنَ علَيِه ِبتهِيئَِة الطَّعاِم والشراِب ، وتضِميِد الِْجراِح وغَيِر ذَِلك كَما تقَدم ِفي 

ٍض(فِْسِري تعاُء بِليأَو مهضعب اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْملَى ، ) ٧١ : ٩) (وفَاِر أَواِئِر الْأَسِفي س مهنبحصفَلَأَنْ ي
  .ي السفَِر ِإلَى غَيِرها وِفي سفَِر الْمرأَِة مع زوِجها ِإحصانٌ لَه ولَها ، فَهو ماِنع ِللْمسِلِم ِمن التطَلُِّع ِف

 ِمثْلُهِد ، وبعاِئِح ِللتا كَالساللَّذَّاِت كُلَّه كرتي اِئمِبأَنَّ الص اِئِمنيِبالص اِئِحنيالس فِْسريةَ تنييع نانُ بفْيلَّلَ سعو
 ِريهلُ الْأَزقَو هِمن اِئ: أَوس اِئمى الصمسا فَكَانَ يادِملُ زحا لَا يدبعتِض مِفي الْأَر ِسيحا ِلأَنَّ الَِّذي يح

وِلهذَا التعِليِل خص بعضهم ِإطْلَاق وصِف الساِئِحني علَى الصاِئِمني ِبالَِّذيِن يِدميونَ . ممِسكًا عِن الْأَكِْل 
مهضعذَ بأَخو ، اميِبظَاِهِر اللَّفِْظ ، فَقَالَ الص  : كُلُّ ذَِلكِض ، والْفَر امِف ِصيصِة الْوكِْفي ِفي ِصحي

 ِعيفض.  
 فُِسِهمِذيِب أَنهتو ، ِتِهمادِة ِإرِبيرِض ِلتونَ ِفي الْأَرِهيمِبالَِّذيِن ي وِحنيدمالْم اِئِحنيونَ السصخةُ يوِفيالصو

ِلجمِع الْقَلِْب علَى الرب عز وجلَّ ِبالِْإخلَاِص ِفي ؛ ِباحِتماِل الْمشاق ، والْبعِد عن مظَانِّ السمعِة والرياِء 
قَدو ، ملَهِم قَبالْأُم ِمن اِحنييِرفَِتِه ، كَالسعاِزِل منِل ِفي مكَمالتِتِه ، وادى ِعبنعذَا الْمِة ِبهاحيالس كَانَ ِإطْلَاق 

وِمنه سمي ؛ الذَّهاب ِفي الْأَرِض ِللِْعبادِة : السياحةُ : ذَاِئعا ِمن قَبِل الِْإسلَاِم ، حتى قَالَ صاِحب الْقَاموِس 
 فرع وا همِفيِه فَِإن وهضرتاعو ، ِإلَخ ِسيحِفي الْم ِويِة اللُّغاحيى السنعم مقَدتِة ، وِل اللُّغأَص ِمن سلَي

 ١٣٦ص (وهو أَولُ آيٍة ِمن هِذِه السورِة ) ٢ : ٩) (فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر: (تفِْسِري قَوِلِه تعالَى 
  ) . ط الْهيئَِة١٠ج 

متصوفَِة ِبدع ِفي السياحِة كَقَصِد مشاِهِد الْقُبوِر الْمنسوبِة ِإلَى الْأَنِبياِء والصاِلِحني ِللتبرِك ِبها وقَد حدثَ ِللْ
قُِّل ِمننى ِفي التوه كُونُ لَهي مهِمن كَِثريا ، ووا ِفيهِفند ناِح موأَر اِد ِمندِتماِلاسظَلُّ ، وفَي رلٍَد ِإلَى آخب 

هاِئما ِفي الْأَسفَاِر ، وينقَِطع ِبذَِلك عِن الْأَعماِل الَِّتي تنفَع الناس وعِن الزواِج ، ويرتِكب بعضهم ِفيها 
 ، والسؤالُ حرام ِإلَّا ِلضرورةٌ ، والْفُقَهاُء كَِثريا ِمن الْمنكَراِت ، ويكُونُ لَهم طَمع ِفي اسِتجداِء الناِس

  .ينِكرونَ علَيِهم ِسياحتهم هِذِه 
 ِزيوالْج نا : قَالَ ابهنع ِهينوٍف مرعكَاٍن ملَا ِإلَى موٍد وقْصِض لَا ِلمةُ ِفي الْأَراحيالس.  
وقَالَ الِْإمام )) لَا رهباِنيةَ ِفي الِْإسلَاِم ولَا تبتلَ ولَا ِسياحةَ ِفي الِْإسلَاِم: (( قَالَ - �  -ي وقَد روينا أَنَّ النِب

 دمأَح : اِلِحنيالصو نيِبيِل النِفع لَا ِمنٍء ، ويلَاِم ِفي شالِْإس ةُ ِمناحيا الس؛ م فَرِلأَنَّ السفَلَا و الْقَلْب تتشي
  .ينبِغي ِللْمِريِد أَنْ يساِفر ِإلَّا ِفي طَلَِب ِعلٍْم أَو مشاهدِة شيٍخ يقْتِدي ِبِه ا هـ 

ولَا ) مونَالساِئحونَ هم الصاِئ(روى ابن جِريٍر ِمن حِديِث أَِبي هريرةَ مرفُوعا وموقُوفًا حِديثَ : وأَقُولُ 
يِصح رفْعه ، ورِوي عن عاِئشةَ وابِن عباٍس ومجاِهٍد وغَيِرِهم ِمن أَقْواِلِهم ، وِمن مرسِل عمِرو بِن ِديناٍر 
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محِد الربطَِريِق الْقَاِسِم أَِبي ع ِمن داوو دى أَبورةَ ، وريمِن عِد بيبع نلًا قَالَ عجةَ أَنَّ رامأَِبي أُم نا : ِن عي
 ِبيِة ؟ قَالَ الناحيولَ اِهللا ائْذَنْ ِلي ِبالسسلَّ ((- �  -رجو زِبيِل اِهللا عِفي س ادِتي الِْجهةَ أُماحِإنَّ ِسي ((

 ِذِريناِفظُ الْمِفيِه: قَالَ الْح كَلَّمذَا ته ى الْقَاِسمهتاِحٍد انو رقُولُ : أَقُولُ .  غَيكَانَ ي دمأَح امالِْإم مهِمن
ِإنها ِممن روى عنه ِمن الضعفَاِء ، لَا ِمنه ، : ِإنها ِمن قَبِلِه ، ويقُولُ بعضهم : ِفيما يروى عنه ِمن الْمناِكِري 

  .كَانَ يرِوي عِن الصحابِة الْمعضلَاِت  : وقَالَ ابن ِحبانَ
وِللِْإماِم الْغزاِلي ِفي ِكتاِب السفَِر ِمن الِْإحياِء كَلَام نِفيس ِفي فَواِئِد السياحِة واِلاعِتباِر ِبآياِت اِهللا تعالَى ِفيها 

 ِرِه ِمثْلُهِفي غَي دوجلَا ي.  
)اِكعونَالراِجدونَ الس ( اِتِهملَوالَى ِفي صعا . ِللَِّه تكَاِنهِض أَرعةً ِببارتا ، وةً ِبلَفِْظهارت ذْكَرلَاةُ تالصو

  .ِرِئ والساِمِع وهذَا الْوصف يِفيد التذِْكري ِبهِذِه الْهيئَِة وتمِثيلَها ِللْقَا. كَالِْقياِم والركُوِع والسجوِد 
تقَدم معنى هذَا الْأَمِر والنهِي ومكَانِتِه ِمن ِصفَاِت الْمؤِمِنني ِفي ) الْآِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَِر(

فَةُ وما بعدها ِمن الصفَاِت الْمتعلِّقَِة وهِذِه الص) .  ط الْهيئَِة١٠ج (ِمن هِذِه السورِة ) ٧١(تفِْسِري الْآيِة 
  .ِبجماعِة الْمؤِمِنني ِفيما يِجب علَى بعِضِهم ِلبعٍض ، وكُلُّ ما قَبلَهما ِمن ِصفَاِت الْأَفْراِد 

ِفيها ما يِجب وما يحظُر علَى الْمؤِمِنني ِمن أَي شراِئِعِه وأَحكَاِمِه الَِّتي حدد ) والْحاِفظُونَ ِلحدوِد اِهللا(
الْعمِل ِبها ، وما يِجب علَى أَِئمِة الْمسِلِمني وأُوِلي الْأَمِر وأَهِل الِْحلِّ والْعقِْد ِمنهم ِإقَامتها وتنِفيذُها ِبالْعمِل 

اعمجو ِلِمنيساِد الْما ِفي أَفْرالِْحفِْظ لَه ِمن ِهملَيع ِجبا يلُّوا ِبمِإذَا أَخ ِتِهم)ِمِننيؤِر الْمشبا ) وهأَي رشبو أَي
أِْنِه وِظيِم شعِبِه ِلت مهرشبا يم ذْكُري لَمفَاِت ، وِع الصِذِه الِْبضِبه وِفنيصوالْم ِمِننيؤولُ الْمسِر الريوِلِه ِلخمش

  .الدنيا وسعادِة الْآِخرِة 
وِمن مباِحِث اللُّغِة أَنَّ الْمعدوداِت تسرد ِبغيِر عطٍْف ، وِإنما عطَف النهي عِن الْمنكَِر علَى الْأَمِر 

ةٌ ِلتاِحدةٌ وا فَِريضمهوِف ِللِْإيذَاِن ِبأَنرعاِلِب ِبالْما ِفي الْغِمِهملَاز . طْفا عأَموِد اِهللا(وداِفظُونَ ِلحالْحو (
 الثَّاِمنو امالت ددالْع وةَ هعبثُ ِإنَّ السيح اِبِع ِمنِف السصِبالْو مت قَد اددعفَِقيلَ ِلأَنَّ الت ، مقَدا تلَِة مملَى جع

اُء عِتدِة اباِنيالثَّم اوى ومست اوِذِه الْوِإنَّ هِه ، ولَيطُوٍف ععم رٍد آخد.  
وأَنكَر هِذِه الْواو النحاةُ الْمحقِّقُونَ ، وِقيلَ ِلأَنه ِإجمالٌ ِلما تقَدم ِمن التفِْصيِل قَبلَه ، فَلَا يِصح أَنْ يجعلَ 

ا ِمندفَر هعم درساِدِه فَيةً ، .  أَفْراصاِت خِهينالْمةً ، وامكَاِليِف عِللت اِمعج فصو هِدي أَنِعن هى ِمنأَقْوو
جِتناِب الْمنِهياِت ، وهو والسبعةُ الْمسرودةُ قَبلَه ِمن الْمأْموراِت ، ولَا يحصلُ الْكَمالُ ِللْمؤِمِن ِبها ِإلَّا مع ا

ِتلْك ) (١٨٧ : ٢) (ِتلْك حدود اِهللا فَلَا تقْربوها: (أَولُ ما يلَاحظُ ِفي ِحفِْظ حدوِد اِهللا ، قَالَ تعالَى 
وِتلْك حدود اِهللا ومن ) (٢٢٩ : ٢ ()حدود اِهللا فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اِهللا فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

هفْسن ظَلَم اِهللا فَقَد وددح دعتِة ) ١ : ٦٥) (يظِْم الْآيى ننعكُونُ مذَا يلَى هعو : الْكَاِمِلني ِمِننيؤأَنَّ الْم
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ِصفُونَ ِبالصتالْم مالَى هعِللَِّه ت مهفُسوا أَناعب وِد اِهللا ِفي الَِّذيندِميِع حِلج ذَِلك عاِفظُونَ مالْحِع ، وبفَاِت الس
 ِلِهمِر ِبقَوصذَا الْعِف هرذَا ِفي عه نع ربعيٍي ، وهنٍر ولَى: ((كُلِّ أَمثَلُ الْأَعاِد )) الْملَى الْأَفْرع هطِْلقُونيو

ِض الْفَضعِفي ب اِبِغنيقَالَ ِفيِه النكِْفي أَنْ ييِة ، واِقيِم الرالْأُماِت واعملَى الْجعِة ، وامثَلُ((اِئِل الْعِفي )) الْم
) وجعلْناه مثَلًا ِلبِني ِإسراِئيلَ: (وقَالَ ) ٥٧ : ٤٣) (ولَما ضِرب ابن مريم مثَلًا: (كَما قَالَ تعالَى . كَذَا 

: وأَما الْأَعلَى فَهو اُهللا عز وجلَّ كَما قَالَ عن نفِْسِه . مثَلٌ عاٍل ، أَو مثَلٌ شِريف : أَو يقَالُ ) ٥٩ : ٤٣(
) عِزيز الْحِكيمولَه الْمثَلُ الْأَعلَى ِفي السماواِت والْأَرِض وهو الْ: (وقَالَ ) ٦٠ : ١٦) (وِللَِّه الْمثَلُ الْأَعلَى(
)٢٧ : ٣٠. (  

وخصت ِتلْك الِْخلَالُ السبع ِبالذِّكِْر ِلأَنها . وجملَةُ الْقَوِل ِفيِهم أَنهم الْحاِفظُونَ ِلجِميِع حدوِد اِهللا تعالَى 
  ٩٠.ن ِبِه محاِفظًا علَى حدوِد اِهللا تعالَى ِهي الَِّتي تمثَّلُ ِفي نفِْس الْقَاِرِئ أَكْملَ ما يكُونُ الْمؤِم

إن هذا النص يكشف عن حقيقة العالقة اليت تربط املؤمنني باللّه وعن حقيقة البيعة اليت : "  ويف الظالل 
فمن بايع هذه البيعة ووىف ا فهو املؤمن احلق الذي ينطبق عليه .  طوال احلياة- بإسالمهم -أعطوها 
حقيقة هذه ! وإال فهي دعوى حتتاج إىل التصديق والتحقيق.  وتتمثل فيه حقيقة اإلميان)املؤمن(وصف 
 قد استخلص - سبحانه - أن اللّه - أو هذه املبايعة كما مساها اللّه كرما منه وفضال ومساحة -البيعة 

ية ال ينفقوا يف مل يعد هلم أن يستبقوا منها بق.. لنفسه أنفس املؤمنني وأمواهلم فلم يعد هلم منها شيء 
  .سبيله

إا صفقة مشتراة ، لشاريها أن يتصرف ا كما يشاء .. كال .. مل يعد هلم خيار يف أن يبذلوا أو ميسكوا 
، وفق ما يفرض ووفق ما حيدد ، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن ميضي يف الطريق املرسوم ، ال 

هو اجلنة : والثمن .. قول إال الطاعة والعمل واالستسالم يتلفت وال يتخري ، وال يناقش وال جيادل ، وال ي
ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن «: هي النصر أو االستشهاد : والنهاية .. هو اجلهاد والقتل والقتال : والطريق .. 

  ..» ِه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَالْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ ، يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَّ
فاملؤمنون هم الذين .. فهو املؤمن . من ارتضى الثمن ووىف. من أمضى عقد الصفقة. من بايع على هذا

ومن رمحة اللّه أن جعل للصفقة مثنا ، وإال فهو واهب األنفس واألموال ، وهو .. اشترى اللّه منهم فباعوا 
رم هذا اإلنسان فجعله مريدا وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وميضيها ولكنه ك. مالك األنفس واألموال

 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكرمية ونقضه هلا هو - حىت مع اللّه -
 كَفَروا فَهم ال ِإنَّ شر الدواب ِعند اللَِّه الَِّذين«.. شر البهيمة : .. مقياس ارتكاسه إىل عامل البهيمة 

                                                 
 )٣٩ / ١١ (-تفسري املنار  -  ٩٠
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كما جعل مناط .. » يؤِمنونَ الَِّذين عاهدت ِمنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم ِفي كُلِّ مرٍة وهم ال يتقُونَ
  .احلساب واجلزاء هو النقض أو الوفاء

نه إال بسقوط  ال تسقط ع- قادر عليها - ولكنها يف عنق كل مؤمن - بال شك -وإا لبيعة رهيبة 
  .إميانه

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني «: ومن هنا تلك الرهبة اليت أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات 
فإن العقد ! معونك الله.. » أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ ، يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ

يف مشارق األرض ومغارا ، قاعدون ، ال » مسلمني«وهؤالء الذين يزعمون أنفسهم .. رهيب 
جياهدون لتقرير ألوهية اللّه يف األرض ، وطرد الطواغيت الغاصبة حلقوق الربوبية وخصائصها يف حياة 

ولقد كانت هذه الكلمات ! الوال جياهدون جهادا ما دون القتل والقت. وال يقتلون. وال يقتلون. العباد
 فتتحول من فورها يف القلوب املؤمنة - �  - على عهد رسول اللّه -تطرق قلوب مستمعيها األولني 

كانوا . إىل واقع من واقع حيام ومل تكن جمرد معان يتملوا بأذهام ، أو حيسوا جمردة يف مشاعرهم
هكذا أدركها عبد اللّه .. ة منظورة ، ال إىل صورة متأملة لتحويلها إىل حرك. يتلقوا للعمل املباشر ا

قال عبد اللّه بن : قال حممد بن كعب القرظي وغريه .  يف بيعة العقبة الثانية- رضي اللّه عنه -بن رواحة 
. اشترط لربك ولنفسك ما شئت : -) يعين ليلة العقبة (- �  -رواحة رضي اللّه عنه ، لرسول اللّه 

ط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم أشتر«: فقال 
  . ربح البيع ، وال نقيل وال نستقيل: قالوا . »اجلنة«: فما لنا إذا حنن فعلنا ذلك؟ قال : قال . »وأموالكم

 متبايعني انتهى أمرها لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بني.. » ربح البيع وال نقيل وال نستقيل«.. هكذا 
فالصفقة ماضية ال رجعة فيها وال » ال نقيل وال نستقيل«: ، وأمضي عقدها ، ومل يعد إىل مرد من سبيل 

أليس الوعد من اللّه؟ أليس اللّه هو املشتري؟ أليس هو الذي وعد ! مثن مقبوض ال موعود: خيار واجلنة 
  .الثمن

ومن أَوىف ِبعهِدِه ِمن «..» يِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرآِنوعداً علَ«: وعدا قدميا يف كل كتبه 
  ومن أوىف بعهده من اللّه؟! أجل.»اللَِّه؟

كل مؤمن على اإلطالق منذ كانت الرسل ومنذ .. إن اجلهاد يف سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن 
ولَوال دفْع «: ة اليت ال تستقيم هذه احلياة بدوا وال تصلح احلياة بتركها إا السنة اجلاري.. كان دين اللّه 

ضِت الْأَردٍض لَفَسعِبب مهضعب اساللَِّه الن « ..» عِبيو واِمعص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعال دلَوو
  ..» يها اسم اللَِّه كَِثرياًوصلَوات ومساِجد يذْكَر ِف
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بل ال بد أن يأخذ عليه ! .. وال بد أن يقف له الباطل يف الطريق. إن احلق ال بد أن ينطلق يف طريقه
وال . إن دين اللّه ال بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إىل العبودية للّه وحده.. الطريق 

وال بد لدين اللّه أن ينطلق يف .. بل ال بد أن يقطع عليه الطريق .. ريق بد أن يقف له الطاغوت يف الط
وال بد للحق أن ميضي يف طريقه وال ينثين عنه ليدع للباطل . كله» اإلنسان«كلها لتحرير » األرض«

عبودية لغري » األرض«وما دامت يف . باطل» األرض«وما دام يف . كفر» األرض«وما دام يف ! .. طريقا
وإال . فاجلهاد يف سبيل اللّه ماض ، والبيعة يف عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء» اإلنسان«تذل كرامة اللّه 

رواه ... (» من مات ومل يغز ، ومل حيدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من النفاق«و: فليس باإلميان 
  ). اإلمام أمحد ، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي

استبشروا بإخالص أنفسكم وأموالكم للّه .»م الَِّذي بايعتم ِبِه ، وذِلك هو الْفَوز الْعِظيمفَاستبِشروا ِببيِعكُ«
  وما الذي فات؟.. ، وأخذ اجلنة عوضا ومثنا ، كما وعد اللّه 

فالنفس إىل موت ، . ما الذي فات املؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعيض اجلنة؟ واللّه ما فاته شيء
كسب بال . واجلنة كسب! سواء أنفقهما صاحبهما يف سبيل اللّه أم يف سبيل سواه. واملال إىل فوت

ودع عنك رفعة اإلنسان وهو ! فاملقابل زائل يف هذا الطريق أو ذاك! مقابل يف حقيقة األمر وال بضاعة
.  العبودية املذلة لسواه إلعالء كلمته ، وتقرير دينه ، وحترير عباده من- إذا انتصر -ينتصر . يعيش للّه

  . يف سبيله ، ليؤدي لدينه شهادة بأنه خري عنده من احلياة- إذا استشهد -ويستشهد 
 أنه أقوى من قيود األرض وأنه أرفع من ثقلة األرض ، -ويستشعر يف كل حركة ويف كل خطوة 

  .واإلميان ينتصر فيه على األمل ، والعقيدة تنتصر فيه على احلياة
كسب بتحقيق إنسانية اإلنسان اليت ال تتأكد كما تتأكد بانطالقه من أوهاق .  كسبإن هذا وحده

.. فإذا أضيفت إىل ذلك كله .. الضرورة وانتصار اإلميان فيه على األمل ، وانتصار العقيدة فيه على احلياة 
ا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم فَاستبِشرو«: فهو بيع يدعو إىل االستبشار وهو فوز ال ريب فيه وال جدال .. اجلنة 

ِظيمالْع زالْفَو وه ذِلكِبِه ، و«.  
  ..» وعداً علَيِه حقا ِفي التوراِة والِْإنِجيِل والْقُرآِن«: مث نقف وقفة قصرية أمام قوله تعاىل يف هذه اآلية 

وهو ال يدع جماال للشك يف .. مكرور فوعد اللّه للمجاهدين يف سبيله يف القرآن معروف مشهور مؤكد 
 ال -أصالة عنصر اجلهاد يف سبيل اللّه يف طبيعة هذا املنهج الرباين باعتباره الوسيلة املكافئة للواقع البشري 

 ما دام أن اجلاهلية ال تتمثل يف نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل يف -يف زمان بعينه وال يف مكان بعينه 
حيمي نفسه بالقوة املادية ويقاوم دين اللّه وكل جتمع إسالمي على أساسه بالقوة جتمع عضوي حركي ، 

املادية كذلك وحيول دون الناس واالستماع إلعالن اإلسالم العام بألوهية اللّه وحده للعباد ، وحترير 
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ع كما حيول دوم ودون االنضمام العضوي إىل التجم. من العبودية للعباد» األرض«يف » اإلنسان«
ومن مث يتحتم على اإلسالم يف .. اإلسالمي املتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد 

أن يصطدم بالقوة املادية اليت حتمي » اإلنسان«لتحقيق إعالنه العام بتحرير » األرض«انطالقه يف 
ق حركة البعث اإلسالمي  أن تسح- يف حتمية ال فكاك منها -التجمعات اجلاهلية واليت حتاول بدورها 

فأما وعد اللّه للمجاهدين يف التوراة ! وختفت إعالنه التحريري ، الستبقاء العباد يف رق العبودية للعباد
  ..فهو الذي حيتاج إىل شيء من البيان . واإلجنيل

أنزهلما اللّه إن التوراة واإلجنيل اللذين يف أيدي اليهود والنصارى اليوم ال ميكن القول بأما مها اللذان 
وحىت اليهود والنصارى أنفسهم ال جيادلون يف أن ! على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السالم

النسخة األصلية هلذين الكتابني ال وجود هلا وأن ما بني أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها 
ومع ذلك ! أضيف إليه الكثري..  قليل وهو.. معظم أصول الكتابني ومل يبق إال ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة 

فما تزال يف كتب العهد القدمي إشارات إىل اجلهاد ، والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيني ، 
 وتصورهم - سبحانه -وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم للّه ! لنصر إهلهم وديانته وعبادته

  . للجهاد يف سبيله
ولكننا يف حاجة شديدة ..  أيدي النصارى اليوم فال ذكر وال إشارة إىل جهاد فأما يف األناجيل اليت بني

إىل تعديل املفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه املفهومات إمنا جاءت من هذه األناجيل اليت ال 
به  وقبل ذلك بشهادة اللّه سبحانه كما وردت يف كتا-!  بشهادة الباحثني النصارى أنفسهم-أصل هلا 

  .احملفوظ الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
إن وعده باجلنة ملن يقاتلون يف سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون ثابت يف : واللّه سبحانه يقول يف كتابه احملفوظ 

إن اجلهاد يف سبيل ! فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال.. التوراة واإلجنيل والقرآن 
  ..منذ كانت الرسل ، ومنذ كان دين اللّه . كل مؤمن على اإلطالق. اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن

ولكن اجلهاد يف سبيل اللّه ليس جمرد اندفاعة إىل القتال إمنا هو قمة تقوم على قاعدة من اإلميان املتمثل يف 
لبيعة ، والذين تتمثل فيهم حقيقة واملؤمنون الذين عقد اللّه معهم ا: مشاعر وشعائر وأخالق وأعمال 

الراِكعونَ . الساِئحونَ. الْحاِمدونَ. الْعاِبدونَ. التاِئبونَ«: اإلميان هم قوم تتمثل فيهم صفات إميانية أصيلة 
  ..» ِهوالْحاِفظُونَ ِلحدوِد اللَّ. الْآِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَِر. الساِجدونَ

والتوبة شعور بالندم على ما مضى ، وتوجه إىل . مما أسلفوا ، العائدون إىل اللّه مستغفرين.. » التاِئبونَ«
فهي طهارة . اللّه فيما بقي ، وكف عن الذنب ، وعمل صاحل حيقق التوبة بالفعل كما حيققها بالترك

  .وزكاة وتوجه وصالح
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صفة هذه ثابتة يف .. ه وحده بالعبادة وبالعبودية ، إقرارا بالربوبية املتوجهون إىل اللّ.. » الْعاِبدونَ«
نفوسهم تترمجها الشعائر ، كما يترمجها التوجه إىل اللّه وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل 

  .فهي إقرار باأللوهية والربوبية للّه يف صورة عملية واقعية. اتباع
م على االعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم حبمد اللّه يف السراء الذين تنطوي قلو.. » الْحاِمدونَ«

وليس احلمد . يف السراء للشكر على ظاهر النعمة ، ويف الضراء للشعور مبا يف االبتالء من الرمحة. والضراء
ل ما هو احلمد يف السراء وحدها ، ولكنه احلمد يف الضراء حني يدرك القلب املؤمن أن اللّه الرحيم العاد

  .كان ليبتلي املؤمن إال خلري يعلمه ، مهما خفي على العباد إدراكه
إم : ومنها ما يقول . إم املهاجرون: فمنها ما يقول . وختتلف الروايات فيهم.. » الساِئحونَ«

منيل وحنن .. إم الصائمون : ومنهم من يقول . إم املتنقلون يف طلب العلم: ومنها ما يقول . ااهدون
ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت «: إىل اعتبارهم املتفكرين يف خلق اللّه وسننه ، ممن قيل يف أمثاهلم يف موضع آخر 

 ، واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِب ، الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقياماً وقُعوداً وعلى جنوِبِهم. والْأَرِض
فهذه الصفة أليق .. » ! ...ربنا ما خلَقْت هذا باِطلًا سبحانك: ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض 

فمع التوبة والعبادة واحلمد يكون التدبر يف ملكوت اللّه على هذا . هنا باجلو بعد التوبة والعبادة واحلمد
ال . اللّه ، وإدراك حكمته يف خلقه ، وإدراك احلق الذي يقوم عليه اخللقالنحو الذي ينتهي باإلنابة إىل 

ولكن لبناء احلياة وعمراا بعد ذلك على . لالكتفاء ذا اإلدراك وإنفاق العمر يف جمرد التأمل واالعتبار
  ..أساس هذا اإلدراك 

 كأا صفة ثابتة من صفام وكأن الذين يقيمون الصالة ويقومون بالصالة.. » الراِكعونَ الساِجدونَ«
  . الركوع والسجود طابع مميز بني الناس هلم

وحني يقوم اتمع املسلم الذي حتكمه شريعة اللّه ، فيدين .. » الْآِمرونَ ِبالْمعروِف والناهونَ عِن الْمنكَِر«
يف داخل هذا اتمع ويتناول ما يقع للّه وحده وال يدين لسواه ، يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ولكن حني ال يكون يف األرض جمتمع مسلم وذلك .. فيه من أخطاء واحنرافات عن منهج اللّه وشرعه 
حني ال يكون يف األرض جمتمع احلاكمية فيه للّه وحده ، وشريعة اللّه وحدها هي احلاكمة فيه ، فإن 

 باملعروف األكرب ، وهو تقرير ألوهية اللّه وحده سبحانه األمر باملعروف جيب أن يتجه أوال إىل األمر
وهو حكم . والنهي عن املنكر جيب أن يتجه أوال إىل النهي عن املنكر األكرب. وحتقيق قيام اتمع املسلم

 - �  -والذين آمنوا مبحمد .. الطاغوت وتعبيد الناس لغري اللّه عن طريق حكمهم بغري شريعة اللّه 
وا ابتداء إلقامة الدولة املسلمة احلاكمة بشريعة اللّه ، وإقامة اتمع املسلم احملكوم ذه هاجروا وجاهد

فلما مت هلم ذلك كانوا يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر يف الفروع املتعلقة بالطاعات . الشريعة
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 شيء من هذه التفريعات ومل ينفقوا قط جهدهم ، قبل قيام الدولة املسلمة واتمع املسلم يف. واملعاصي
ومفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال بد أن يدرك وفق ! اليت ال تنشأ إال بعد قيام األصل األصيل

فال يبدأ باملعروف الفرعي واملنكر الفرعي قبل االنتهاء من املعروف األكرب واملنكر األكرب . مقتضى الواقع
وهو القيام على حدود اللّه .. » والْحاِفظُونَ ِلحدوِد اللَِّه«! سلم، كما وقع أول مرة عند نشأة اتمع امل

ولكن هذه كاألمر باملعروف .. ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها . لتنفيذها يف النفس ويف الناس
  .والنهي عن املنكر ، ال يقام عليها إال يف جمتمع مسلم
اللّه وحدها يف أمره كله وإال الذي يفرد اللّه سبحانه وال جمتمع مسلم إال اتمع الذي حتكمه شريعة 

.. باأللوهية والربوبية واحلاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت املتمثل يف كل شرع مل يأذن به اللّه 
ومىت قام كان هناك مكان للحافظني حلدود اللّه فيه . واجلهد كله جيب أن ينفق ابتداء إلقامة هذا اتمع

  ! كذلك أول مرة عند نشأة اتمع املسلمكما وقع .. 
توبة ترد العبد إىل اللّه ، : وهذه هي صفاا ومميزاا . هذه هي اجلماعة املؤمنة اليت عقد اللّه معها بيعته

. وعبادة تصله باللّه وجتعل اللّه معبوده وغايته ووجهته. وتكفه عن الذنب ، وتدفعه إىل العمل الصاحل
وسياحة يف . اء والضراء نتيجة االستسالم الكامل للّه والثقة املطلقة برمحته وعدلهومحد للّه على السر

وأمر باملعروف . ملكوت اللّه مع آيات اللّه الناطقة يف الكون الدالة على احلكمة واحلق يف تصميم اخللق
نها العادين وحفظ حلدود اللّه يرد ع. وي عن املنكر يتجاوز صالح الذات إىل إصالح العباد واحلياة

  ..واملضيعني ، ويصوا من التهجم واالنتهاك 
هذه هي اجلماعة املؤمنة اليت بايعها اللّه على اجلنة ، واشترى منها األنفس واألموال ، لتمضي مع سنة اللّه 

ذين قتال يف سبيل اللّه إلعالء كلمة اللّه وقتل ألعداء اللّه ال. اجلارية منذ كان دين اللّه ورسله ورساالته
حيادون اللّه أو استشهاد يف املعركة اليت ال تفتر بني احلق والباطل ، وبني اإلسالم واجلاهلية ، وبني الشريعة 

  .والطاغوت ، وبني اهلدى والضالل
وليست احلياة سالمة ذليلة ، . وليست احلياة أكال كما تأكل األنعام ومتاعا. وليست احلياة هلوا ولعبا
كفاح يف سبيل احلق ، وجهاد يف سبيل : إمنا احلياة هي هذه .. سلم الرخيصة وراحة بليدة ورضى بال

  ..مث اجلنة والرضوان .. اخلري ، وانتصار إلعالء كلمة اللّه ، أو استشهاد كذلك يف سبيل اللّه 
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ِه وِللرسوِل ِإذا دعاكُم ِلما يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَّ«: هذه هي احلياة اليت يدعى إليها املؤمنون باللّه 
ِييكُمحواملؤمنون الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأمواهلم بأن .. وصدق رسول اللّه . وصدق اللّه... » ي

  ٩١".هلم اجلنة ، أمة وحدهم ، العقيدة يف اللّه بينهم هي وشيجة االرتباط والتجمع الوحيدة
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 )١٧١٦ / ٣ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٩١
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        الباب الثاينالباب الثاينالباب الثاينالباب الثاين

 ة النبويةة النبويةة النبويةة النبوية يف السن يف السن يف السن يف السنما وردما وردما وردما ورد

  املبحث األول 
  الترغيب يف الرباط يف سبيل اهللا

  
 اِعِدىٍد السعِن سِل بهس نولَ اللَِّه - رضى اهللا عنه -عسِبيِل اللَِّه «  قَالَ - �- أَنَّ رٍم ِفى سواطُ يِرب

حِدكُم ِمن الْجنِة خير ِمن الدنيا وما علَيها والروحةُ يروحها الْعبد خير ِمن الدنيا وما علَيها وموِضع سوِط أَ
  ٩٢  البخاري أخرجه.»ِفى سِبيِل اللَِّه أَِو الْغدوةُ خير ِمن الدنيا وما علَيها 

  . بفتح الراء املرة الواحدة من ايءوالروحة ، الغدوة بفتح الغني املعجمة هي املرة الواحدة من الذهاب
ِرباطُ يوٍم ولَيلٍَة خير ِمن ِصياِم شهٍر وِقياِمِه وِإنْ «  يقُولُ - �-وعن سلْمانَ قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه 

و قُهِه ِرزلَيع ِرىأُجو لُهمعالَِّذى كَانَ ي لُهمِه علَيى عرج اتانَ مالْفَت ٩٣رواه مسلم . »أَِمن  
كُلُّ ميٍت يختم علَى عمِلِه ِإالَّ الَِّذى مات مراِبطًا «  أَنه قَالَ - �-وعن فَضالَةَ بن عبيٍد عن رسوِل اللَِّه 

يِة وامِم الِْقيوِإلَى ي لُهمع ى لَهمني هِبيِل اللَِّه فَِإنِر ِفى سِة الْقَبنِفت ِمن نولَ اللَِّه . »أْمسر تِمعسو-� - 
أخرجه الترمذي وقَالَ أَبو ِعيسى وِفى الْباِب عن عقْبةَ بِن عاِمٍر .  »الْمجاِهد من جاهد نفْسه « يقُولُ 
  ٩٤.يحوحِديثُ فَضالَةَ بِن عبيٍد حِديثٌ حسن صِح. وجاِبٍر

ِديكَِربعِن ماِم بِن الِْمقْدولُ اللَِّه  رضي اهللا عنهوعساٍل  « - �- قَالَ قَالَ رِخص اللَِّه ِست دِهيِد ِعنِللش
زِع اَألكْبِر ويوضع علَى يغفَر لَه ِفى أَوِل دفْعٍة ويرى مقْعده ِمن الْجنِة ويجار ِمن عذَاِب الْقَبِر ويأْمن ِمن الْفَ

رأِْسِه تاج الْوقَاِر الْياقُوتةُ ِمنها خير ِمن الدنيا وما ِفيها ويزوج اثْنتيِن وسبِعني زوجةً ِمن الْحوِر الِْعِني 
  .٩٥رواه الترمذي .»ويشفَّع ِفى سبِعني ِمن أَقَاِرِبِه 

ِمن خيِر معاِش الناِس لَهم رجلٌ ممِسك ِعنانَ فَرِسِه ِفى «  أَنه قَالَ - �-ى هريرةَ عن رسوِل اللَِّه وعن أَِب
انه أَو رجلٌ ِفى سِبيِل اللَِّه يِطري علَى متِنِه كُلَّما سِمع هيعةً أَو فَزعةً طَار علَيِه يبتِغى الْقَتلَ والْموت مظَ

                                                 
 )   ٢٨٩٢( برقم -  ٩٢
 )٥٠٤٧( برقم-  ٩٣
 وهو كما قال )١٧٢١(برقم-  ٩٤
 وهو كما قال. هذَا حِديثٌ صِحيح غَِريب: وقَالَ )    ١٧٦٤(برقم  -  ٩٥
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 هبر دبعيكَاةَ وِتى الزؤيالَةَ والص ِقيمِة يِديِذِه اَألوه اٍد ِمنطِْن وب ِف أَوعِذِه الشه فٍَة ِمنعأِْس شٍة ِفى رميغُن
  .٩٦لم رواه مس.»حتى يأِْتيه الْيِقني لَيس ِمن الناِس ِإالَّ ِفى خيٍر 

 واهليعة بفتح اهلاء وسكون الياء كل ما أفزع من جانب العدو من صوت أو خرب ،  ظهره :منت الفرس
  .والشعفة بالشني املعجمة والعني املهملة مفتوحتني هي رأس اجلبل،

 الَ بأْس ، فَانصرف الناس وأَبو :وعن أَِبي هريرةَ ، أَنه كَانَ ِفي الرباِط ، فَفَِزعوا ِإلَى الساِحِل ، ثُم ِقيلَ 
: يقُولُ  �سِمعت رسولَ اِهللا : ما يوِقفُك يا أَبا هريرةَ ؟ فَقَالَ : هريرةَ واِقف ، فَمر ِبِه ِإنسانٌ ، فَقَالَ 

   .٩٧رواه ابن حبان والبيهقي. ند الْحجِر اَألسوِدموِقف ساعٍة ِفي سِبيِل اِهللا خير ِمن ِقياِم لَيلَِة الْقَدِر ِع
وعن أَِبى صاِلٍح مولَى عثْمانَ بِن عفَّانَ قَالَ سِمعت عثْمانَ وهو علَى الِْمنبِر يقُولُ ِإنى كَتمتكُم حِديثًا 

عنى ثُم بدا ِلى أَنْ أُحدثَكُموه ِليختار امرؤ ِلنفِْسِه ما بدا لَه  كَراِهيةَ تفَرِقكُم - �-سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 
 »ِرباطُ يوٍم ِفى سِبيِل اللَِّه خير ِمن أَلِْف يوٍم ِفيما ِسواه ِمن الْمناِزِل «  يقُولُ - �-سِمعت رسولَ اللَِّه 

  .٩٨رواه الترمذي
ِإذَا انتاطَِت الْمغاِزي ، وكَثُرِت الْعزاِئم ، :  �قَالَ رسولُ اِهللا :  بِن الندِر رِضي اللَّه عنه قَالَ وعن عتبةَ

  ٩٩ ابن أيب عاصم "واستِحلَِّت الْغناِئم ، فَخير ِجهاِدكُم الرباطُ
سِمعت أَبا أُمامةَ وجبير بن : حدثَنا خاِلد بن معدانَ ، قَالَ :  ، قَالَ وعن عبِد الرحمِن بِن يِزيد بِن جاِبٍر 

إذَا انطَاطَ الْغزو : وما ذَِلك ؟ قَالَ : يأِْتي علَى الناِس زمانٌ أَفْضلُ الِْجهاِد الرباطُ ، فَقُلْت : نفَيٍر يقُوالَِن 
رِت الْغكَثُراطُوبمِئٍذ الروي ادلُ الِْجهفَأَفْض اِئمنِحلَِّت الْغتاسو ١٠٠ أخرجه ابن أيب شيبة .اِئم  
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 )٤٩٩٧( برقم -  ٩٦
 صحيح) ٤١١٧(وشعب اإلميان للبيهقي)  ٤٦٠٣)  (٤٦٢ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ٩٧
 .  قَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب)  ١٧٦٨(سنن الترمذى  -  ٩٨
عمر )٩٦٢١(وعب) ١٩٢١( موقوفاً على أيب أمامة وجبري ابن نفري الضعيفة ٤/٥٨٤فيه لني وبنحوه عند ش  و١٣٧٦(اآلحاد واملثاين  - ٩٩

 بعد ، تباطأ: انتاط  - وسنده صحيح وحكمه حكم املرفوع ، فاحلديث صحيح لغريه
 صحيح ومثله ال يقال بالراي) ١٩٨٠٧) (٣٢٨ص  / ٥ج (مصنف ابن أيب شيبة   -  ١٠٠



 ٢٣٧

  املبحث الثاين
  الترغيب يف احلراسة يف سبيل اهللا تعاىل

  
الديناِر والدرهِم والْقَِطيفَِة تِعس عبد «  قَالَ - � - عِن النِبى - رضى اهللا عنه -عن أَِبى هريرةَ 

 ضري طَ لَمعي ِإنْ لَمو ، ِضىر ِطىِة ، ِإنْ أُعِميصالْخو « .  
 ِبىِن النةَ عريرأَِبى ه نِة ، ِإنْ «  قَالَ - � -ويف رواية  عِميصالْخ دبعِم وهرالد دبعاِر وينالد دبع ِعست

أُعِطى رِضى ، وِإنْ لَم يعطَ سِخطَ ، تِعس وانتكَس ، وِإذَا ِشيك فَالَ انتقَش ، طُوبى ِلعبٍد آِخٍذ ِبِعناِن 
 وِإنْ كَانَ ِفى فَرِسِه ِفى سِبيِل اللَِّه ، أَشعثَ رأْسه مغبرٍة قَدماه ، ِإنْ كَانَ ِفى الِْحراسِة كَانَ ِفى الِْحراسِة ،

 فَّعشي لَم فَعِإنْ شو ، ذَنْ لَهؤي أْذَنَ لَمتاقَِة ، ِإِن اساقَِة كَانَ ِفى السالس « . هفَعري ِد اللَِّه لَمبو عقَالَ أَب
طُوبى فُعلَى ِمن كُلِّ . ولُ فَأَتعسهم اللَّه كَأَنه يقُ. ِإسراِئيلُ ومحمد بن جحادةَ عن أَِبى حِصٍني وقَالَ تعسا 
 ِطيبي ِمن ىهاِو وِإلَى الْو لَتواٌء حي ىهٍب ، وٍء طَيى١٠١رواه البخاري . ش . 

انتقش ، أي إذا دخلت فيه شوكة فعسى أن ال تنتزع ، دعاء عليه بأن يصاب مبصيبة  ومعىن إذا شيك فال
 . وال جيرب منها 

ِمن خيِر معاِش الناِس لَهم رجلٌ ممِسك ِعنانَ فَرِسِه ِفى «  أَنه قَالَ - �-وعن أَِبى هريرةَ عن رسوِل اللَِّه 
لَ وِغى الْقَتتبِه يلَيع ةً طَارعفَز ةً أَوعيه ِمعا سِنِه كُلَّمتلَى مع ِطريِبيِل اللَِّه يلٌ ِفى سجر أَو هظَانم توالْم

 هبر دبعيكَاةَ وِتى الزؤيالَةَ والص ِقيمِة يِديِذِه اَألوه اٍد ِمنطِْن وب ِف أَوعِذِه الشه فٍَة ِمنعأِْس شٍة ِفى رميغُن
ياِس ِإالَّ ِفى خالن ِمن سلَي ِقنيالْي هأِْتيى يت١٠٢رواه مسلم. »ٍر ح   

 ِفتنةً فَقَربها قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَِّه من خير الناِس - �-وعن أُم ماِلٍك الْبهِزيِة قَالَت ذَكَر رسولُ اللَِّه 
.  »ذٌ ِبرأِْس فَرِسِه يِخيف الْعدو ويِخيفُونه رجلٌ ِفى ماِشيِتِه يؤدى حقَّها ويعبد ربه ورجلٌ آِخ« ِفيها قَالَ 

    .١٠٣رواه الترمذي
عيناِن الَ تمسهما النار عين بكَت ِمن خشيِة اللَِّه «  يقُولُ - �-عِن ابِن عباٍس قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه و

  ١٠٤ . الترمذي رواه . »ِه وعين باتت تحرس ِفى سِبيِل اللَّ

                                                 
 )٢٨٨٧ و٢٨٨٦(صحيح البخارى  -  ١٠١
الصوت : اهليعة -الظهر : املنت -مجع مظنة وهى موضع الشىء ومعدنه  : املظان -أعلى اجلبل : الشعفة - ) ٤٩٩٧(صحيح مسلم  -  ١٠٢

 الذى يفزع منه ويخاف عند حضور العدو
 صحيح لغريه ) ٢٣٣٢(سنن الترمذى  -  ١٠٣
 وهو حديث صحيح لغريه) ١٧٤٠( برقم -  ١٠٤



 ٢٣٨

عين باتت تكُْأل الْمسِلِمني ِفي : عيناِن ال تمسهما النار أَبدا :  �وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ رسولُ اللَِّه 
    ١٠٥أخرجه أبو يعلى" . سِبيِل اللَِّه ، وعين بكَت ِمن خشيِة اللَِّه

عين : ثَالثَةٌ ال ترى أَعينهم النار:" �قَالَ رسولُ اللَِّه : ِن حِكيٍم، عن أَِبيِه، عن جدِه، قَالَوعن بهز ب
  ١٠٦أخرجه الطرباين "حرست ِفي سِبيِل اللَِّه، وعين بكَت ِمن خشيِة اللَِّه، وعين غَضت عن محاِرِم اللَِّه

  . زا أي حتفظ وحترستكأل مهمو
  ِبىا أَنَّ النمهنع اللَّه ِضىر رمِن عِن ابقَالَ - �-وع : » اِرسِر حلَِة الْقَدلَي لَ ِمنلٍَة أَفْضِبلَي ئُكُمبأَالَ أُن

رواه البيهقي يف .لْقَطَّانُ ووقَفَه وِكيعرفَعه يحيى ا. »حرس ِفى أَرِض خوٍف لَعلَّه أَنْ الَ يرِجع ِإلَى أَهِلِه 
  ١٠٧السنن الكربى 

ْ رسوِل اللَِّه  من حرس ِمن وراِء الْمسِلِمني ِفي سِبيِل اللَِّه :"قَالَ �وعن سهِل بن معاٍذ، عن أَِبيِه، عن
ينيِبع ارالن ري لْطَانٌ لَمس ذُهأْخا ال يعطَوتقُولُمالَى يعت ِم، فَِإنَّ اللَّهِحلَّةَ الْقَسِإال :"ِه ِإال ت كُمِإنْ ِمنو

    ١٠٨.  رواه أمحد والطرباين] "٧١مرمي آية "[واِردها
ِإنَّ :  ، يقُولُ سِمعت أَبا هريرةَ رِضي اللَّه عنه: قَالَ أَبو عبِد الرحمِن : وعن صاِلِح بِن كَيسانَ ، قَالَ  

عين بكَت ِمن خشيِة اللَِّه ، وعين باتت تحرس : حرم علَى عينيِن أَنْ تنالَهما النار : ، قَالَ  �رسولَ اللَِّه 
   ١٠٩.اِإلسالم وأَهلُه ِمن أَهِل الْكُفِْر أخرجه احلاكم

 ِفى غَزوٍة فَأَتينا ذَات لَيلٍَة ِإلَى شرٍف فَِبتنا علَيِه فَأَصابنا - �-نا مع رسوِل اللَِّه كُ:  وعن أَبي ريحانةَ قال 
ما  فَلَ- يعِنى الترس -برد شِديد حتى رأَيت من يحِفر ِفى اَألرِض حفْرةً يدخلُ ِفيها ويلِْقى علَيِه الْحجفَةَ 

من يحرسنا ِفى هِذِه اللَّيلَِة وأَدعو لَه ِبدعاٍء يكُونُ ِفيِه «  ِمن الناِس نادى - �-رأَى ذَِلك رسولُ اللَِّه 
فَتسمى لَه . »نت من أَ« فَدنا فَقَالَ . »ادنه « فَقَالَ . فَقَالَ رجلٌ ِمن اَألنصاِر أَنا يا رسولَ اللَِّه. »فَضالً 

قَالَ أَبو ريحانةَ فَلَما سِمعت ما دعا ِبِه رسولُ اللَِّه .  ِبالدعاِء فَأَكْثَر ِمنه- �-اَألنصاِرى فَفَتح رسولُ اللَِّه 
-� -رلٌ آخجا رأَن فَقَالَ .  فَقُلْت » هنفَقَالَ . »اد تونفَد » نم تةَ. »أَنانحيو را أَبأَن قَالَ فَقُلْت .

                                                 
 خسن) ٤٣٤٦(لي  مسند أيب يعلى املوص-  ١٠٥
 حسن لغريه ) ١٦٣٤٧) (٣٥١ص  / ١٤ج  (- املعجم الكبري للطرباين -  ١٠٦
 وهو صحيح) ١٨٩١٠( برقم   -  ١٠٧
 ) ٢٥٤٥) (٣٩٠ص  / ٢ج  (- ١وغاية املقصد ىف زوائد املسند ) ١٦٨٠٩) (١١٣ص  / ١٥ج  (- املعجم الكبري للطرباين  - ١٠٨

 حسن لغريه
 وهو صحيح لغريه  ) ٢٤٣١(برقم  -  ١٠٩



 ٢٣٩

حرمِت النار علَى عيٍن دمعت أَو بكَت ِمن خشيِة اللَِّه « فَدعا ِبدعاٍء هو دونَ ما دعا ِلَألنصاِرى ثُم قَالَ 
  ١١٠.رواه أمحد  وحرمِت النار علَى عيٍن سِهرت ِفى سِبيِل اللَِّه

 أَنه سِمع أَبا سالٍَّم قَالَ حدثَِنى السلُوِلى أَبو كَبشةَ أَنه حدثَه سهلُ ابن - يعِنى ابن سالٍَّم -وعن زيٍد 
ير حتى كَانت عِشيةً فَحضرت الصالَةَ  يوم حنيٍن فَأَطْنبوا الس- �-الْحنظَِليِة أَنهم ساروا مع رسوِل اللَِّه 

يا رسولَ اللَِّه ِإنى انطَلَقْت بين أَيِديكُم حتى طَلَعت :  فَجاَء رجلٌ فَاِرس فَقَالَ - �-ِعند رسوِل اللَِّه 
فَتبسم . م ِبظُعِنِهم ونعِمِهم وشاِئِهم اجتمعوا ِإلَى حنيٍنجبلَ كَذَا وكَذَا فَِإذَا أَنا ِبهواِزنَ علَى بكْرِة آباِئِه

. »من يحرسنا اللَّيلَةَ « : ثُم قَالَ . »ِتلْك غَِنيمةُ الْمسِلِمني غَدا ِإنْ شاَء اللَّه « :  وقَالَ - �-رسولُ اللَِّه 
فَرِكب فَرسا لَه فَجاَء ِإلَى رسوِل . »فَاركَب « : قَالَ . أَنا يا رسولَ اللَِّه: الْغنِوى قَالَ أَنس بن أَِبى مرثٍَد 

استقِْبلْ هذَا الشعب حتى تكُونَ ِفى أَعالَه والَ نغرنَّ ِمن «  : - �- فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه - �-اللَِّه 
هلْ « :  ِإلَى مصالَّه فَركَع ركْعتيِن ثُم قَالَ - �-فَلَما أَصبحنا خرج رسولُ اللَِّه . »ةَ ِقبِلك اللَّيلَ

 كُمفَاِرس متسسقَالُوا . »أَح :اهنسسا أَحولَ اللَِّه مسا رولُ اللَِّه . يسلَ رعالَِة فَجِبالص بلِّى - �-فَثُوصي 
قَالَ و لَّمسو هالَتى صى ِإذَا قَضتِب حعِإلَى الش ِفتلْتي وه : » كُمفَاِرس اَءكُمج وا فَقَدِشرا . »أَبلْنعفَج

ِإنى : م فَقَالَ  فَسلَّ- �-ننظُر ِإلَى ِخالَِل الشجِر ِفى الشعِب فَِإذَا هو قَد جاَء حتى وقَف علَى رسوِل اللَِّه 
 فَلَما أَصبحت اطَّلَعت الشعبيِن - �-انطَلَقْت حتى كُنت ِفى أَعلَى هذَا الشعِب حيثُ أَمرِنى رسولُ اللَِّه 

الَ ِإالَّ مصلِّيا أَو : قَالَ . »يلَةَ هلْ نزلْت اللَّ«  : - �-فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه . ِكلَيِهما فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا
رواه أبو . »قَد أَوجبت فَالَ علَيك أَنْ الَ تعملَ بعدها «  : - �-فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه . قَاِضيا حاجةً

   .١١١داود
هلْ رآه أَحد ِمنكُم علَى :  رجلًا توفِّي فَقَالَ  جلَس فَحدثَ أَنَّ-� - وعن أَِبي عِطيةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه  

 ومن -� -نعم حرست معه لَيلَةً ِفي سِبيِل اللَِّه فَقَام رسولُ اللَِّه : عمٍل ِمن أَعماِل الْخيِر ؟ فَقَالَ رجلٌ 
ح رِخلَ الْقَبا أُدِه فَلَملَيلَّى عفَص هعولُ اللَِّه مسقَالَ -� -ثَا ر اِب ثُمرالت ِدِه ِمنونَ : "  ِبيظُني كابحِإنَّ أَص

لَا : "  ِلعمر بِن الْخطَّاِب -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه " . أَنك ِمن أَهِل الناِر وأَنا أَشهد أَنك ِمن أَهِل الْجنِة 
نأَلْ عسِة تِن الِْفطْرلْ عس لَِكناِس واِل النموغريه" .  أَع  اِنيرالطَّب اهو١١٢ر  
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 وهو حديث حسن) ١٧٦٧٦(برقم  -  ١١٠
 صحيح ) ٢٥٠٣(سنن أىب داود  -  ١١١
واملطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالين ) ٦٣٠٧(ومعرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين ) ٤١٢٨(شعب اإلميان للبيهقي  - ١١٢

 صحيح لغريه) ٩٤٩٢( وجممع الزوائد ) ٨٨٤(



 ٢٤٠

  املبحث الثالث
    الترغيب يف النفقة يف سبيل اهللا وجتهيز الغزاة وخلفهم يف أهلهم

  
نفَقَةً ِفى سِبيِل اللَِّه كُِتبت لَه ِبسبِعِمائَِة ِضعٍف من أَنفَق  « - �-عن خريِم بِن فَاِتٍك قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

الناس أَربعةٌ : قَالَ  �وعن خريِم بِن فَاِتٍك اَألسِدي ، رِضي اللَّه عنه ، عِن النِبي . ١١٣الترمذي   رواه  .»
ينِه ِفي الدلَيع عسوةٌ ، مالُ ِستماَألعو ، ورقْتمِة ، وِه ِفي اآلِخرلَيع ورقْتا مينِفي الد لَه عسومِة ، واآلِخرا و

: علَيِه ِفي الدنيا مقْتور علَيِه ِفي اآلِخرِة ، ومقْتور علَيِه ِفي الدنيا موسع علَيِه ِفي اآلِخرِة ، واَألعمالُ ِستةٌ 
وِجبٍف مةٌ ِمائَةُ ِضععبسا ، وافُهعةٌ أَضرشعِمثْلٌ ِبِمثٍْل ، واِن ، وِباللَِّه : ت كرشا ال يِمنؤم ا أَوِلمسم اتم نم

هرعشى يتٍة حنسِبح مه نم ، ارلَ النخا دكَاِفر اتم نمةَ ، ونلَ الْجخئًا ديالَى شعةٌ تنسح لَه تكُِتب ها قَلْب
 لَه تةً كُِتبنسِملَ حع نمِه ، ولَيع فاعضت ةً لَماِحدئَةً ويِه سلَيع تئَةً كُِتبيِملَ سع نمو ، فاعضال ت

١١٤" ِتبت لَه سبع ِمئَِة ِضعٍفعشر أَمثَاِلها ، ومن أَنفَق نفَقَةً ِفي سِبيِل اِهللا عز وجلَّ كُ
 

من جهز غَاِزيا ِفى سِبيِل اللَِّه فَقَد غَزا ، «  قَالَ - � - أَنَّ رسولَ اللَِّه - رضى اهللا عنه -وعن زيد بِن خاِلٍد 
   ١١٥متفق عليه» ومن خلَف غَاِزيا ِفى سِبيِل اللَِّه ِبخيٍر فَقَد غَزا 

من جهز غَاِزيا ِفي سِبيِل اِهللا ، أَو خلْفَه ِفي :  �قَالَ رسولُ اِهللا : ية عن زيِد بِن خاِلٍد الْجهِني ، قَالَ ويف روا
  ١١٦أخرجه ابن حبان.أَهِلِه ، كُِتب لَه ِمثْلُ أَجِرِه ، حتى ِإنه الَ ينقُص ِمن أَجِر الْغاِزي شيٌء

 نولَ اللَِّه وعسأَنَّ ر ِرىدِعيٍد الْخانَ - �-أَِبى سيِنى لَحثَ ِإلَى بعلٌ «  بجِن رلَيجكُلِّ ر ِمن جرخقَالَ . »ِلي ثُم
   ١١٧رواه مسلم وأبو داود. »أَيكُم خلَف الْخاِرج ِفى أَهِلِه وماِلِه ِبخيٍر كَانَ لَه ِمثْلُ ِنصِف أَجِر الْخاِرِج« ِللْقَاِعِد 

من أَظَلَّ رأْس غَاٍز أَظَلَّه اللَّه يوم الِْقيامِة ، ومن جهز :  �قَالَ رسولُ اِهللا : وعن عمر بِن الْخطَّاِب ، أَنه قَالَ 
ى منب نمِرِه ، وِمثْلُ أَج اِدِه فَلَهِبيِل اِهللا ِلِجها ِفي سِةغَاِزينا ِفي الْجتيب لَه ى اللَّهناِهللا ب مِفيِه اس ذْكَرا يِجدرواه ".س

    ١١٨ابن حبان
   

��������������   

                                                 
 وهو صحيح)  ١٧٢٥(برقم -  ١١٣
 صحيح) ١٠٤٧(يناآلحاد واملثا -  ١١٤
  )٥٠١١(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣(صحيح البخارى  -  ١١٥
 صحيح) ٤٦٣٠) (٤٨٩ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١١٦
  )٢٥١٢(وسنن أىب داود  ) ٥٠١٦(صحيح مسلم  -  ١١٧
 حسن )٤٦٢٨) (٤٨٧ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١١٨



 ٢٤١

  املبحث الرابع 
   الترغيب يف الغدوة يف سبيل اهللا والروحة 

  
 ِبىِن الناِلٍك عم نب سغَ « - �- عن أَن ِبيِل اللَِّه أَوةٌ ِفى سحولَر لَقَابا وا ِفيهما وينالد ِمن ريةٌ خود

 خير ِمن الدنيا وما ِفيها ولَو أَنَّ امرأَةً ِمن أَهِل - يعِنى سوطَه -قَوِس أَحِدكُم ِمن الْجنِة أَو موِضع ِقيٍد 
م اَءتِض َألضِل اَألرِإلَى أَه تِة اطَّلَعنا الْجما وينالد ِمن ريا خأِْسهلَى را عِصيفُهلَنا وِرحي هَألتلَما ومهنيا ب

  ١١٩رواه البخاري . »ِفيها 
بفتح الراء هي املرة الواحدة من ) والروحة(،بفتح الغني املعجمة هي املرة الواحدة من الذهاب)الغدوة(

  اخلمار) النصيف( ،ايء
بأَِبى ع نولُ اللَِّه وعسقُولُ قَالَ ري وبا أَيأَب تِمعقَالَ س ِلىبِن الْحمحِبيِل اللَِّه  « - �-ِد الرةٌ ِفى سوغَد

 تبغَرو سمِه الشلَيع تا طَلَعِمم ريةٌ خحور ١٢٠ رواه مسلم. »أَو  
 اِعِدىٍد السعِن سِل بهس نولَ اللَِّه - عنه  رضى اهللا- وعسِبيِل اللَِّه «  قَالَ - �- أَنَّ رٍم ِفى سواطُ يِرب

 دبا الْعهوحرةُ يحوالرا وهلَيا عما وينالد ِمن ريِة خنالْج ِمن ِدكُمِط أَحوس ِضعوما وهلَيا عما وينالد ِمن ريخ
  .١٢١ البخاري . »ِو الْغدوةُ خير ِمن الدنيا وما علَيها ِفى سِبيِل اللَِّه أَ

تضمن اللَّه ِلمن خرج ِفى سِبيِلِه الَ يخِرجه ِإالَّ ِجهادا ِفى  « - �-عن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه و 
ى فَهو علَى ضاِمن أَنْ أُدِخلَه الْجنةَ أَو أَرِجعه ِإلَى مسكَِنِه الَِّذى خرج ِمنه سِبيِلى وِإميانا ِبى وتصِديقًا ِبرسِل
والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه ما ِمن كَلٍْم يكْلَم ِفى سِبيِل اللَِّه ِإالَّ جاَء يوم . ناِئالً ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة

لِْقيامِة كَهيئَِتِه ِحني كُِلم لَونه لَونُ دٍم وِرحيه ِمسك والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه لَوالَ أَنْ يشق علَى الْمسِلِمني ا
لَهم والَ يِجدونَ سعةً ويشق ما قَعدت ِخالَف سِريٍة تغزو ِفى سِبيِل اللَِّه أَبدا ولَِكن الَ أَِجد سعةً فَأَحِم

 لُ ثُمو فَأُقْتأَغْز لُ ثُمِبيِل اللَِّه فَأُقْتو ِفى سى أَغْزأَن تِددِدِه لَوٍد ِبيمحم فْسالَِّذى نى ونلَّفُوا عختأَنْ ي ِهملَيع
  ١٢٢رواه مسلم  .»أَغْزو فَأُقْتلُ 

  كون الالم هو اجلرح بفتح الكاف وس :الكلم

                                                 
٢٧٩٦( -  ١١٩( 
٤٩٨٥( -  ١٢٠( 
٢٨٩٢( -  ١٢١( 
٤٩٦٧( -  ١٢٢( 



 ٢٤٢

الَ يِلج النار رجلٌ بكَى ِمن خشيِة اللَِّه حتى يعود اللَّبن ِفى  « - �- أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه وعن 
 منهانُ جخدِبيِل اللَِّه وِفى س ارغُب ِمعتجالَ يِع ور١٢٣  الترمذيرواه . »الض   

ما اغْبرت قَدما عبٍد ِفى سِبيِل اللَِّه فَتمسه النار «  قَالَ - �-عن عبِد الرحمِن بِن جبٍر أَنَّ رسولَ اللَِّه و
  ١٢٤رواه البخاري  .  »

لَه ِتِه فَقَالَتبكَاتِة مِقيا ِببهلَيلَ عخا دكَاِتباً لَهةَ أَنَّ ماِئشع نع   كلَيِذِه فَعه ِتكرم رغَي لَىاِخٍل عد رغَي تأَن 
ما خالَطَ قَلْب امِرٍئ مسِلٍم رهج ِفى «  يقُولُ - �-ِبالِْجهاِد ِفى سِبيِل اللَِّه فَِإنى سِمعت رسولَ اللَِّه 

 ارِه النلَيع اللَّه مرِبيِل اللَِّه ِإالَّ ح١٢٥  رواه أمحد. »س.  
   الرهج بفتح الراء وسكون اهلاء وقيل بفتحها هو ما يداخل باطن اإلنسان من اخلوف واجلزع وحنوه

��������������   

                                                 
 وهو كما قال.   هذَا حِديثٌ حسن صِحيح:وقال ) ١٧٣٣( -  ١٢٣
٢٨١١( -  ١٢٤( 
 وهو صحيح لغريه)  ٢٥٢٨٥(  -  ١٢٥



 ٢٤٣

  املبحث اخلامس
  الترغيب يف سؤال الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل

  
 ِبىٍف أَنَّ النينِن حِل بهقَالَ - �- عن س  »الش أَلَ اللَّهس نِإنْ ماِء ودهاِزلَ الشنم اللَّه هلَّغٍق بةَ ِبِصداده

   ١٢٦ رواه مسلم . »مات علَى ِفراِشِه 
. »من طَلَب الشهادةَ صاِدقًا أُعِطيها ولَو لَم تِصبه  « - �-  وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  ١٢٧رواه مسلم 
ِن ابِن ثَوبانَ عن أَِبيِه يرد ِإلَى مكْحوٍل ِإلَى ماِلِك بِن يخاِمر أَنَّ معاذَ بن جبٍل حدثَهم أَنه سِمع عو   

ن سأَلَ اللَّه الْقَتلَ من قَاتلَ ِفى سِبيِل اللَِّه فُواق ناقٍَة فَقَد وجبت لَه الْجنةُ وم« :  يقُولُ - �-رسولَ اللَِّه 
 ومن جِرح جرحا ِفى سِبيِل اللَِّه أَو نِكب نكْبةً فَِإنها ،ِمن نفِْسِه صاِدقًا ثُم مات أَو قُِتلَ فَِإنَّ لَه أَجر شِهيٍد 

راِن وِرحيها ِريح الِْمسِك ومن خرج ِبِه خراج ِفى تِجىُء يوم الِْقيامِة كَأَغْزِر ما كَانت لَونها لَونُ الزعفَ
  ١٢٨   رواه أبو داود والترمذي .»سِبيِل اللَِّه فَِإنَّ علَيِه طَابع الشهداِء 
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٥٠٣٩( -  ١٢٦( 
٥٠٣٨( -  ١٢٧( 
قدر ما : الفواق -صحيح ) ٤٦١٨)(٤٧٩ص  / ١٠ج  (- وصحيح ابن حبان ) ١٧٥١(وسنن الترمذى  ) ٢٥٤٣(سنن أىب داود  - ١٢٨

 بني احللبتني من الراحة



 ٢٤٤

  املبحث السادس
  الترغيب يف اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل

  
ِقيلَ ثُم ماذَا . »ِإميانٌ ِباللَِّه ورسوِلِه «  سِئلَ أَى الْعمِل أَفْضلُ فَقَالَ - �-لَ اللَِّه   عن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسو

  ١٢٩رواه البخاري  .  »حج مبرور « ِقيلَ ثُم ماذَا قَالَ . »الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه « قَالَ 
قَالَ . »اِإلميانُ ِباللَِّه والِْجهاد ِفى سِبيِلِه « ولَ اللَِّه أَى اَألعماِل أَفْضلُ قَالَ عن أَِبى ذَر قَالَ قُلْت يا رسو 

تِعني « قَالَ قُلْت فَِإنْ لَم أَفْعلْ قَالَ . »أَنفَسها ِعند أَهِلها وأَكْثَرها ثَمنا « قُلْت أَى الرقَاِب أَفْضلُ قَالَ 
اِنعص قرَألخ عنصت ِل قَالَ . »ا أَومِض الْععب نع فْتعِإنْ ض تأَيولَ اللَِّه أَرسا ري قَالَ قُلْت » كرش كُفت

 فِْسكلَى نع كقَةٌ ِمندا صهاِس فَِإنِن الن١٣٠أخرجه مسلم . »ع  
الن لٌ أَىجِعيٍد قَالَ قَالَ رأَِبى س نولَ اللَِّه قَالَ   وعسا رلُ يِبيِل « اِس أَفْضاِلِه ِفى سمفِْسِه وِبن اِهدجي ِمنؤم

مسلم . »ثُم رجلٌ معتِزلٌ ِفى ِشعٍب ِمن الشعاِب يعبد ربه ويدع الناس ِمن شرِه « قَالَ ثُم من قَالَ . »اللَِّه 
١٣١  

بِن عِن ابولَ اللَِّه  وعسفَقَالَ - �-اٍس أَنَّ ر لُوسج مهو ِهملَيع جرِزلَةً «  خناِس مِر النيِبخ ثُكُمدأَالَ أُح
رجلٌ ممِسك ِبرأِْس فَرِسِه ِفى سِبيِل اللَِّه حتى يموت أَو يقْتلَ « قَالَ . فَقَالُوا بلَى يا رسولَ اللَِّه. »
  .قَالُوا نعم يا رسولَ اللَِّه. »فَأُخِبركُم ِبالَِّذى يِليِه أَ

امرؤ معتِزلٌ ِفى ِشعٍب يِقيم الصالَةَ ويؤِتى الزكَاةَ ويعتِزلُ شرور الناِس أَفَأُخِبركُم ِبشر الناِس منِزلَةً « قَالَ 
  .١٣٢أمحد » الَِّذى يسأَلُ ِباللَِّه والَ يعِطى ِبِه « قَالَ . اللَِّهقَالُوا نعم يا رسولَ . »

ِإنَّ الشيطَانَ قَعد ِالبِن آدم ِبأَطْرِقِه فَقَعد «  يقُولُ - �-وعن سبرةَ بِن أَِبى فَاِكٍه قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه 
م وتذَر ِدينك وِدين آباِئك وآباِء أَِبيك فَعصاه فَأَسلَم ثُم قَعد لَه ِبطَِريِق الِْهجرِة لَه ِبطَِريِق اِإلسالَِم فَقَالَ تسِل

قَع ثُم راجفَه اهصِل فَعِس ِفى الطِّوثَِل الْفَراِجِر كَمهثَلُ الْما ممِإنو اَءكمسو كضأَر عدتو اِجرهفَقَالَ ت لَه د
 اهصالُ فَعالْم مقْسيأَةُ ورالْم كَحنلُ فَتقْتقَاِتلُ فَتاِل فَتالْمفِْس والن دهج وفَه اِهدجاِد فَقَالَ تِبطَِريِق الِْجه

 داهولُ اللَِّه . »فَجسفَقَالَ ر-� - » زلَى اللَِّه عا عقكَانَ ح لَ ذَِلكفَع نفَم نمةَ ونالْج ِخلَهدلَّ أَنْ يجو 

                                                 
٢٦( -  ١٢٩( 
٢٦٠( -  ١٣٠( 
٤٩٩٥( -  ١٣١( 
 وهو صحيح) ٢١٥٠( -  ١٣٢



 ٢٤٥

 هتقَصو ةَ أَونالْج ِخلَهدلَى اللَِّه أَنْ يا عقكَانَ ح ِإنْ غَِرقةَ ونالْج ِخلَهدلَّ أَنْ يجو زلَى اللَِّه عا عققُِتلَ كَانَ ح
 ِخلَهدلَى اللَِّه أَنْ يا عقكَانَ ح هتابةَ دن١٣٣رواه النسائي . »الْج  

أَنا زِعيم «  يقُولُ - �- وعن عمِرو بِن ماِلٍك الْجنِبى أَنه سِمع فَضالَةَ بن عبيٍد يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه 
 الْجنِة وِببيٍت ِفى وسِط الْجنِة وأَنا زِعيم  ِلمن آمن ِبى وأَسلَم وهاجر ِببيٍت ِفى ربِض- والزِعيم الْحِميلُ -

ِلمن آمن ِبى وأَسلَم وجاهد ِفى سِبيِل اللَِّه ِببيٍت ِفى ربِض الْجنِة وِببيٍت ِفى وسِط الْجنِة وِببيٍت ِفى أَعلَى 
عدي فَلَم لَ ذَِلكفَع نِة منِف الْجغُر وتماَء أَنْ يثُ شيح وتما يبرهم رالش الَ ِمنا وطْلَبِر ميرواه . » ِللْخ

  ١٣٤النسائي 
 ِبِشعٍب ِفيِه عيينةٌ ِمن ماٍء عذْبةٌ فَأَعجبته - �-وعن أَِبى هريرةَ قَالَ مر رجلٌ ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه 

فَذَكَر . - �-قَالَ لَِو اعتزلْت الناس فَأَقَمت ِفى هذَا الشعِب ولَن أَفْعلَ حتى أَستأِْذنَ رسولَ اللَِّه ِلِطيِبها فَ
ى بيِتِه سبِعني الَ تفْعلْ فَِإنَّ مقَام أَحِدكُم ِفى سِبيِل اللَِّه أَفْضلُ ِمن صالَِتِه ِف«  فَقَالَ - �-ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه 

عاما أَالَ تِحبونَ أَنْ يغِفر اللَّه لَكُم ويدِخلَكُم الْجنةَ اغْزوا ِفى سِبيِل اللَِّه من قَاتلَ ِفى سِبيِل اللَِّه فُواق ناقٍَة 
  .١٣٥ؤواه الترمذي  .»وجبت لَه الْجنةُ 

 مر ِبِشعٍب ِفيِه عيينةُ ماٍء عذٍْب - �- أَنَّ رجالً ِمن أَصحاِب رسوِل اللَِّه   عن أَِبى هريرة١٣٦َ وعند أمحد 
 - �-فَأَعجبه ِطيبه فَقَالَ لَو أَقَمت ِفى هذَا الشعِب فَاعتزلْت الناس والَ أَفْعلُ حتى استأِْمر رسولَ اللَِّه 

الَ تفْعلْ فَِإنَّ مقَام أَحِدكُم ِفى سِبيِل اللَِّه خير ِمن صالَِة ِستني عاماً خاِلياً «  فَقَالَ - �-نِبى فَذَكَر ذَِلك ِلل
لَِّه فُواق ناقٍَة وجبت أَالَ تِحبونَ أَنْ يغِفر اللَّه لَكُم ويدِخلَكُم الْجنةَ اغْزوا ِفى سِبيِل اللَِّه من قَاتلَ ِفى سِبيِل ال

  فواق الناقة هو ما بني رفع يدك عن ضرعها وقت احللب ووضعها وقيل هو ما بني احللبتني.  »لَه الْجنةُ 
ِبيِل مقَام الرجِل ِفي الصف ِفي س« : ، قَالَ  �وعن ِعمرانَ بِن حصيٍن رِضي اللَّه عنه ، أَنّ رسولَ اللَِّه 

   ١٣٧ رواه احلاكم » اللَِّه أَفْضلُ ِعند اللَِّه ِمن عبادِة رجٍل ِستني سنةً 
 ِبىةَ قَالَ ِقيلَ ِللنريرأَِبى ه نلَّ قَالَ - �- وعجو زِبيِل اللَِّه عِفى س ادِدلُ الِْجهعا يم  » هونِطيعتسالَ ت« .

مثَلُ الْمجاِهِد ِفى « وقَالَ ِفى الثَّاِلثَِة . »الَ تستِطيعونه « علَيِه مرتيِن أَو ثَالَثًا كُلُّ ذَِلك يقُولُ قَالَ فَأَعادوا 

                                                 
 وهو صحيح) ٣١٤٧(-  ١٣٣
 وهو صحيح) ٣١٤٦( -  ١٣٤
 .هذَا حِديثٌ حسن:و قَالَ  ) ١٧٥١( -  ١٣٥
 وهو حديث حسن )١١٠٧٠( -  ١٣٦
 وقال صحيح على شرط البخاري وهو كما قال) ٢٣٨٣( -  ١٣٧



 ٢٤٦

ى يتالٍَة حالَ صاٍم وِصي ِمن رفْتاِت اللَِّه الَ ياِئِم الْقَاِئِم الْقَاِنِت ِبآيثَِل الصِبيِل اللَِّه كَمِفى س اِهدجالْم ِجعر
  ١٣٨رواه مسلم. »سِبيِل اللَِّه تعالَى 

من آمن ِباللَِّه وِبرسوِلِه وأَقَام الصالَةَ  « - �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - رضى اهللا عنه - وعن أَِبى هريرةَ 
ِخلَهدلَى اللَِّه أَنْ يا عقانَ كَانَ حضمر امصا وِفيه ِلدِضِه الَِّتى وِفى أَر لَسج ِبيِل اللَِّه أَوِفى س داهةَ جنالْج 

« .اسالن رشبولَ اللَِّه أَفَالَ نسا رِبيِل « قَالَ . فَقَالُوا يِفى س اِهِدينجِللْم ا اللَّههدٍة أَعجرِة ِمائَةَ دنِإنَّ ِفى الْج
ا بلَى اللَِّه مأَعِة ونطُ الْجسأَو هفَِإن سودالِْفر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتِض فَِإذَا ساَألراِء ومالس نيا بِن كَميتجرالد ني

  ١٣٩أخرجه البخاري . »الْجنِة أُراه فَوقَه عرش الرحمِن وِمنه تفَجر أَنهار الْجنِة 
يا أَبا سِعيٍد من رِضى ِباللَِّه ربا وِباِإلسالَِم ِدينا «  قَالَ - �- وعن أَِبى سِعيٍد الْخدِرى أَنَّ رسولَ اللَِّه 

«  اللَِّه فَفَعلَ ثُم قَالَ فَعِجب لَها أَبو سِعيٍد فَقَالَ أَِعدها علَى يا رسولَ. »وِبمحمٍد نِبيا وجبت لَه الْجنةُ 
قَالَ وما . »وأُخرى يرفَع ِبها الْعبد ِمائَةَ درجٍة ِفى الْجنِة ما بين كُلِّ درجتيِن كَما بين السماِء واَألرِض 

  ١٤٠رواه مسلم  .  »ى سِبيِل اللَِّه الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه الِْجهاد ِف« ِهى يا رسولَ اللَِّه قَالَ 
-وعن أَِبى بكِْر بِن عبِد اللَِّه بِن قَيٍس عن أَِبيِه قَالَ سِمعت أَِبى وهو ِبحضرِة الْعدو يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 رثُّ الْهيئَِة فَقَالَ يا أَبا موسى آنت سِمعت فَقَام رجلٌ. »ِإنَّ أَبواب الْجنِة تحت ِظالَِل السيوِف  « - �
ثُم كَسر جفْن . قَالَ فَرجع ِإلَى أَصحاِبِه فَقَالَ أَقْرأُ علَيكُم السالَم.  يقُولُ هذَا قَالَ نعم- �-رسولَ اللَِّه 

ِفِه ِإلَى الْعيى ِبسشم ثُم ِفِه فَأَلْقَاهيى قُِتلَستِبِه ح برفَض و١٤١رواه مسلم  . د  
  بفتح اجليم وإسكان الفاء هو قرابه) جفن السيف(

 رجلٌ مقَنع ِبالْحِديِد - �- يقُولُ أَتى النِبى - رضى اهللا عنه - وعن أَِبى ِإسحاق قَالَ سِمعت الْبراَء 
 « - �-فَأَسلَم ثُم قَاتلَ فَقُِتلَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه . »أَسِلم ثُم قَاِتلْ « قَالَ .  وأُسِلمفَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أُقَاِتلُ
  ١٤٢رواه البخاري  .»عِملَ قَِليالً وأُِجر كَِثريا 

  متغط باحلديد وقيل على رأسه خوذة وقيل غري ذلك) مقنع(
 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت ِعري أَِبى سفْيانَ فَجاَء وما - �-رسولُ اللَِّه  وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ بعثَ 

 قَالَ الَ أَدِرى ما استثْنى بعض ِنساِئِه قَالَ فَحدثَه الْحِديثَ - �-ِفى الْبيِت أَحد غَيِرى وغَير رسوِل اللَِّه 

                                                 
٤٩٧٧ (-  ١٣٨( 
٢٧٩٠( -  ١٣٩( 
٤٩٨٧( -  ١٤٠( 
٥٠٢٥( -  ١٤١( 
٢٨٠٨( -  ١٤٢( 



 ٢٤٧

فَجعلَ . »ِإنَّ لَنا طَِلبةً فَمن كَانَ ظَهره حاِضرا فَلْيركَب معنا «  فَتكَلَّم فَقَالَ - �-لُ اللَِّه قَالَ فَخرج رسو
رسولُ اللَِّه فَانطَلَق . »الَ ِإالَّ من كَانَ ظَهره حاِضرا « ِرجالٌ يستأِْذنونه ِفى ظُهراِنِهم ِفى علِْو الْمِدينِة فَقَالَ 

الَ يقَدمن  « - �- وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشِرِكني ِإلَى بدٍر وجاَء الْمشِركُونَ فَقَالَ رسولُ اللَِّه - �-
 هونا دى أَكُونَ أَنتٍء حىِإلَى ش كُمِمن دولُ اللَِّه. »أَحسِركُونَ فَقَالَ رشا الْمنٍة  « - �- فَدنوا ِإلَى جقُوم

 ضاَألرو اتوما السهضرع« . اتوما السهضرةٌ عنولَ اللَِّه جسا ري اِرىصاِم اَألنمالْح نب ريمقُولُ عقَالَ ي
قَالَ الَ . »حِملُك علَى قَوِلك بٍخ بٍخ ما ي « - �-فَقَالَ رسولُ اللَِّه . قَالَ بٍخ بٍخ. »نعم « واَألرض قَالَ 

فَأَخرج تمراٍت ِمن قَرِنِه . »فَِإنك ِمن أَهِلها « قَالَ . واللَِّه يا رسولَ اللَِّه ِإالَّ رجاَءةَ أَنْ أَكُونَ ِمن أَهِلها
ح ِييتا حأَن قَالَ لَِئن ثُم نهأْكُلُ ِمنلَ يعاةٌ طَِويلَةٌ فَجيا لَحهِذِه ِإناِتى هرمى آكُلَ تا - قَالَ -تى ِبممفَر 

  القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب-  ١٤٣ رواه مسلم. ثُم قَاتلَهم حتى قُِتلَ. كَانَ معه ِمن التمِر
  ١٤٤ رواه مسلم  . » الَ يجتِمع كَاِفر وقَاِتلُه ِفى الناِر أَبدا « قَالَ - �- وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 

يقُولُ اللَّه عز وجلَّ الْمجاِهد ِفى سِبيِل اللَِّه هو «  يعِنى - �- وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
هثْترأَو هتضِإنْ قَب اِمنض لَىٍة عغَِنيم ٍر أَوِبأَج هتعجر هتعجِإنْ رةَ ون١٤٥ الترمذي رواه .» الْج  

ثَالَثَةٌ كُلُّهم ضاِمن علَى اللَِّه عز وجلَّ رجلٌ خرج «  قَالَ - �- وعن أَِبى أُمامةَ الْباِهِلى عن رسوِل اللَِّه 
ِبيِل اللَِّه فَها ِفى سلٌ غَاِزيجرٍة وغَِنيمٍر وأَج الَ ِمنا نِبم هدري ةَ أَونالْج ِخلَهدفَي فَّاهوتى يتلَى اللَِّه حع اِمنض و

ن أَجٍر وغَِنيمٍة ورجلٌ راح ِإلَى الْمسِجِد فَهو ضاِمن علَى اللَِّه حتى يتوفَّاه فَيدِخلَه الْجنةَ أَو يرده ِبما نالَ ِم
   ١٤٦ أبو داود. »دخلَ بيته ِبسالٍَم فَهو ضاِمن علَى اللَِّه عز وجلَّ 
جاِهدوا ِفى سِبيِل اللَِّه فَِإنَّ الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه  « - �-وعن عبادةَ بِن الصاِمِت قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  ١٤٧  أمحد. »رك وتعالَى باب ِمن أَبواِب الْجنِة ينجى اللَّه تبارك وتعالَى ِبِه ِمن اهلَم والْغم تبا
الَ «  ما يعِدلُ الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ قَالَ - �- قَالَ ِقيلَ ِللنِبى  رضي اهللا عنه وعن أَِبى هريرةَ

 هونِطيعتسقُولُ . »تي ثَالَثًا كُلُّ ذَِلك ِن أَويترِه ملَيوا عادقَالَ فَأَع » هونِطيعتسقَالَ ِفى الثَّاِلثَِة . »الَ تثَلُ « وم
يفْتر ِمن ِصياٍم والَ صالٍَة حتى يرِجع الْمجاِهِد ِفى سِبيِل اللَِّه كَمثَِل الصاِئِم الْقَاِئِم الْقَاِنِت ِبآياِت اللَِّه الَ 

  ١٤٨ أخرجه مسلم . »الْمجاِهد ِفى سِبيِل اللَِّه تعالَى 
                                                 

٥٠٢٤( -  ١٤٣( 
٥٠٠٣( -  ١٤٤( 
 وهو كما قال.و قَالَ هذا حديث  صِحيح غَِريب ِمن هذَا الْوجِه) ١٧٢٠( -  ١٤٥
 و هو حديث  صحيح) ٢٤٧٦( -  ١٤٦
 وهو صحيح لغريه) ٢٣٣٤٨( -  ١٤٧
٤٩٧٧( -  ١٤٨( 



 ٢٤٨

 ِبىِن النأَِبيِه ع نٍل عهس نِد- �- وعأَقْت تكُنِجى غَاِزياً ووز طَلَقولَ اللَِّه انسا ر َفَقَالَت هتأَةً أَترى  أَنَّ ام
ِجعرى يتح لَهمِنى عِلغبٍل يمِنى ِبعِبرِلِه كُلِِّه فَأَخِبِفعلَّى والَِتِه ِإذَا صا . ِبصقُوِمى « فَقَالَ لَهأَنْ ت ِطيِعنيتسأَت

قَالَت ما أُِطيق . » حتى يرِجع والَ تقْعِدى وتصوِمى والَ تفِْطِرى وتذْكُِرى اللَّه تبارك وتعالَى والَ تفْتِرى
 أمحد .  »والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه لَو طُوقِْتيِه ما بلَغِت الْعشر ِمن عمِلِه حتى يرِجع « فَقَالَ . هذَا يا رسولَ اللَِّه

١٤٩  
  مجع عشرة وهو الواحد من عشرة أجزاء : العشور 

من جِرح جرحاً ِفى  « - �-ر السكْسِكى قَالَ سِمعت معاذاً يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه وعن ماِلِك بِن يخاِم
 أَلَ اللَّهس نماِء ودهالش عِه طَابلَيِك عالِْمس ِريح هِرحياِن وفَرعنُ الزلَو هنِة لَوامالِْقي مواَء يِبيِل اللَِّه جس

لشهادةَ مخِلصاً أَعطَاه اللَّه أَجر شِهيٍد وِإنْ مات علَى ِفراِشِه ومن قَاتلَ ِفى سِبيِل اللَِّه فُواق ناقٍَة وجبت لَه ا
  ١٥٠أمحد . »الْجنةُ 

 فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها وقَالَ رسولُ - �- اللَِّه  وعن هماِم بِن منبٍه قَالَ هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ عن رسوِل
كُلُّ كَلٍْم يكْلَمه الْمسِلم ِفى سِبيِل اللَِّه ثُم تكُونُ يوم الِْقيامِة كَهيئَِتها ِإذَا طُِعنت تفَجر دما  « - �-اللَِّه 

الِْمس فرع فرالْعٍم ونُ دنُ لَوولُ اللَِّه . »ِك اللَّوسقَالَ رالَ أَنْ  « - �-وِدِه لَوٍد ِفى يمحم فْسالَِّذى نو
أَشق علَى الْمؤِمِنني ما قَعدت خلْف سِريٍة تغزو ِفى سِبيِل اللَِّه ولَِكن الَ أَِجد سعةً فَأَحِملَهم والَ يِجدونَ 

  ١٥١أخرجه مسلم . » والَ تِطيب أَنفُسهم أَنْ يقْعدوا بعِدى سعةً فَيتِبعوِنى
   هو الرائحة:والعرف ،  هو اجلرح:الكلم 

 ِبىِن النةَ عامأَِبى أُم نوٍع ِفى «  قَالَ - �- وعمد ةٌ ِمنِن قَطْريأَثَرِن ويتقَطْر ِإلَى اللَِّه ِمن بٌء أَحىش سلَي
يشِبيِل اللَِّهخِفى س اقرهٍم تةُ دقَطْراِئِض اللَِّه . ِة اللَِّه وفَر ٍة ِمنِفى فَِريض أَثَرِبيِل اللَِّه وِفى س اِن فَأَثَرا اَألثَرأَمو

   ١٥٢ الترمذيرواه .»
دخلْنا علَى أُم الدرداِء : ةَ الذِّماِرى قَالَ ِنمرانُ بن عتب:  وعن الْوِليِد بِن رباٍح الذِّماِرى حدثَِنى عمى 

 فَقَالَت امتأَي نحنولُ اللَِّه : وسقُولُ قَالَ راِء يدرا الدأَب تِمعى سوا فَِإنِشرِفى «  : - �-أَب ِهيدالش فَّعشي
  ١٥٣أبو داود .  »سبِعني ِمن أَهِل بيِتِه 

                                                 
 وهو صحيح لغريه) ١٦٠٣٨( -  ١٤٩
 وهو صحيح) ٢٢٧٦٣( -  ١٥٠
٤٩٧١( -  ١٥١( 
 وهو كما قال.هذَا حِديثٌ حسن غَِريب:  قَالَ و) ١٧٧٠ (-  ١٥٢
 حسنوهو حديث ) ٢٥٢٤( -  ١٥٣



 ٢٤٩

 نوع ذَاِمىٍس الْجةٌ -قَيبحص لَه تلٌ كَانجر - ِبىقَالَ قَالَ الن -� - »  داٍل ِعنِخص ِست ِهيدطَى الشعي
ويؤمن ِمن الْفَزِع أَوِل قَطْرٍة ِمن دِمِه يكَفَّر عنه كُلُّ خِطيئٍَة ويرى مقْعده ِمن الْجنِة ويزوج ِمن الْحوِر الِْعِني 

   ١٥٤ أمحد. »اَألكْبِر وِمن عذَاِب الْقَبِر ويحلَّى حلَّةَ اِإلمياِن 
بٍخ بٍخ لَقَد سأَلْت عن :" أَخِبرِني ِبعمٍل يدِخلُِني الْجنةَ؟ قَالَ: يا رسولَ اِهللا: قُلْت: وعن معاِذ بِن جبٍل، قَالَ

 وِإنه لَيِسري علَى من يسره اُهللا علَيِه صلِّ الصلَوات الْمكْتوبةَ، وأَد الزكَاةَ الْمفْروضةَ، أَفلَا أُخِبرك عِظيٍم
-م، وعموده الصلَاةُ، وِذروةُ ِبرأِْس الْأَمِر وعموِدِه، وِذروِة سناِمِه، أَما رأْس الْأَمِر فَالِْإسلَام، من أَسلَم سِل

 سناِمِه الِْجهاد ِفي سِبيِل اِهللا، أَلَا أَدلُّك علَى أَبواِب الْخيِر، الصوم جنةٌ، والصدقَةُ تكَفِّر الْخِطيئَةَ، -]٣٠٠[
تا وطَايالْخ كَفِّرِل يِف اللَّيوج ِد ِمنبالْع امِقياِجِع { : لَاوضِن الْمع مهوبنافَى ججتِإلَى ] ١٦: السجدة[} ت

فَاطَّلَع ركْب، أَو راِكب فَأَشار رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم : آِخِر الْآيِة أَولَا أُخِبرك ِبأملَِك ذَِلك قَالَ
ثَِكلَتك :" ِإنا لَنؤاخذُ ِبما نتكَلَّم ِبأَلِْسنِتنا؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّمو: ، فَقُلْت"ِبيِدِه ِإلَى ِلساِنِه

ِتِهمأَلِْسن اِئدصاِر ِإلَّا حِفي الن اِخِرِهمنلَى مع اسالن كُبلْ يهاذُ وعا مي ك١٥٥"أُم  
بِن جاِذ بعم نٍل، قَالَوع :ةَ؟ : قُلْتنِخلُِني الْجدٍل يمِني ِبعِبرولَ اِهللا أَخسا رقَالَ. ي ": نع أَلْتس ٍخ لقَدب

دؤتةَ، ووبكْتلَاةَ الْمالص ِقيمتئًا، ويِبِه ش ِركشِه، لَا تلَياُهللا ع هرسي نلَى مع ِسريلَي هِإنِظيٍم، وكَاةَ عي الز
. أَولَا أَدلُّك علَى رأِْس الْأَمِر، وعموِدِه، وذُروِة سناِمِه؟ أَما رأْس الْأَمِر فَالِْإسلَام، من أَسلَم سِلم . الْمفْروضةَ 

أَولَا أَدلُّك علَى أَبواِب الْخيِر الصوم . ِل اِهللا وأَما ذُروةُ سناِمِه، فَالِْجهاد ِفي سِبي. وأَما عموده فَالصلَاةُ 
تتجافَى { وتلَا هِذِه الْآيةَ : قَالَ" .  تكَفِّر الْخِطيئَةَ، وِقيام الْعبِد ِمن جوِف اللَّيِل-]٩٤[-جنةٌ، والصدقَةُ 

  ] .١٦: السجدة[} جنوبهم عِن الْمضاِجِع 
ومعنى هذَا واُهللا أَعلَم أَنَّ الِْإسلَام هو الَِّذي لَا يِصح شيٌء ِمن الْعمِل ِإلَّا ِبِه، وِإذَا :" قَالَ الْحِليِمي رِحمه اُهللا 

لَّا ِببقَاِئِه، فَِإذَا فَارق الْجملَةَ لَم فَات لَم يبق معه عملٌ، فَهو كَالرأِْس الَِّذي لَا يسلَم شيٌء ِمن الْأَعضاِء ِإ
وأَما الصلَاةُ فَِإنها عمود الْأَمِر، والْأَمر هو الدين، ِلأَنَّ الِْإسلَام لَا ينفَع، ولَا . ينتفَع بعده ِبشيٍء ِمن الْأَعضاِء 

ا يغِني قَبولُها عن ِفعلَها، ِلأَنَّ الِْإسلَام وحده لَا يحِقن الدم حتى يكُونَ معه ِإقَام يثْبت ِمن غَيِر الصلَاِة، ولَ
الِْإسلَاِم أَي لَا شيَء ِمن معاِلِم : ، فَقَد ِقيلَ معناه"ذُروةُ سناِمِه الِْجهاد ِفي سِبيِل اِهللا:" وأَما قَولُه. الصلَاِة 

أَشهر ولَا أَظْهر ِمنه، فَهو كَذَروِة السناِم الَِّتي لَا شيَء ِمن الْبِعِري أَعلَى ِمنه، وعلَيِه يقَع بصر الناِظِر ِمن بعِدِه 
  ١٥٦"وبسطَ الْكَلَام ِفي شرِحِه. 

                                                 
 وهو حديث  صحيح) ١٨٢٥٧( -  ١٥٤
 صحيح لغريه ) ٢٥٤٩) ( ٢٩٩ / ٤ (-شعب اإلميان  -  ١٥٥
 صحيح لغريه ) ٣٩٢١)(٩٣ / ٦(و ) ٣٠٧٨) (٥٠ / ٥ (-شعب اإلميان  -  ١٥٦



 ٢٥٠

 النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي غَزوِة تبوك، فَأَصاب الناس ِريح، كُنا مع: وعن معاِذ بِن جبٍل، قَالَ
فَقُلْت ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسر اِس ِمنالن ا قَِريبِري، فَِإذَا أَنصِبب تبروا فَضقَطَّعفَت : نِنملَأَغْت

الْي هتلْوخفَقُلْت ،هِمن تونفَد مقَالَ: و ِني أَوبقَرٍل يمِني ِبعِبرولَ اِهللا، أَخسا رِني : ياِعدبيةَ، ونِخلُِني الْجدي
 اَهللا ولَا تشِرك ِبِه شيئًا، تعبد: لَقَد سأَلْت عن عِظيٍم، وِإنه لَيِسري علَى من يسره اُهللا علَيِه:" ِمن الناِر، قَالَ

 كأْتبأَن ِإنْ ِشئْتانَ، وضمر ومصتو ،تيالْب جحتةَ، ووضفْركَاةَ الْمِتي الزؤتةَ، ووبكْتلَاةَ الْمالص ِقيمتو
نةٌ، والصدقَةُ تكَفِّر الْخِطيئَةَ، وِقيام اللَّيِل ِفي الصوم ج:" أَجلْ يا رسولَ اِهللا، قَالَ: قُلْت" ِبأَبواِب الْخيِر

ثُم ] ١٦: السجدة[} تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع { : ، ثُم قَرأَ الْآيةَ"جوِف اللَّيِل يبتغى ِبِه وجه اِهللا
أَما رأْس الْأَمِر : أَجلْ يا رسولَ اِهللا، قَالَ: قُلْت" وعموِدِه وِذروِة سناِمِهِإنْ ِشئْت أَنبأْتك ِبرأِْس الْأَمِر :" قَالَ

" فَالِْإسلَام، وأَما عموده فَالصلَاةُ، وأَما ِذروةُ سناِمِه فَالِْجهاد، وِإنْ ِشئْت أَنبأْتك ِبأَملَِك الناِس ِمن ذَِلك كُلِِّه
ي، قُلْتنع لَاهغشأَنْ ي ِشيتلَاِن فَخجلَ رِعِه ِإلَى ِفيِه، : فَأَقْببِبأُص اري؟ فَأَشأُمولَ اِهللا، ِبأَِبي وسا ري وا هم

ِبِه، قَالَ: فَقُلْت كَلَّمتا نذُ ِبكُلِّ ماخؤا لَنِإنو ":لْ يهاذُ، وعا مي كأُم كِفي ثَِكلَت اِخِرِهمنلَى مع اسالن كُب
لَك أَو كلَيا عِإلَّا ِبم كَلَّمتلْ تهو ،ِتِهمأَلِْسن اِئدصِإلَّا ح منه١٥٧ "  ج  

  
���������������   

                                                 
 صحيح لغريه ) ٤٦٠٧) (٣٤ / ٧ (-شعب اإلميان  -  ١٥٧



 ٢٥١

  املبحث السابع 
   الترغيب يف إخالص النية يف اجلهاد

  
 قَالَ قَالَ أَعراِبى - رضى اهللا عنه -لَ حدثَنا أَبو موسى اَألشعِرى    عن عمٍرو قَالَ سِمعت أَبا واِئٍل قَا

 ِبىِبيِل اللَِّه فَقَالَ - �-ِللنِفى س نم هكَانى مرقَاِتلُ ِلييو ذْكَرقَاِتلُ ِليلُ يجالرِم ونغقَاِتلُ ِللْملُ يجالر  » نم
  ١٥٨ومسلم  رواه البخاري  . »ِلمةُ اللَِّه ِهى الْعلْيا فَهو ِفى سِبيِل اللَِّه قَاتلَ ِلتكُونَ كَ

يا رسولَ اللَِّه رجلٌ يِريد الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه وهو يبتِغى : أَنَّ رجالً قَالَ : رضي اهللا عنهوعن أَِبى هريرةَ 
عد : فَأَعظَم ذَِلك الناس وقَالُوا ِللرجِل . »الَ أَجر لَه «  : - �- فَقَالَ رسولُ اللَِّه عرضا ِمن عرِض الدنيا

يا رسولَ اللَِّه رجلٌ يِريد الِْجهاد ِفى سِبيِل اللَِّه وهو يبتِغى : فَقَالَ .  فَلَعلَّك لَم تفَهمه- �-ِلرسوِل اللَِّه 
اعينِض الدرع ا ِمنضفَقَالَ . ر : » لَه رِل . »الَ أَججوِل اللَِّه : فَقَالُوا ِللرسِلر دالثَّاِلثَةَ . - �-ع فَقَالَ لَه

 فَقَالَ لَه : » لَه ر١٥٩رواه أبو داود.»الَ أَج   
   هو ما يقتىن من مال وغريه: العرض

ِإنما اَألعمالُ ِبالنيِة «  يقُولُ - �-سِمعت رسولَ اللَِّه :  قال –هللا عنه  رضى ا- وعمر بِن الْخطَّاِب 
 هترِهج تكَان نموِلِه وسرِإلَى اللَِّه و هتروِلِه فَِهجسرِإلَى اللَِّه و هترِهج تكَان نى فَموا نِرٍئ ما ِالممِإنو

  ١٦٠ومسلم  البخاري . »يبها أَِو امرأٍَة يتزوجها فَِهجرته ِإلَى ما هاجر ِإلَيِه ِإلَى دنيا يِص
 ِبىلٌ ِإلَى النجاَء رقَالَ ج اِهِلىةَ الْبامأَِبى أُم نا - �- وعم الذِّكْرو راَألج ِمسلْتا يالً غَزجر تأَيفَقَالَ أَر 

الَ شىَء  « - �-فَأَعادها ثَالَثَ مراٍت يقُولُ لَه رسولُ اللَِّه . »الَ شىَء لَه  « - �- رسولُ اللَِّه لَه فَقَالَ
 قَالَ . »لَه ثُم » ههجِبِه و ِغىتابا واِلصخ ا كَانَ لَهِل ِإالَّ ممالْع لُ ِمنقْبالَ ي ١٦١ رواه النسائي. »ِإنَّ اللَّه   

 يعين يريد أجر اجلهاد ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز أو شجيع : قوله يلتمس األجر والذكر
   وحنو ذلك

يثًا  وعن سلَيمانَ بِن يساٍر قَالَ تفَرق الناس عن أَِبى هريرةَ فَقَالَ لَه ناِتلُ أَهِل الشاِم أَيها الشيخ حدثْنا حِد
ِإنَّ أَولَ الناِس يقْضى يوم «  يقُولُ - �- قَالَ نعم سِمعت رسولَ اللَِّه - �-سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 

                                                 
 )٥٠٢٨(ومسلم  )٣١٢٦(رواه البخاري   -  ١٥٨
 وهو حديث حسن) ٢٥١٨( -  ١٥٩
   )٥٠٣٦( ومسلم ) ٦٦٨٩(البخاري  -  ١٦٠
   حسن  حديث وهو) ٣١٥٣(-  ١٦١



 ٢٥٢

اتلْت ِفيك حتى الِْقيامِة علَيِه رجلٌ استشِهد فَأُِتى ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها قَالَ فَما عِملْت ِفيها قَالَ قَ
تِهدشتِرىٌء. اسقَالَ جَألنْ ي لْتقَات كلَِكنو تِقيلَ. قَالَ كَذَب فَقَد.  

 فَعرفَه ثُم أُِمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقى ِفى الناِر ورجلٌ تعلَّم الِْعلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ فَأُِتى ِبِه
قَالَ كَذَبت ولَِكنك . ِنعمه فَعرفَها قَالَ فَما عِملْت ِفيها قَالَ تعلَّمت الِْعلْم وعلَّمته وقَرأْت ِفيك الْقُرآنَ

اِلمقَالَ عِلي الِْعلْم تلَّمعت .قَاِرئ وقَالَ هآنَ ِليالْقُر أْتقَرِق. و ى فَقَدتِهِه حجلَى وع ِحبِبِه فَس أُِمر يلَ ثُم
ورجلٌ وسع اللَّه علَيِه وأَعطَاه ِمن أَصناِف الْماِل كُلِِّه فَأُِتى ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها قَالَ فَما . أُلِْقى ِفى الناِر

يٍل تِحب أَنْ ينفَق ِفيها ِإالَّ أَنفَقْت ِفيها لَك قَالَ كَذَبت ولَِكنك فَعلْت عِملْت ِفيها قَالَ ما تركْت ِمن سِب
ادوج وقَالَ هاِر . ِليِفى الن أُلِْقى ِهِه ثُمجلَى وع ِحبِبِه فَس أُِمر ِقيلَ ثُم ١٦٢ رواه مسلم . »فَقَد   

 شفَيا اَألصبِحى حدثَه أَنه دخلَ الْمِدينةَ فَِإذَا هو ِبرجٍل قَِد اجتمع علَيِه الناس فَقَالَ وعن عقْبةَ بِن مسِلٍم أَنَّ
 وخالَ قُلْت فَدنوت ِمنه حتى قَعدت بين يديِه وهو يحدثُ الناس فَلَما سكَت. من هذَا فَقَالُوا أَبو هريرةَ 

فَقَالَ أَبو هريرةَ .  عقَلْته وعِلمته- �-لَه أَنشدك ِبحق وِبحق لَما حدثْتِنى حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 
ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَِليالً ثُم .  عقَلْته وعِلمته- �-أَفْعلُ ُألحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ اللَِّه 

ثُم نشغَ .  ِفى هذَا الْبيِت ما معنا أَحد غَيِرى وغَيره- �-أَفَاق فَقَالَ ُألحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ اللَِّه 
 وأَنا وهو - �-اق فَمسح وجهه فَقَالَ ُألحدثَنك حِديثًا حدثَِنيِه رسولُ اللَِّه أَبو هريرةَ نشغةً أُخرى ثُم أَفَ

هرغَيِرى وغَي دا أَحنعا مِت ميذَا الْبفَقَالَ . ِفى ه ههجو حسمو أَفَاق ى ثُمرةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم
ولُ اللَِّه أَفْعسثَِنيِه ردِديثًا حح كثَندلُ ُألح-� -هرغَيِرى وغَي دأَح هعا مِت ميذَا الْبِفى ه هعا مأَنو  . ثُم

طَِويالً ثُم لَىع هتدنِهِه فَأَسجلَى وا عارالَ خم ةً ثُمِديدةً شغشةَ نريرو هغَ أَبشولُ نسثَِنى ردفَقَالَ ح أَفَاق 
 أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة ينِزلُ ِإلَى الِْعباِد ِليقِْضى بينهم وكُلُّ أُمٍة جاِثيةٌ فَأَولُ - �-اللَِّه 

لَ ِفى سِبيِل اللَِّه ورجلٌ كَِثري الْماِل فَيقُولُ اللَّه ِللْقَاِرِئ أَلَم أُعلِّمك من يدعو ِبِه رجلٌ جمع الْقُرآنَ ورجلٌ قُِت
با رلَى يوِلى قَالَ بسلَى رع لْتزا أَناَء . مآنِل واَء اللَّيِبِه آن أَقُوم تقَالَ كُن تلِّما عِفيم ِملْتاذَا عقَالَ فَم

فَيقُولُ اللَّه لَه كَذَبت وتقُولُ لَه الْمالَِئكَةُ كَذَبت ويقُولُ اللَّه لَه بلْ أَردت أَنْ يقَالَ ِإنَّ فُالَنا قَاِرئ . النهاِر

                                                 
٥٠٣٢( -  ١٦٢(   

رياء وِشدة عقُوبته ، دِليل علَى تغِليط تحِرمي ال: ِفي الْغاِزي والْعاِلم والْجواد وِعقَام علَى ِفعلهم ذَِلك ِلغيِر اللَّه ، وِإدخاهلم النار  � قوله 
أَنَّ : وِفيِه } وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين { : وعلَى الْحثّ علَى وجوب الِْإخلَاص ِفي الْأَعمال ، كَما قَالَ اللَّه تعالَى 

اد ِإنل الِْجهة ِفي فَضاِردات الْووِميموه الْعجِفي و ِفِقنينلَى الْمعاء ولَملَى الْعاء عالثَّن كَذَِلكا ، وِلصخم الَى ِبذَِلكعاللَّه ت ادأَر نِلم ا ِهيم
 )٣٨٤ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم . الْخيرات كُلّه محمول علَى من فَعلَ ذَِلك ِللَِّه تعالَى مخِلصا 



 ٢٥٣

ِقيلَ ذَاك أَ. فَقَد ى لَمتح كلَيع عسأُو أَلَم لَه قُولُ اللَّهاِل فَياِحِب الْمى ِبصتؤيٍد قَالَ وِإلَى أَح اجتحت كعد
با رلَى يب .قدصأَتو ِحمأَِصلُ الر تقَالَ كُن كتيا آتِفيم ِملْتاذَا عقَالَ فَم.  

يقَالَ فُالَنٌ جواد فَقَد ِقيلَ فَيقُولُ اللَّه لَه كَذَبت وتقُولُ لَه الْمالَِئكَةُ كَذَبت ويقُولُ اللَّه تعالَى بلْ أَردت أَنْ 
ذَاك.  

 لْتفَقَات ِبيِلكاِد ِفى سِبالِْجه تقُولُ أُِمرفَي اذَا قُِتلْتِفى م لَه قُولُ اللَّهِبيِل اللَِّه فَيى ِبالَِّذى قُِتلَ ِفى ستؤيو
ى قُِتلْتتقُ. حتو تكَذَب الَى لَهعت قُولُ اللَّهقَالَ فُالَنٌ فَيأَنْ ي تدلْ أَرب قُولُ اللَّهيو تالَِئكَةُ كَذَبالْم ولُ لَه

 ِقيلَ ذَاك ِرىٌء فَقَدولُ اللَِّه . »جسر برض ِتى فَقَالَ - �-ثُمكْبلَى رلُ «  عالثَّالَثَةُ أَو ةَ أُولَِئكريرا ها أَبي
وقَالَ الْوِليد أَبو عثْمانَ فَأَخبرِنى عقْبةُ بن مسِلٍم أَنَّ شفَيا هو الَِّذى . »م النار يوم الِْقيامِة خلِْق اللَِّه تسعر ِبِه

كَانَ سيافًا ِلمعاِويةَ قَالَ أَبو عثْمانَ وحدثَِنى الْعالَُء بن أَِبى حِكيٍم أَنه . دخلَ علَى معاِويةَ فَأَخبره ِبهذَا
فَدخلَ علَيِه رجلٌ فَأَخبره ِبهذَا عن أَِبى هريرةَ فَقَالَ معاِويةُ قَد فُِعلَ ِبهؤالَِء هذَا فَكَيف ِبمن بِقى ِمن الناِس 

اِلكه ها أَننى ظَنتا حِديدكَاًء شةُ باِويعكَى مب ثُم حسمةُ واِويعم أَفَاق ثُم رلُ ِبشجذَا الرا هاَءنج ا قَدقُلْنو 
 ولُهسرو اللَّه قدقَالَ صِهِه وجو نع) مها وِفيه مالَهمأَع ِهمِإلَي فوا نهتِزينا ويناةَ الديالْح ِريدكَانَ ي نم

نَ أُولَِئك الَِّذين لَيس لَهم ِفى اآلِخرِة ِإالَّ النار وحِبطَ ما صنعوا ِفيها وباِطلٌ ما كَانوا يعملُونَ ِفيها الَ يبخسو
   هو بفتح اجليم وكسر الراء وباملد أي شجاع : جريء- ١٦٣رواه الترمذي ). 

.  فَآمن ِبِه واتبعه ثُم قَالَ أُهاِجر معك- �- جاَء ِإلَى النِبى وعن شداِد بِن الْهاِد أَنَّ رجالً ِمن اَألعراِب
 ِبىى ِبِه النصفَأَو-� - ِبىالن ةٌ غَِنموغَز تا كَاناِبِه فَلَمحأَص ضعطَى - �- بفَأَع لَه مقَسو ما فَقَسيبس 

 �-انَ يرعى ظَهرهم فَلَما جاَء دفَعوه ِإلَيِه فَقَالَ ما هذَا قَالُوا ِقسم قَسمه لَك النِبى أَصحابه ما قَسم لَه وكَ
- . ِبىاَء ِبِه ِإلَى النفَج ذَهذَا قَالَ - �-فَأَخا هفَقَالَ م  » لَك هتمقَس« .لَِكنو كتعبذَا اتلَى ها عى قَالَ م

ِإنْ تصدِق « فَقَالَ .  فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ- وأَشار ِإلَى حلِْقِه ِبسهٍم -اتبعتك علَى أَنْ أُرمى ِإلَى ها هنا 
 قْكدصي اللَّه« . ِبىِبِه الن فَأُِتى وداِل الْعوا ِفى ِقتضهن ثُ  - �-فَلَِبثُوا قَِليالً ثُميح مهس هابأَص لُ قَدمحي

 ِبىفَقَالَ الن ارأَش-� - »  وه وأَه« .معقَالَ . قَالُوا ن » قَهدفَص اللَّه قدص« . ِبىالن هكَفَّن ِفى - �-ثُم 
 ِبىِة النبج-� - را ظَهِه فَكَانَ ِفيملَيلَّى عفَص همقَد الَِتِه  ثُمص ا ِفى « ِمناِجرهم جرخ كدبذَا عه ماللَّه

 لَى ذَِلكع ِهيدا شا أَنِهيدفَقُِتلَ ش ِبيِلك١٦٤رواه النسائي . »س  

                                                 
 وهو كما قال. هذَا حِديثٌ حسن غَِريب: وقَالَ  )٢٥٥٧( -  ١٦٣
  وهو صحيح )١٩٦٥ (-  ١٦٤



 ٢٥٤

يِصيبونَ الْغِنيمةَ ما ِمن غَاِزيٍة تغزو ِفى سِبيِل اللَِّه فَ«  قَالَ - �- وعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو أَنَّ رسولَ اللَِّه 
 مهرأَج ملَه مةً توا غَِنيمِصيبي ِإنْ لَمالثُّلُثُ و مقَى لَهبيِة واآلِخر ِمن ِرِهمأَج لُوا ثُلُثَىجعرواه مسلم . »ِإالَّ ت

١٦٥  
 ِمن مس الْقَتِل ِإالَّ كَما يِجد أَحدكُم ِمن ما يِجد الشِهيد « - �-وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  ١٦٦    الترمذيرواه. »مس الْقَرصِة 
الَ تِجف «  فَقَالَ - �- قَالَ ذُِكر الشهداُء ِعند النِبى - �- عِن النِبى  رضي اهللا عنهعن أَِبى هريرةَو  

حتى تبتِدره زوجتاه كَأَنهما ِظئْراِن أَضلَّتا فَِصيلَيِهما ِفى براٍح ِمن اَألرِض وِفى يِد اَألرض ِمن دِم الشِهيِد 
   ١٦٧ ابن ماجة . »كُلِّ واِحدٍة ِمنهما حلَّةٌ خير ِمن الدنيا وما ِفيها 

  
 ���������������   

                                                 
٥٠٣٤(-  ١٦٥( 
 .هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب: وقال ) ١٧٦٩( -  ١٦٦
 ضعيف    )٢٩٠٤( -  ١٦٧



 ٢٥٥

  املبحث الثامن 
  يل اهللا فضل الشهادة يف سب

  
ما أَحد يدخلُ الْجنةَ يِحب أَنْ يرِجع ِإلَى «  قَالَ - �- عِن النِبى - رضى اهللا عنه -عن أَنس بن ماِلٍك 

 عشر مراٍت ِلما يرى ِمن الدنيا ولَه ما علَى اَألرِض ِمن شىٍء ِإالَّ الشِهيد يتمنى أَنْ يرِجع ِإلَى الدنيا فَيقْتلَ
  ١٦٨ أخرجه البخاري . »الْكَرامِة 

 ِبىِن الناِلٍك عِن مِس بأَن نِإلَى «  قَالَ - �-وع ِجعرا تها أَنهرسي رياللَِّه خ دا ِعنلَه وتمفٍْس تن ا ِمنم
ِفيها ِإالَّ الشِهيد فَِإنه يتمنى أَنْ يرِجع فَيقْتلَ ِفى الدنيا ِلما يرى ِمن فَضِل الدنيا والَ أَنَّ لَها الدنيا وما 

  ١٦٩ أخرجه مسلم . »الشهادِة 
 ِبىِن النٍس عأَن نقَالَ - �-وع هأَن  »أَنْ ي ِحبي رياللَِّه خ دِعن لَه وتمٍد يبع ا ِمنأَنَّ ما وينِإلَى الد ِجعر

لَه الدنيا وما ِفيها ِإالَّ الشِهيد ِلما يرى ِمن فَضِل الشهادِة فَِإنه يِحب أَنْ يرِجع ِإلَى الدنيا فَيقْتلَ مرةً أُخرى 
  ١٧٠   الترمذيرواه. »
ما ِمن الناِس ِمن نفٍْس مسِلمٍة يقِْبضها ربها تِحب أَنْ «  قَالَ - �-لَِّه عِن ابِن أَِبى عِمريةَ أَنَّ رسولَ الو 

وَألنْ  « - �-قَالَ ابن أَِبى عِمريةَ قَالَ رسولُ اللَِّه . »ترِجع ِإلَيكُم وأَنَّ لَها الدنيا وما ِفيها غَير الشِهيِد 
  ١٧١ النسائي. »ِل اللَِّه أَحب ِإلَى ِمن أَنْ يكُونَ ِلى أَهلُ الْوبِر والْمدِر أُقْتلَ ِفى سِبي

الْقَتلُ ثَالَثَةٌ  « - �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - �-عن عتبةَ بِن عبٍد السلَِمى وكَانَ ِمن أَصحاِب النِبى و  
ِسِه وماِلِه ِفى سِبيِل اللَِّه حتى ِإذَا لَِقى الْعدو قَاتلَهم حتى يقْتلَ فَذَِلك الشِهيد الْمفْتِخر رجلٌ مؤِمن قَاتلَ ِبنفْ

 نفِْسِه ِمن الذُّنوِب ِفى خيمِة اللَِّه تحت عرِشِه الَ يفْضلُه النِبيونَ ِإالَّ ِبدرجِة النبوِة ورجلٌ مؤِمن قَرف علَى
والْخطَايا جاهد ِبنفِْسِه وماِلِه ِفى سِبيِل اللَِّه حتى ِإذَا لَِقى الْعدو قَاتلَ حتى يقْتلَ فَمصمصةٌ تحت ذُنوِبِه 

الْجنِة شاَء فَِإنَّ لَها ثَماِنيةَ أَبواٍب وِلجهنم سبعةَ وخطَاياه ِإنَّ السيف محاُء الْخطَايا وأُدِخلَ ِمن أَى أَبواِب 
أَبواٍب وبعضها أَفْضلُ ِمن بعٍض ورجلٌ مناِفق جاهد ِبنفِْسِه وماِلِه حتى ِإذَا لَِقى الْعدو قَاتلَ ِفى سِبيِل اللَِّه 

لَ فَِإنَّ ذَِلكقْتى يتح فَاقو النحمالَ ي فياِر الس١٧٢ أمحد .  » ِفى الن   

                                                 
٢٨١٧( -  ١٦٨( 
٤٩٧٥( -  ١٦٩( 
 وهو كما قال. هذَا حِديثٌ حسن صِحيح:وقَالَ  )  ١٧٤٤( -  ١٧٠
 صحيح) ٣١٦٦( -  ١٧١
 يف  سنده  لني  )  ١٨١٢٤( -  ١٧٢



 ٢٥٦

يا ابن : يؤتى ِبالرجِل ِمن أَهِل الْجنِة ، فَيقُولُ اللَّه لَه :  �قَالَ رسولُ اللَِّه : عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه ، قَالَ 
ما أَسأَلُك : سلْ وتمن ، فَيقُولُ : أَي رب خير منِزٍل ، فَيقُولُ  : آدم ، كَيف وجدت منِزلَك ؟ فَيقُولُ

: وأَتمنى ؟ أَسأَلُك أَنْ تردِني ِإلَى الدنيا فَأُقْتلَ ِفي سِبيِلِك عشر مراٍت ِلما رأَى ِمن فَضِل الشهادِة ، قَالَ 
أَي رب شر : يا ابن آدم ، كَيف وجدت منِزلَك ؟ فَيقُولُ :  ِمن أَهِل الناِر ، فَيقُولُ اللَّه ويؤتى ِبالرجِل

، قَد كَذَبت : نعم ، فَيقُولُ : فَتفْتِدي ِمنه ِبِطالِع اَألرِض ذَهبا ؟ فَيقُولُ : منِزٍل ، فَيقُولُ الرب عز وجلَّ 
   ١٧٣رواه النسائي واحلاكم" سأَلْتك دونَ ذَِلك فَلَم تفْعلْ 
يا ابن آدم، كَيف وجدت : يؤتى ِبالرجِل ِمن أَهِل الْجنِة، فَيقَالُ لَه: قَالَ �وعن أَنٍس، أَنّ رسولَ اللَِّه 

ما أَسأَلُك، وما أَتمنى ِإال أَنْ أُرد ِإلَى : سلْ، وتمن، فَيقُولُ: يقَالُ لَهأَرى خير منِزٍل، فَ: منِزلَك؟ فَيقُولُ
١٧٤رواه أبو عوانة  "  الدنيا، فَأُقْتلَ ِفي سِبيِلك عشر مراٍت، ِلما يرى ِمن فَضِل الشهادِة

 

دحي هِمعس هةَ أَنادأَِبى قَت نوِل اللَِّه وعسر نثُ ع-� - ملَه فَذَكَر ِفيِهم قَام هِبيِل «  أَنِفى س ادأَنَّ الِْجه
فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفى سِبيِل اللَِّه تكَفَّر . »اللَِّه واِإلميانَ ِباللَِّه أَفْضلُ اَألعماِل 

نولُ اللَِّه عسر فَقَالَ لَه اىطَايى خ-� - »  رقِْبلٌ غَيم ِسبتحم اِبرص تأَنِبيِل اللَِّه وِفى س ِإنْ قُِتلْت معن
فَّر عنى قَالَ أَرأَيت ِإنْ قُِتلْت ِفى سِبيِل اللَِّه أَتكَ. »كَيف قُلْت  « - �-ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه . »مدِبٍر 

نعم وأَنت صاِبر محتِسب مقِْبلٌ غَير مدِبٍر ِإالَّ الدين فَِإنَّ ِجبِريلَ علَيِه  « - �-خطَاياى فَقَالَ رسولُ اللَِّه 
 قَالَ ِلى ذَِلك الَم١٧٥رواه مسلم. »الس  

 بن النضِر عن ِقتاِل بدٍر فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ، ِغبت عن  قَالَ غَاب عمى أَنس- رضى اهللا عنه -وعن أَنٍس 
أَوِل ِقتاٍل قَاتلْت الْمشِرِكني ، لَِئِن اللَّه أَشهدِنى ِقتالَ الْمشِرِكني لَيرين اللَّه ما أَصنع ، فَلَما كَانَ يوم أُحٍد 

 وأَبرأُ ِإلَيك ِمما - يعِنى أَصحابه -اللَّهم ِإنى أَعتِذر ِإلَيك ِمما صنع هؤالَِء « مونَ قَالَ وانكَشف الْمسِل
عاٍذ ، الْجنةَ ،  ثُم تقَدم ، فَاستقْبلَه سعد بن معاٍذ ، فَقَالَ يا سعد بن م- يعِنى الْمشِرِكني -» صنع هؤالَِء 

قَالَ أَنس . قَالَ سعد فَما استطَعت يا رسولَ اللَِّه ما صنع . ورب النضِر ِإنى أَِجد ِرحيها ِمن دوِن أُحٍد 
سهٍم ، ووجدناه قَد قُِتلَ وقَد مثَّلَ ِبِه فَوجدنا ِبِه ِبضعا وثَماِنني ضربةً ِبالسيِف أَو طَعنةً ِبرمٍح أَو رميةً ِب

قَالَ أَنس كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هِذِه اآليةَ نزلَت ِفيِه وِفى . الْمشِركُونَ ، فَما عرفَه أَحد ِإالَّ أُخته ِببناِنِه 

                                                 
 وهذا لفظه  وهو صحيح) ٢٤٠٥(واملستدرك للحاكم  ) ٣١٧٣(سنن النسائى  -  ١٧٣
 صحيح ) ٥٩٠٣(مسند أيب عوانة  -  ١٧٤
  )٤٩٨٨(صحيح مسلم  -  ١٧٥



 ٢٥٧

ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا {أَشباِهِه 
  ١٧٦أخرجه البخاري.سورة األحزاب ) ٢٣(} تبِديلًا

 فَشق علَيِه - قَالَ -ا  بدر- �-وعن ثَاِبٍت قَالَ قَالَ أَنس عمى الَِّذى سميت ِبِه لَم يشهد مع رسوِل اللَِّه 
 �- غُيبت عنه وِإنْ أَراِنى اللَّه مشهدا ِفيما بعد مع رسوِل اللَِّه - �-قَالَ أَولُ مشهٍد شِهده رسولُ اللَِّه 

- عنا أَصم اللَّه اِنىرا - قَالَ - لَيهرقُولَ غَيأَنْ ي ابوِل اللَِّه -  قَالَ- فَهسر عم ِهدٍد - �- فَشأُح موي 
 - فَاستقْبلَ سعد بن معاٍذ فَقَالَ لَه أَنس يا أَبا عمٍرو أَين فَقَالَ واها ِلِريِح الْجنِة أَِجده دونَ أُحٍد - قَالَ -

 - قَالَ -ى جسِدِه ِبضع وثَمانونَ ِمن بيِن ضربٍة وطَعنٍة ورميٍة  فَوِجد ِف- قَالَ - فَقَاتلَهم حتى قُِتلَ -قَالَ 
  .فَقَالَت أُخته عمِتى الربيع ِبنت النضِر فَما عرفْت أَِخى ِإالَّ ِببناِنِه

دوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاه{ونزلَت هِذِه اآليةُ 
 رواه .سورة األحزاب ، قَالَ فَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت ِفيِه وِفى أَصحاِبِه) ٢٣(} ينتِظر وما بدلُوا تبِديلًا

١٧٧مسلم
 

 ِبىةَ قَالَ النرمس نال « - � -وع تأَير ا ِهىارالَِنى دخةَ ، فَأَدرجا ِبى الشِعداِنى فَصيِن أَتلَيجلَةَ رلَّي
   ١٧٨رواه البخاري» أَحسن وأَفْضلُ ، لَم أَر قَطُّ أَحسن ِمنها قَاالَ أَما هِذِه الدار فَدار الشهداِء 

هلْ رأَى : ِإذَا صلَّى الْغداةَ أَقْبلَ علَينا ِبوجِهِه ، فَقَالَ  �ولُ اِهللا كَانَ رس: وعن سمرةَ بِن جندٍب قَالَ 
أُِريت اللَّيلَةَ رجلَيِن أَتياِني فَأَخذَا ِبيِدي فَصِعدا ِبي ِفي : أَحد ِمنكُم اللَّيلَةَ رؤيا ؟ فَسأَلْنا يوما ، ثُم قَالَ 

 رواه ابن حبان .أَما هِذِه الدار فَدار الشهداِء: فَأَدخالَِني دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن ِمنها ، فَقَالَ الشجرِة ، 
١٧٩

 

 فَجعلَ وعِن ابِن الْمنكَِدِر قَالَ سِمعت جاِبرا قَالَ لَما قُِتلَ أَِبى جعلْت أَبِكى وأَكِْشف الثَّوب عن وجِهِه ،
 ِبىالن ابحأَص- � - ِبىالنِنى ووهني - � - ِبىقَالَ النو ، هني ا  « - � - لَمِكيِه ، مبا تم ِكيِه أَوبالَ ت

 ِفعى رتا حِتهِنحِبأَج ِظلُّهالَِئكَةُ تالَِت الْم١٨٠متفق عليه» ز  

يا جاِبر ، ما ِلي : " ، فَقَالَ ِلي  �لَِقيِني النِبي : سِمعت جاِبرا ، يقُولُ : لَ وعن طَلْحةَ بِن ِخراٍش ، قَا
أَلَا أُبشرك ِبما لَِقي : " يا رسولَ اللَِّه ، استشِهد أَِبي ، وترك ِعيالًا ودينا ، فَقَالَ : ؟ فَقُلْت " أَراك منكَِسرا 

                                                 
  )٢٨٠٥(صحيح البخارى  -  ١٧٦
 األجل: النحب - ) ٥٠٢٧(صحيح مسلم  -  ١٧٧
  مطوالً )١٣٨٦(و ) ٢٧٩١(صحيح البخارى  -  ١٧٨
 صحيح) ٤٦٥٩) (٥١٦ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١٧٩
  )٦٥٠٩(وصحيح مسلم ) ٤٠٨٠(صحيح البخارى  -  ١٨٠



 ٢٥٨

 اللَّه اكِبِه أَب " ولَ اللَِّه ، قَالَ : ؟ قُلْتسا رلَى ، يِإنَّ : " باٍب ، واِء ِحجرو ا قَطُّ ِإلَّا ِمندأَح اللَّه ا كَلَّمم
:  قَتلَةً ثَاِنيةً ، قَالَ اللَّه تحِييِني فَأُقْتلَ: يا عبِدي ، تمن أُعِطك ، قَالَ : اللَّه أَحيا أَباك فَكَلَّمه ِكفَاحا ، فَقَالَ 

ولَا تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء : ، ونزلَت هِذِه الْآيةُ " ِإني قَضيت أَنهم لَا يرِجعونَ 
  ١٨١رواه ابن حبان "ِعند ربِهم يرزقُونَ  

يا : " لَِقيه فَقَالَ  �لَِقيِني جاِبر بن عبِد اللَِّه ، فَأَخبرِني أَنَّ رسولَ اللَِّه :  بِن ِخراٍش ، قَالَ وعن طَلْحةَ
 ا ؟ قُلْتكَِسرنم اكاِلي أَرم اِبرالًا ، فَقَالَ: جِعيا ونيِه دلَيع كرتأَِبي و ِهدشتولَ اللَِّه اسسا ري " :  كرشأَلَا أُب

 اكا أَبيأَح ِإنَّ اللَّهاٍب ، واِء ِحجرو لِْقِه قَطُّ ِإلَّا ِمنخ ا ِمندأَح كَلِّمي لَم ِإنَّ اللَّه ، اكِبِه أَب اللَّه ا لَِقيِبم
تردِني ِإلَى الدنيا فَأُقْتلُ ِفيك ، فَقَالَ : يك ، قَالَ يا عبِدي تمن علَي ما ِشئْت أُعِط: فَكَلَّمه ِكفَاحا ، وقَالَ 

    ١٨٢"لَا ، ِإني أَقْسمت ِبيِمٍني أَنهم ِإلَيها لَا يرجعونَ يعِني الدنيا : تبارك وتعالَى 
 ا قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع نولُ اللَِّه: وعساِبٍر  � قَالَ ر؟ : " ِلج كرشأَلَا أُب ، اِبرا جلَى ، : قَالَ " يب
تمن : أَشعرت أَنَّ اللَّه عز وجلَّ أَحيا أَباك فَأَقْعده بين يديِه ، فَقَالَ : " بشرِني بشرك اللَّه ِبالْخيِر ، قَالَ 

يا رب ، ما عبدتك حق ِعبادِتك ، أَتمنى أَنْ تردِني ِإلَى الدنيا ، : عِطيكَه ، فَقَالَ علَي عبِدي ما ِشئْت أُ
 ِبيالن علَ مى ، فَقَالَ  �فَأُقْترةً أُخرم : ِجعرا لَا تهِإلَي كي ِإنِمن قب١٨٣" س  

تمن يا : يا جاِبر ِإنَّ اللَّه أَحيا أَباك فَكَلَّمه ِكفَاحا ، فَقَالَ :  �قَالَ النِبي : الَ وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَ
ي الثَّاِلثَِة يا عبد اللَِّه ، تمن قَالَ ِف: ِإلَِهي ، وما أَتمنى علَيك ، وقَد أَدخلَتِني الْجنةَ ، فَقَالَ : عبد اللَِّه قَالَ 

     ١٨٤ ولَا تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الْآيةَ: فَنزلَت : أُحيا ، ثُم أُقْتلُ قَالَ : والراِبعِة 
 ِبىةَ قَالَ النرمس نوع- � - » رجا ِبى الشِعداِنى فَصيِن أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَير ا ِهىارالَِنى دخةَ ، فَأَد

   ١٨٥رواه البخاري» أَحسن وأَفْضلُ ، لَم أَر قَطُّ أَحسن ِمنها قَاالَ أَما هِذِه الدار فَدار الشهداِء 
هلْ رأَى :  ِبوجِهِه ، فَقَالَ ِإذَا صلَّى الْغداةَ أَقْبلَ علَينا �كَانَ رسولُ اِهللا : وعن سمرةَ بِن جندٍب قَالَ 

أُِريت اللَّيلَةَ رجلَيِن أَتياِني فَأَخذَا ِبيِدي فَصِعدا ِبي ِفي : أَحد ِمنكُم اللَّيلَةَ رؤيا ؟ فَسأَلْنا يوما ، ثُم قَالَ 
 رواه ابن حبان .أَما هِذِه الدار فَدار الشهداِء: ، فَقَالَ الشجرِة ، فَأَدخالَِني دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن ِمنها 

١٨٦
 

                                                 
 صحيح ) ٧١٤٨( صِحيح ابِن ِحبانَ  -  ١٨١
 صحيح ) ٥٥٦(  التوِحيد ِلابِن خزيمةَ  -  ١٨٢
 صحيح ) ٤٨٩٩( الْمستدرك علَى الصِحيحيِن ِللْحاِكِم  -  ١٨٣
١٨٤  -  اِبيرِن الْأَعاب مجعصحيح ) ٢٠٧٤(  م 
 مطوالً ) ١٣٨٦(و ) ٢٧٩١(صحيح البخارى  -  ١٨٥
 صحيح) ٤٦٥٩) (٥١٦ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١٨٦



 ٢٥٩

وعِن ابِن عمر أَنه وقَف علَى جعفٍَر يومِئٍذ وهو قَِتيلٌ ، فَعددت ِبِه خمِسني بين طَعنٍة وضربٍة ، لَيس ِمنها 
  .ِرِه يعِنى ِفى ظَه. شىٌء ِفى دبِرِه 

 رمِن عِد اللَِّه ببع نولُ اللَِّه - رضى اهللا عنهما -ويف رواية عسر رقَالَ أَم - � - نب ديةَ زوتِة موِفى غَز 
قَالَ . » ن رواحةَ ِإنْ قُِتلَ زيد فَجعفَر ، وِإنْ قُِتلَ جعفَر فَعبد اللَِّه ب « - � -حاِرثَةَ ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

عبد اللَِّه كُنت ِفيِهم ِفى ِتلْك الْغزوِة فَالْتمسنا جعفَر بن أَِبى طَاِلٍب ، فَوجدناه ِفى الْقَتلَى ، ووجدنا ما ِفى 
  . ١٨٧رواه البخاري.  "جسِدِه ِبضعا وِتسِعني ِمن طَعنٍة ورميٍة 

أَن نرضى اهللا عنه -ٍس وع - ِبىأَنَّ الن - � - مهأِْتيلَ أَنْ ياِس ، قَبةَ ِللناحور نابا وفَرعجا وديى زعن 
 وعيناه -أَخذَ الرايةَ زيد فَأُِصيب ، ثُم أَخذَ جعفَر فَأُِصيب ، ثُم أَخذَ ابن رواحةَ فَأُِصيب « خبرهم فَقَالَ 

  ١٨٨رواه البخاري.  »  حتى أَخذَ الرايةَ سيف ِمن سيوِف اللَِّه حتى فَتح اللَّه علَيِهم -تذِْرفَاِن 
ودفَع الرايةَ  بعثَ زيدا وجعفَرا وعبد اللَِّه بن رواحةَ - �-أَنَّ رسولَ اللَِّه : ويف رواية عن أَنِس بِن ماِلٍك 

أَخذَ « : ِإلَى الناِس قَبلَ أَنْ يِجىَء الْخبر قَالَ - �-ِإلَى زيٍد فَأُِصيبوا جِميعا قَالَ أَنس فَنعاهم رسولُ اللَِّه 
ر ناللَِّه ب دبذَ عأَخ ثُم فَأُِصيب فَرعذَ جأَخ ثُم فَأُِصيب ديةَ زايالر ِمن فيس دعةَ بايذَ الرأَخ ثُم ةَ فَأُِصيباحو

  ١٨٩رواه البيهقي. قَالَ فَجعلَ يحدثُ الناس وعيناه تذِْرفَاِن. »سيوِف اللَِّه خاِلد بن الْوِليِد 

أَنْ يعقَر جوادك ، ويهراق : فْضلُ ؟ قَالَ يا رسولَ اِهللا ، أَي الِْجهاِد أَ: قَالَ رجلٌ : وعن جاِبٍر ، قَالَ 
كم١٩٠رواه ابن حبان. د  

ما يِجد الشِهيد ِمن مس الْقَتِل ِإالَّ كَما يِجد أَحدكُم ِمن  « - �-وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
  ١٩١    الترمذيرواه. »مس الْقَرصِة 

ولَ اللَِّه وعساِلٍك أَنَّ رِن مِب بِة «  قَالَ - �-ِن كَعنِة الْجرثَم ِمن لُقعٍر تضٍر خاِء ِفى طَيدهالش احوِإنَّ أَر
  . ١٩٢رواه الترمذي. »أَو شجِر الْجنِة 

                                                 
 )٤٢٦١و٤٢٦٠(صحيح البخارى  -  ١٨٧
  )٤٢٦٢(صحيح البخارى  -  ١٨٨
  صحيح ) ١٧٠٤٠) (١٥٤ص  / ٨ج (السنن الكربى للبيهقي  -  ١٨٩

وِفيِه دالَلَةٌ علَى أَنَّ الناس ِإذَا لَم يكُن علَيِهم أَِمري والَ خِليفَةُ أَِمٍري فَقَام ِبِإمارِتِهم من هو صاِلح ِلِإلمارِة وانقَادوا لَه انعقَدت : ي وقال البيهق
صلى اهللا - ما فَعلَ خاِلد بن الْوِليِد ِمن أَخِذِه الرايةَ وتأَمِرِه علَيِهم دونَ أَمِر النِبى -صلى اهللا عليه وسلم-ِوالَيته حيثُ استحسن رسولُ اللَِّه 

 . ِإياه واللَّه أَعلَم-صلى اهللا عليه وسلم- ودونَ اسِتخالَِف من مضى ِمن أُمراِء النِبى -عليه وسلم
 صحيح) ٤٦٣٩) (٤٩٦ص  / ١٠ج  (- صحيح ابن حبان -  ١٩٠
 .هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب: وقال ) ١٧٦٩( -  ١٩١
 .قَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح )  ١٧٤٢(سنن الترمذى  -  ١٩٢



 ٢٦٠

 الدرداِء ونحن أَيتام ِصغار ، فَمسحت رؤوسنا ، دخلْنا علَى أُم: وعن ِنمرانَ بِن عتبةَ الذِّماِري ، قَالَ 
 قَالَتقُولُ : واِء يدرا الدأَب تِمعي سفَِإن ، ِة أَِبيكُمفَاعوا ِفي شكُونو أَنْ تجي أَرفَِإن ، ِنيا بوا يِشرأَب :

  رواه ابن حبان يف صحيحه. يشفَع ِفي سبِعني ِمن أَهِل بيِتِهالشِهيد: يقُولُ  �سِمعت رسولَ اِهللا 
أَبِشروا فَِإنى سِمعت أَبا الدرداِء : دخلْنا علَى أُم الدرداِء ونحن أَيتام فَقَالَت  : قالويف رواية أيب داود 
  . ١٩٣»الشِهيد ِفى سبِعني ِمن أَهِل بيِتِه يشفَّع «  : - �-يقُولُ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 ِبياِب النحأَص كَانَ ِمنو لَِميِد السبِن عةَ ببتولَ اِهللا  �وعن عسلَى ثَالَثَةٌ : قَالَ  �، أَنَّ رلٌ : الْقَتجر
لَِقي الْعدو قَاتلَهم حتى يقْتلَ فَذَِلك الشِهيد الْممتحن ، مؤِمن جاهد ِبنفِْسِه وماِلِه ِفي سِبيِل اِهللا حتى ِإذَا 

ِفي خيمِة اِهللا ، تحت عرِشِه ، والَ يفْضلُه النِبيونَ ِإالَّ ِبفَضِل درجِة النبوِة ، ورجلٌ مؤِمن قَرف علَى نفِْسِه 
ايا ، جاهد ِبنفِْسِه وماِلِه ِفي سِبيِل اِهللا حتى ، ِإذَا لَِقي الْعدو قَاتلَ حتى قُِتلَ ، فَِتلْك ِمن الذُّنوِب والْخطَ

ِإنَّ لَها مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه ، ِإنَّ السيف محاٌء ِللْخطَايا ، وأُدِخلَ ِمن أَي أَبواِب الْجنِة شاَء ، فَ
ثَماِنيةَ أَبواٍب ، وِلجهنم سبعةُ أَبواٍب ، وبعضها أَفْضلُ ِمن بعٍض ، ورجلٌ مناِفق جاهد ِبنفِْسِه وماِلِه ِفي 

رواه ابن " .  السيف الَ يمحو النفَاق سِبيِل اِهللا ، حتى ِإذَا لَِقي الْعدو قَاتلَ حتى قُِتلَ فَذَِلك ِفي الناِر ، ِإنَّ
  ١٩٤حبان

 . ومعىن فذلك الشهيد املمتحن ، أي املصفى الذي حميت ذنوبه 

 ِبىأَلَ النالً سجاٍر، أَنَّ رمِن هِم بيعن نلُ؟ قَالَ: - � -وعاِء أَفْضدهالش أَى" : فا ِفى الصلْقَوِإنْ ي الَِّذين
ال يلِْفتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا، أُولَِئك ينطَِلقُونَ ِفى الْغرِف الْعلَى ِمن الْجنِة، ويضحك ِإلَيِهم ربهم، وِإذَا 

    ١٩٥رواه أمحد". ضِحك ربك ِإلَى عبٍد ِفى الدنيا، فَالَ ِحساب علَيِه

أَفْضلُ الِْجهاِد ِعند اللَِّه يوم الِْقيامِة الَِّذين يلْتقُونَ :  �قَالَ رسولُ اللَِّه : خدِري ، قَالَ وعن أَِبي سِعيٍد الْ
ضحك ِإلَيِهم ي، أُولَِئك يتلَبطُونَ ِفي الْغرِف الْعلْيا ِمن الْجنِة ، ِفي الصف فَالَ يلِْفتونَ وجوههم حتى يقَتلُوا 

 كبر ، ِهملَيع ابٍم فَالَ ِحسِإلَى قَو ِحكِإذَا ض كب١٩٦رواه الطرباين" ِإنَّ ر  

 قَالَ -ِإنَّ ِللشِهيِد ِعند اللَِّه عز وجلَّ  « - �-وعِن الِْمقْداِم بِن معِديكَِرب الِْكنِدى قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
 مقْعده ِمن الْجنِة - قَالَ الْحكَم ويرى - ِست ِخصاٍل أَنْ يغفَر لَه ِفى أَوِل دفْعٍة ِمن دِمِه ويرى -حكَم الْ

                                                 
 صحيح ) ٢٥٢٤(و سنن أىب داود) ٤٦٦٠) (٥١٧ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١٩٣
   حسن) ٤٦٦٣) (٥١٩ ص  /١٠ج  (-صحيح ابن حبان  -  ١٩٤
 اإلزالة ، واملسح وذهاب األثر والتنحية، واحملاء املزيل واملنحي للذنوب: احملو -متحو وتسقط :  حتط - ااعة : املخمصة -

 حسن ) ٢٥٥٣(وغاية املقصد ىف زوائد املسند ) ٢٢٨٤٣(٥/٢٨٧أخرجه أمحد  -  ١٩٥
 حسن ) ٩٥١٤(وجممع الزوائد ) ٥٣٨(مسند الشاميني -  ١٩٦



 ٢٦١

 قَالَ -زِع اَألكْبِر ويحلَّى حلَّةَ اِإلمياِن ويزوج ِمن الْحوِر الِْعِني ويجار ِمن عذَاِب الْقَبِر ويأْمن ِمن الْفَ
 ويوضع علَى رأِْسِه تاج الْوقَاِر الْياقُوتةُ ِمنه خير ِمن الدنيا وما ِفيها ويزوج -الْحكَم يوم الْفَزِع اَألكْبِر 

ِعنيبِفى س فَّعشيوِر الِْعِني والْح ةً ِمنجوز ِعنيبسِن ويتأَقَاِرِبِه اثْن اناً ِمنس١٩٧رواه أمحد. » ِإن .  
ِديكَِربعِن ماِم بِن الِْمقْدولُ اللَِّه  رضي اهللا عنه ورواه الترمذي عساللَِّه  « - �- قَالَ قَالَ ر دِهيِد ِعنِللش

 ويجار ِمن عذَاِب الْقَبِر ويأْمن ِمن الْفَزِع اَألكْبِر ِست ِخصاٍل يغفَر لَه ِفى أَوِل دفْعٍة ويرى مقْعده ِمن الْجنِة
ويوضع علَى رأِْسِه تاج الْوقَاِر الْياقُوتةُ ِمنها خير ِمن الدنيا وما ِفيها ويزوج اثْنتيِن وسبِعني زوجةً ِمن الْحوِر 

ِفى س فَّعشيأَقَاِرِبِه الِْعِني و ِمن ِعني١٩٨»ب .. 

لَما أُِصيب ِإخوانكُم ِبأُحٍد جعلَ اللَّه أَرواحهم ِفى جوِف «  : - �-وعِن ابِن عباٍس قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِديلَ ِمن ذَهٍب معلَّقٍَة ِفى ِظلِّ الْعرِش فَلَما طَيٍر خضٍر تِرد أَنهار الْجنِة تأْكُلُ ِمن ِثماِرها وتأِْوى ِإلَى قَنا

من يبلِّغُ ِإخواننا عنا أَنا أَحياٌء ِفى الْجنِة نرزق ِلئَالَّ : وجدوا ِطيب مأْكَِلِهم ومشرِبِهم ومِقيِلِهم قَالُوا 
والَ {فَأَنزلَ اللَّه : قَالَ . أَنا أُبلِّغهم عنكُم: ند الْحرِب فَقَالَ اللَّه سبحانه يزهدوا ِفى الِْجهاِد والَ ينكُلُوا ِع

رواه أبو . سورة آل عمران) ١٦٩(} تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ
١٩٩ داود واحلاكم

 

 ِبىاِب النحأَص ٍل ِمنجر نِإالَّ - �-وع وِرِهمونَ ِفى قُبنفْتي ِمِننيؤالُ الْما بولَ اللَِّه مسا رالً قَالَ يجأَنَّ ر 
  ٢٠٠رواه النسائي. »كَفَى ِبباِرقَِة السيوِف علَى رأِْسِه ِفتنةً « الشِهيد قَالَ 

ِضيٍس رأَن نوع ِبيى النأَت دوال أَسجأَنَّ ر ، هنع فَقَالَ  � اللَّه ، : ِتننم ، دولٌ أَسجي رولَ اللَِّه ، ِإنسا ري
جنِة ، فَقَاتلَ ِفي الْ: الريِح ، قَِبيح الْوجِه ، الَ مالَ ِلي ، فَِإنْ أَنا قَاتلْت هؤالِء حتى أُقْتلَ ، فَأَين أَنا ؟ قَالَ 

 ِبيالن اهى قُِتلَ ، فَأَتتفَقَالَ  �ح : ذَا أَوقَالَ ِلهو ، الَكم أَكْثَرو ، كِرحي بطَيو ، كهجو اللَّه ضيب قَد
 صوٍف ، تدخلُ بينه وبين جبِتِه رواه لَقَد رأَيت زوجته ِمن الْحوِر الِْعِني ، نازعته جبةً لَه ِمن: ِلغيِرِه 
  . ٢٠١احلاكم

 ِبيأَنَّ الن ، رمِن عِن ابوع�  ةً ِمناِحين اِبيرالْأَع فَعفَر ، وزونَ الْغِريداِبِه يحِفي أَص وهو ، اِبيراِء أَعِبِخب رم
هلْ ِمن عرِض : وأَصحابه يِريدونَ الْغزو ، فَقَالَ  �رسولُ اللَِّه :  ؟ فَِقيلَ لَه مِن الْقَوم: الِْخباِء ، فَقَالَ 

                                                 
 صحيح) ١٧٦٤٥(مسند أمحد  ١٩٧
 .قَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ صِحيح غَِريب )  ١٧٦٤(سنن الترمذى -  ١٩٨
 حسن)  ٣١٦٥(واملستدرك للحاكم ) ٢٥٢٢(سنن أىب داود  -  ١٩٩
 صحيح ) ٢٠٦٥(سنن النسائى -  ٢٠٠
  ولَم يخرجاه وهو كما قالهذَا حِديثٌ صِحيح علَى شرِط مسِلٍم ،: وقال ) ٢٤٦٣(املستدرك للحاكم -  ٢٠١



 ٢٦٢

 ونَ ؟ ِقيلَ لَهِصيبا يينالد : ، قَلَهتفَاع كٍْر لَهِإلَى ب دمفَع ، ِلِمنيسالْم نيب مقَست ثُم ، اِئمنونَ الْغِصيبي ، معن
، وجعلَ أَصحابه يذُودونَ بكْره عنه ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه  �وسار معهم فَجعلَ يدنو ِببكِْرِه ِإلَى رسوِل اللَِّه 

قُوا الْعدو ، فَاستشِهد فَلَ: قَالَ " . دعوا ِلي النجِدي ، فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ِإنه ِلمن ملُوِك الْجنِة : "  �
 ِبيالن ِبذَِلك ِبرا  �فَأُخِشربتسأِْسِه مر دِعن دفَقَع اهقَالَ -، فَأَت أَو  : كحضا يوررسم- ، هنع ضرأَع ثُم 
أَما ما رأَيتم ِمِن اسِتبشاِري : " رضت عنه ، فَقَالَ رأَيناك مستبِشرا تضحك ، ثُم أَع: فَقُلْنا يا رسولَ اللَِّه 

 ، فَلَما رأَيت ِمن كَرامِة روِحِه علَى اللَِّه تعالَى ، وأَما ِإعراِضي عنه ، فَِإنَّ زوجته -سروِري :  أَو قَالَ -
  ٢٠٢رواه البيهقي " ِمن الْحوِر الِْعِني الْآنَ ِعند رأِْسِه

 ِبىِت الناقَةَ أَترِن ساِرثَةَ بح أُم ىهاِء ورالْب تِع ِبنيبالر اِلٍك أَنَّ أُمم نب سا أَنثَندةَ حادقَت نوع- � - 
موكَانَ قُِتلَ ياِرثَةَ وح نثُِنى عدحاللَِّه ، أَالَ ت ِبىا ني ِة ، فَقَالَتنفَِإنْ كَانَ ِفى الْج ، بغَر مهس هابٍر أَصدب 

يا أُم حاِرثَةَ ، ِإنها ِجنانٌ ِفى الْجنِة ، وِإنَّ « قَالَ . صبرت ، وِإنْ كَانَ غَير ذَِلك اجتهدت علَيِه ِفى الْبكَاِء 
  ٢٠٣ رواه البخاري.» ابنِك أَصاب الِْفردوس اَألعلَى 

رجٍل ثَار ِمن ِوطَاِئِه وِلحاِفِه ِمن بيِن : عِجب ربنا ِمن رجلَيِن : قَالَ  �وعِن ابِن مسعوٍد ، أَنَّ رسولَ اِهللا 
 ِمن ِفراِشِه وِوطَاِئِه ِمن بين ِحبِه انظُروا ِإلَى عبِدي ثَار: ِحبِه وأَهِلِه ِإلَى الصالَِة ، فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعالَ 

 ِلمعو ، اسالن مزهِبيِل اِهللا ، فَانا ِفي سٍل غَزجرِدي ، وا ِعنفَقَةً ِممشِدي ، وا ِعنةً ِفيمغْبالَِتِه رِلِه ِإلَى صأَهو
انظُروا ِإلَى : ، فَرجع حتى أُهِريق دمه ، فَيقُولُ اللَّه ِلمالَِئكَِتِه ما علَيِه ِفي اِالنِهزاِم ، وما لَه ِفي الرجوِع 

همد ِريقى أُهتِدي حا ِعنفَقَةً ِممشِدي ، وا ِعناًء ِفيمجر عجِدي ، رب٢٠٤ابن حبانرواه أبو داود و. ع .  

.  فَقَالُوا أَِن ابعثْ معنا ِرجاالً يعلِّمونا الْقُرآنَ والسنةَ- �-لَى النِبى وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ جاَء ناس ِإ
فَبعثَ ِإلَيِهم سبِعني رجالً ِمن اَألنصاِر يقَالُ لَهم الْقُراُء ِفيِهم خاِلى حرام يقْرُءونَ الْقُرآنَ ويتدارسونَ ِباللَّيِل 
يتعلَّمونَ وكَانوا ِبالنهاِر يِجيئُونَ ِبالْماِء فَيضعونه ِفى الْمسِجِد ويحتِطبونَ فَيِبيعونه ويشترونَ ِبِه الطَّعام َألهِل 

 ِبىالن مثَهعاِء فَبِللْفُقَرفَِّة والص-� -ملُوهفَقَت موا لَهضرفَع ِهمكَانَ ِإلَيوا الْملُغبلَ أَنْ يلِّغْ .  قَبب مفَقَالُوا اللَّه
 وأَتى رجلٌ حراما خالَ أَنٍس ِمن خلِْفِه فَطَعنه - قَالَ -عنا نِبينا أَنا قَد لَِقيناك فَرِضينا عنك ورِضيت عنا 

فَذَهى أَنتٍح حمِبر .امرولُ اللَِّه فَقَالَ حسِة فَقَالَ ربالْكَع برو تاِبِه - �- فُزحَألص  » قَد كُمانوِإنَّ ِإخ
  ٢٠٥رواه مسلم. »قُِتلُوا وِإنهم قَالُوا اللَّهم بلِّغْ عنا نِبينا أَنا قَد لَِقيناك فَرِضينا عنك ورِضيت عنا 

                                                 
٢٠٢  -  ِقيهياِن ِللْبالِْإمي بعبإسناد حسن )  ٤١٤٨(ش 
 الذى ال يعرف راميه: الغرب - )  ٢٨٠٩(صحيح البخارى  -  ٢٠٣
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والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفى سِبيِل اللَِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء ِعند (لَ سأَلْنا عبد اللَِّه عن هِذِه اآليِة وعن مسروٍق قَا
 لَها قَناِديلُ معلَّقَةٌ أَرواحهم ِفى جوِف طَيٍر خضٍر« قَالَ أَما ِإنا قَد سأَلْنا عن ذَِلك فَقَالَ ) ربِهم يرزقُونَ

ِبالْعرِش تسرح ِمن الْجنِة حيثُ شاَءت ثُم تأِْوى ِإلَى ِتلْك الْقَناِديِل فَاطَّلَع ِإلَيِهم ربهم اطِّالَعةً فَقَالَ هلْ 
جنِة حيثُ ِشئْنا فَفَعلَ ذَِلك ِبِهم ثَالَثَ مراٍت فَلَما تشتهونَ شيئًا قَالُوا أَى شىٍء نشتِهى ونحن نسرح ِمن الْ

 ِبيِلكلَ ِفى سقْتى نتا حاِدنسا ِفى أَجناحوأَر درأَنْ ت ِريدن با رأَلُوا قَالُوا يسأَنْ ي كُوا ِمنرتي لَن مها أَنأَور
  ٢٠٦رواه مسلم. »ى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ تِركُوا فَلَما رأَ. مرةً أُخرى

ونِفخ : ، أَنه سأَلَ ِجبِريلَ علَيِه السالم عن هِذِه اآليِة �وعن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه ، عنْ رسوِل اللَِّه 
َألرِض ِإالَّ من شاَء اللَّه ِمن الَِّذين لَم يشِإ اللَّه أَنْ يصعقَهم ، ِفي الصوِر فَصِعق من ِفي السمواِت ومن ِفي ا

  ٢٠٧املستدرك للحاكم" هم شهداُء اللَِّه عز وجلَّ : قَالَ 
 ِبياَء النالً ججأَِبيِه ، أَنَّ ر نقَّاٍص ، عِن أَِبي وِد بعِن ساِمِر بع نوع� وهى  وهتان ا ، فَقَالَ ِحنيلِّي ِبنصي

 فِإلَى الص : ِبيى النا قَضفَلَم ، اِلِحنيالص كادِتي ِعبؤا تلَ مآِتِني أَفْض مالَةَ ، قَالَ  �اللَّهِن : الصم
ِإذَا يعقَر جوادك ، وتستشهد ِفي سِبيِل :  �نِبي أَنا يا رسولَ اِهللا ، فَقَالَ ال: الْمتكَلِّم آِنفًا ؟ فَقَالَ الرجلُ 

  ٢٠٨ رواه ابن حبان "اِهللا
كَانَ مِلك ِممن كَانَ قَبلَكُم، وكَانَ لَه ساِحر، : " وعن صهيٍب، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

اِحرالس ا كَِبرفَلَماِحرقَالَ الس ، : فَعفَد ،رحالس هلِّما ِلأُعغُلَام ِإلَي فَعِلي، فَادأَج رضحي وِسن تكَِبر ي قَدِإن
لراِهِب فَسِمع ِإلَيِه غُلَاما، فكَانَ يعلِّمه السحر، وكَانَ بين الْمِلِك وبين الساِحِر راِهب، فَأَتى الْغلَام علَى ا

ما حبسك ؟ فَِإذَا أَتى أَهلَه جلَس : كَلَامه، فَأَعجبه نجوه وكَلَامه، فَكَانَ ِإذَا أَتى الساِحر ضربه، ويقُولُ
ا حبسك ؟ فَشكَا ذَِلك ِإلَى الراِهِب، م: ِعند الراِهِب، فَيبِطئُ علَى أَهِلِه، فَِإذَا  أَتى أَهلَه ضربوه، وقَالُوا

حبسِني : حبسِني أَهِلي، فَِإذَا أَراد أَهلُك أَنْ يضِربوك، فَقُلْ: ِإذَا أَراد الساِحر أَنْ يضِربك، فَقُلْ: فَقَالَ
ابٍة فَِظيعٍة عِظيمٍة قَد حبسِت الناس فَلَا يستِطيعونَ أَنْ فَبينما هم كَذَِلك ِإذْ أَتى يوما علَى د: الساِحر، قَالَ

اللهم ِإنْ كَانَ : الْيوم أَعلَم أَمر الراِهِب أَحب ِإلَى اِهللا، أَم أَمر الساِحِر فَأَخذَ حجرا، فَقَالَ: يجوزوا ، فَقَالَ
يك وأَرضى لَك ِمن أَمِر الساِحِر فَاقْتلْ هِذِه الدابةَ حتى يجوز الناس، ورماها فَقَتلَها أَمر الراِهِب أَحب ِإلَ

 فَلَا تدلَّ أَي بني، أَنت أَفْضلُ ِمني، وِإنك ستبتلَى ، فَِإِن ابتِليت: ومضى الناس فَأَخبر الراِهب ِبذَِلك، فَقَالَ
 ِمعفَس ِميِلِك، فَعِللْم ِليسكَانَ جو ،اِء ويشِفيِهموالْأَد اِئرسو ، صرالْأَبو هالْأَكْم ِرئبي لَامفَكَانَ الْغ ،لَيع
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 ما أَشِفي أَنا أَحدا ِإنما يشِفي اُهللا، فَِإنْ :اشِفِني، ولَك ما هاهنا أَجمع، فَقَالَ: ِبِه، فَأَتاه ِبهدايا كَِثريٍة، فَقَالَ
 فَقَالَ لَه ،ِلسجا كَانَ يم وحن هعم لَسفَج ِلكى الْمأَت ثُم ،فَاهفَش ا لَهعفَد ،نفَآم فَاكاَهللا فَش توعد تنآم

ِلك؟: الْم كرصب كلَيع در نا فُلَانُ، مي، قَالَ:  قَالَيبا ؟ قَالَ: راُهللا، قَالَ: أَن كبري وبر لَِكنلَا و : لَكأَو
أَي بني قَد بلَغَ ِمن ِسحِرك : نعم، فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَاِم، فَبعثَ ِإلَيِه فَقَالَ: رب غَيِري ؟ قَالَ

بت كاَء، فَقَالَأَنوِذِه الْأَدهو صرالْأَبو هالْأَكْم ِفي اُهللا، قَالَ: ِرئشا يما ِإندا أَحِفي أَنا أَشا ؟ قَالَ: ملَا، : أَن
 ِبِه حتى دلَّ علَى نعم ربي وربك اُهللا فَأَخذَه أَيضا ِبالْعذَاِب، فَلَم يزلْ: أَو لَك رب غَيِري ؟ قَالَ: قَالَ

ارِجع عن ِديِنك، فَأَبى فَوضع الِْمنشار ِفي مفِْرِق رأِْسِه حتى وقَع ِشقَّاه ِإلَى : الراِهِب فَأَتى الراِهب، فَقَالَ
ِفي م ارشالِْمن عضى فَوفَأَب ِديِنك نع ِجعى ارمِض، فَقَالَ ِللْأَعِض الْأَرِإلَى الْأَر ِشقَّاه قَعى وتأِْسِه حفِْرِق ر

ِإذَا بلَغتم ذُروته فَِإنْ : ارِجع عن ِديِنك فَأَبى فَبعثَ ِبِه مع نفٍَر ِإلَى جبِل كَذَا وكَذَا، وقَالَ: ِللْغلَاِم: فَقَالَ
فَو ِمن وهحِإلَّا فَاطْرِديِنِه، و نع عجلَ قَالَربا ِبِه الْجلَوا عوا ِبِه، فَلَمبِقِه فَذَه : ،ا ِشئْتِبم اكِْفِنيِهم مالله

ما فَعلَ : فَرجف ِبِهم الْجبلُ، فَتدهدهوا أَجمعونَ، وجاَء الْغلَام يمِشي حتى دخلَ علَى الْمِلِك، فَقَالَ
ِإذَا لَججتم ِبِه الْبحر، فَِإنْ رجع : فَبعثَ ِبِه مع نفٍَر ِفي قُرقُوٍر ، وقَالَ: اِنيِهم اُهللا، قَالَكَفَ: أَصحابك ؟ فَقَالَ

لَامفَقَالَ الْغ ،رحوا ِبِه الْبجفَلَج ،قُوهرِإلَّا فَغِديِنِه، و نِرقُوا أَ: عفَغ ،ا ِشئْتِبم اكِْفِنيِهم ماَء اللهجونَ وعمج
ِإنك : ما فَعلَ أَصحابك، فَقَالَ كَفَاِنيِهم اُهللا، ثُم قَالَ ِللْمِلِك: الْغلَام يتلَمس حتى دخلَ علَى الْمِلِك، فَقَالَ

ِبِه قَت كرا آمم لْتفَع تفَِإنْ أَن ،كرا آملَ مفْعى تتِبقَاِتِلي ح تِلي، قَالَلَسقَت ِطيعتست لَن كِإلَّا فَِإنِني، ولْت :
ِبسِم : تجمع الناس ِفي صِعيٍد ، ثُم تصلُبِني علَى ِجذٍْع فتأْخذُ سهما ِمن ِكنانِتي ، ثُم قُلْ: وما هو ؟ قَالَ

را آمم لْتِإذَا فَع كلَاِم فَِإنالْغ بِفي اِهللا ر مهالس عضولَ وِلي، فَفَعقَت ِطيعتست لَن كِإلَّا فَِإنِني، ولْتِبِه قَت ك
ِبسِم اِهللا رب الْغلَاِم فَوقَع السهم ِفي صدِغِه ، فَوضع الْغلَام يده علَى موِضِع : كَِبِد قَوِسِه ثُم رمى، فَقَالَ

مِم وهالساسفَقَالَ الن ،ِلِك: اتلَاِم، فَِقيلَ ِللْمالْغ با ِبرنآم : وقَد لَ ِبكزاِهللا نو قَد ذَرحت تا كُنم تأَيأَر
انُ، وريا النِفيه تِرمأُضو ،وددا الْأُخِفيه تدكَِك فَخاِه السِبأَفْو رفَأَم ،مكُلُّه اسالن نقَالَآم : نع عجر نم

ِديِنِه فَدعوه وِإلَّا فأَقِْحموه ِفيها، فَكَانوا يتقَاعدونَ ِفيها ويتدافَعونَ، فَجاَءِت امرأَةٌ ِبابٍن لَها ترِضعه، فَكَأَنها 
ِبياِر، فَقَالَ الصِفي الن قَعأَنْ ت تسقَاعِب: تِه اصا أُمي قلَى الْحِك عِحيِح" ِري فَِإنِفي الص ِلمسم اهو٢٠٩ر  

كَانَ مِلك ِفيمن كَانَ قَبلَكُم لَه ساِحر ، فَلَما : وعن صهيٍب ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ، قَالَ 
، فَابعثْ ِإلَي غُالَما أُعلِّمه السحر ، فَبعثَ لَه غُالَما يعلِّمه ، فَكَانَ ِفي ِإني قَد كَِبرت : كَِبر ، قَالَ ِللْمِلِك 

 ِمن عجِإذَا رو ، هبرض اِحرى السفَكَانَ ِإذَا أَت ، هبجأَعو هكَالَم ِمعسِه وِإلَي دفَقَع ، اِهبر لَكطَِريِقِه ِإذَا س
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: الساِحِر قَعد ِإلَى الراِهِب وسِمع كَالَمه ، فَِإذَا أَتى أَهلَه ضربوه ، فَشكَا ذَِلك ِإلَى الراِهِب ، فَقَالَ لَه ِعنِد 
نما هو كَذَِلك فَبي. حبسِني الساِحر: حبسِني أَهِلي ، وِإذَا خِشيت أَهلَك فَقُلْ : ِإذَا خِشيت الساِحر فَقُلْ 

الراِهب أَفْضلُ أَِم الساِحر ؟ فَأَخذَ حجرا : الْيوم أَعلَم : ِإذْ أَتى علَى دابٍة عِظيمٍة قَد حبسِت الناس ، فَقَالَ 
ِحِر فَاقْتلْ هِذِه الدابةَ حتى يمِضي الناس ، اللَّهم ِإنْ كَانَ أَمر الراِهِب أَحب ِإلَيك ِمن أَمِر السا: ثُم قَالَ 

 اِهبالر فَقَالَ لَه ، هربفَأَخ اِهبى الرفَأَت ، اسى النضما ، ولَها فَقَتاهمي : فَرلُ ِمنأَفْض موالْي تأَن ، ينب أَي
ِليتتلَى ، فَِإِن ابتبتس كِإنو ،لَيلَّ عداِء.  فَالَ تواَألد اِئراِوي سديو ، صراَألبو هاَألكْم ِرئبي الَمفَكَانَ الْغ .

ما هاهنا لَك أَجمع ِإنْ أَنت : فَسِمع جِليس ِللْمِلِك ، كَانَ قَد عِمي ، فَأَتى الْغالَم ِبهدايا كَِثريٍة ، فَقَالَ 
فَيِني ، قَالَ شِباللَِّه : ت نفَآم ، فَاكفَش اللَّه توعِباللَِّه د تنِإنْ آم ، ِفي اللَّهشا يما ِإندِفي أَحي الَ أَشِإن

اللَّه فَاهفَش . ِلكفَقَالَ الْم ، ِلسجا كَانَ يِه كَمِإلَي ِلسجِشي يمي ِلكى الْم؟   فُالَنُ : فَأَت كرصب كلَيع در نم
. فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغالَِم. ربي وربك واِحد: ولَك رب غَيِري ؟ قَالَ : ربي ، قَالَ : قَالَ 

 ِلكالْم الَِم ، فَقَالَ لَهِر: فَِجيَء ِبالْغِسح لَغَ ِمنب قَد ، ينب لُ ؟ أَيفْعتلُ وفْعتو صراَألبو هاَألكْم ِرئبا تم ك
فَِجيَء .  فَأَخذَه ، فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الراِهِب. ِإني الَ أَشِفي أَحدا ، ِإنما يشِفي اللَّه: قَالَ 

 اِهِب ، فَِقيلَ لَهِبالر :ِديِنك نع ِجعِبِه ار قأِْسِه ، فَشفِْرِق رِفي م ارشالِْمن عضاِر ، فَوشا ِبالِْمنعفَأَِبي ، فَد ، 
ِشقَّاه قَعى وتِلِك ، فَِقيلَ . حِليِس الْمِجيَء ِبج فِْرِق : ثُمِفي م ارشالِْمن عضفَأَِبي ، فَو ، ِديِنك نع ِجعار
ارِجع عن ِديِنك فَأَِبي ، فَدفَعه ِإلَى نفٍَر ِمن : ثُم ِجيَء ِبالْغالَِم فَِقيلَ لَه . ِه حتى وقَع ِشقَّاهرأِْسِه ، فَشقَّه ِب

 فَِإنْ رجع عن اذْهبوا ِبِه ِإلَى جبِل كَذَا وكَذَا ، فَاصعدوا ِبِه الْجبلَ ، فَِإذَا بلَغتم ذُروته ،: أَصحاِبِه ، فَقَالَ 
وهحِإالَّ فَاطْرلَ ، فَقَالَ . ِديِنِه ، وبوا ِبِه الْجِعدوا ِبِه فَصبفَذَه :ا ِشئْتِبم اكِْفِنيِهم ملُ . اللَّهبالْج ِبِهم فجفَر

 ِلكالْم ِلِك ، فَقَالَ لَهِشي ِإلَى الْمماَء يجقَطُوا ، ولَ : ، فَسا فَعماللَّه ؟ قَالَ كَفَاِنيِهم كابحِإلَى . أَص هفَعفَد
اذْهبوا ِبِه ، فَاحِملُوه ِفي قُرقُوٍر ، فَوسطُوا ِبِه الْبحر ، فَلَججوا ِبِه ، فَِإنْ رجع : قَوٍم ِمن أَصحاِبِه ، فَقَالَ 

فَانكَفَأَت ِبِهم السِفينةُ ، وجاَء . اللَّهم اكِْفِنيِهم ِبما ِشئْت:  ، فَقَالَ عن ِديِنِه ، وِإالَّ فَاقِْذفُوه ، فَذَهبوا ِبِه
 ِلكالْم ِلِك ، فَقَالَ لَهِشي ِإلَى الْمم؟ قَالَ : ي كابحلَ أَصا فَعم :اللَّه ِلِك . كَفَاِنيِهمفَقَالَ ِللْم ، : كِإنو

تِبقَاِتِلي ح تِبِه ، قَالَ لَس كرا آملَ مفْع؟ قَالَ : ى ت وا همِني : ولُبصتاِحٍد ، وِعيٍد وِفي ص اسالن عمجت
 ِبسِم اِهللا رب الْغالَِم ،: علَى ِجذٍْع ، ثُم خذْ سهما ِمن ِكنانِتك ، ثُم ضِع السهم ِفي كَِبِد الْقَوِس ، ثُم قُلْ 

فَجمع الناس ِفي صِعيٍد واِحٍد ، ثُم صلَبه علَى ِجذٍْع ، ثُم أَخذَ . ثُم ارِمِني ، فَِإنك ِإذَا فَعلْت ذَِلك قَتلْتِني
غالَِم ، ثُم رماه ، فَوقَع ِبسِم اِهللا رب الْ: سهما ِمن ِكنانِتِه ، ثُم وضع السهم ِفي كَِبِد قَوِسِه ، ثُم ، قَالَ 

 اسفَقَالَ الن ، اتِم فَمهِضِع السوِفي م هدي عضِغِه ، فَودِفي ص مهالس : با ِبرنالَِم ، آمالْغ با ِبرنآم
حذَر ، قَد واللَِّه نزلَ ِبك حذَرك ، قَد آمن أَرأَيت ما كُنت ت: فَأُِتي الْمِلك ، فَِقيلَ لَه . الْغالَِم ، ثَالَثًا



 ٢٦٦

اسقَالَ . النانَ وريالن مرأَضو ، تدكَِك فَخاِه السوِد ِبأَفْودِبالْأُخ رفَأَم : ، وهمِديِنِه فَأَح نع ِجعري لَم نم
ِبيا صهعمأَةٌ وراَءِت امى جتلُوا حفَفَع الَما الْغا ، فَقَالَ لَهِفيه قَعأَنْ ت تسقَاعا ، فَتِبِري ، :  لَهِه اصا أُمي

قلَى الْحِك ع٢١٠.فَِإن  
بةٌ، لَما أُسِري ِبي مرت ِبي راِئحةٌ طَي: " قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: وعِن ابِن عباٍس، قَالَ

ةُ ؟ قَالُوا: فَقُلْتاِئحِذِه الرا هطُ من : مشالْم قَعا فَوطُهشمت تا كَانلَاِدهأَونَ ووعِة ِفرناِشطَِة ابةُ ماِئحِذِه ره
ا، فَقَالَتِدهي :هتنِم اِهللا، فَقَالَِت ابِبس :لَا، قالت: أَِبي ؟ فَقَالَت :ري وبلْ ربأَِبيِك، فَقَالَت برِك وب : ِبرأُخ

أَِبي ؟ قَالَت ا، فَقَالَ: ِبذَِلكلَِدها وِبوا ِبهعفَد ،هتربفأَخ ،معن :ِري ؟ فَقَالَتغَي بأَلَِك ر : كبري وبر ،معن
: ِلي ِإلَيك حاجةٌ، قَالَ: ت، ثُم أَمر ِبها ِلتلْقَى ِفيها، فَقَالَتفَأَمر ِبنقْرٍة ِمن نحاٍس فَأُحِمي: اُهللا، وأَظُنه قَالَ

؟ قَالَت ا ِهيما، فَقَالَ: وِميعا جهِفندلَِدي فَتو ِعظَامِعظَاِمي و عمجأَنْ ت : ا ِمننلَيا لَِك علَِك ِلم ذَِلك
اصِبِري يا : ى واِحدا واِحدا حتى ِإذَا كَانَ آِخر ولَِدها وكَانَ صِبيا مرضعا، فَقَالَالْحق، فَأَتى ِبأَولَاِدها فَأَلْقَ

 وهم وتكَلَّم أَربعةٌ: " وقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم" أُماه، فَِإنِك علَى الْحق، ثُم أُلِْقيت مع ولَِدها 
ارِصغ : لَامِه السلَيع ميرم نى ابِعيسٍج، ويرج اِحبصو ،فوسي اِهدشذَا و٢١١"ه  

يلُ ما يا ِجبِر: وعِن ابِن عباٍس ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ، لَيلَةَ أُسِري ِبِه مر ِبِريٍح طَيبٍة ، فَقَالَ 
هِذِه ِريح ماِشطَِة ِبنِت ِفرعونَ وأَوالَِدها ، بينما ِهي تمشطُ ِبنت ِفرعونَ ، ِإذْ سقَطَ : هِذِه الريح ؟ قَالَ 

 ا ، فَقَالَتهدي ى ِمنرنَ : الِْمدوعِفر تِبن ِم اِهللا ، فَقَالَتِبس : لْ ،: أَِبي ، قَالَتب قَالَت ، ِك اللَّهبري وبر 
 : أَِبي ؟ قَالَت را غَيبر ِإنَّ لَكو : قَالَت ، اللَّه ، معن : أَِبي ، قَالَت ِبذَِلك ِبرلَ : فَأُخسفَأَر ، هتربفَأَخ ، معن

ربك اللَّه ، فَأَمر ِبنقْرٍة ِمن نحاٍس ، فَأُحِميت ، فَقَالَت نعم ، ربي و: أَلَك رب غَيِري ؟ قَالَت : ِإلَيها فَقَالَ 
 ةً قَالَ : لَهاجح كقَالَ : ِإنَّ ِلي ِإلَي ، معا : نلٍَد لَها ِإلَى ووهتى انتا ، حاِحدا واِحدا وهلَدلِْقي ولَ يعفَج

  . اثْبِتي فَِإنك علَى الْحقيا أُمتاه: رِضيٍع ، فَقَالَ 
مررت لَيلَةَ أُسِري ِبي ِبراِئحٍة طَيبٍة ، :  ويف رواية عِن ابِن عباٍس أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ 

 ِريلُ ؟ فَقَالَ : فَقُلْتا ِجبذَا يا هِت ِف: ماِشطَةُ ِبنِذِه ما ، ههدي طُ ِمنشالْم قَعا فَوطُهشمت تنَ ، كَانوعر
 نَ : فَقَالَتوعِفر تِبن ِم اِهللا ، فَقَالَتِبس : أَِبي ؟ قَالَت : أَِبيِك ، قَالَت برِك وبري وبر : ، أَقُولُ لَه
 قَالَت : ا : قُوِلي ، فَقَالَتأَلَِك ِم: فَقَالَ لَه ِري ؟ قَالَتغَي بر ن : اِء ، قَالَتمالَِّذي ِفي الس كبري وبر :

 لَه قَالَتاٍس ، وحن ةً ِمنقْرا نى لَهمةً ، قَالَ : فَأَحاجح كِإنَّ ِلي ِإلَي : ِك ؟ قَالَتتاجا حمِتي أَنْ : واجح

                                                 
 صحيح) ٨٧٣) (١٥٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  -  ٢١٠
 صحيح ) ١٥١٩) (١٧٨ / ٣ (-شعب اإلميان  -  ٢١١



 ٢٦٧

ذَِلك لَِك لَما لَِك علَينا ِمن الْحق ، فَأَلْقَى ولَدها ِفي النقْبِِ : ِم ولَِدي قَالَ تجمع بين ِعظَاِمي وبين ِعظَا
  .يا أُمتاه فَِإنِك علَى الْحق: واِحدا فَواِحدا ، وكَانَ آِخرهم صِبي فَقَالَ 

ابن ماِشطَِة ابنِة ِفرعونَ ، وصِبي جريٍج ، وِعيسى ابن مريم ، : ِصغار أَربعةٌ تكَلَّموا وهم : قَالَ ابن عباٍس 
فَظُهالَ أَح اِبعالر٢١٢.و  

 عبد اِهللا وجه عمر بن الْخطَّاِب رِضي اُهللا عنه جيشا ِإلَى الروِم، وِفيِهم رجلٌ يقَالُ لَه: وعن أَِبي راِفٍع، قَالَ
ِإنَّ هذَا : بن حذَافَةَ ِمن أَصحاِب النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَأَسره الروم فَذَهبوا ِبِه ِإلَى مِلِكِهم، فَقَالُوا

كُك ِفي ملِْكي وسلْطَاِني ؟ فَقَالَ لَه عبد هلْ لَك أَنْ تتنصر وأُِشِر: ِمن أَصحاِب محمٍد، فَقَالَ لَه الطَّاِغيةُ
وجِميع مملَكَِة الْعرِب :  وِفي ِروايِة الْقَطَّاِن-لَو أَعطَيتِني جِميع ما تمِلك، وجِميع ما ملَكَته الْعرب : " اِهللا
- لَّى اللَّهٍد صمحِديِن م نع ِجعلَى أَنْ أرع  لْتا فَعٍن، ميفَةَ عطَر لَّمسِه ولَيقَالَ: ، قَالَ"ع ،لُكِإذًا أَقَت " :

 ذَاكو تاِة: ، قَالَ"أَنمقَالَ ِللرو ،ِلبِبِه فَص رِه، : فَأَملَيع ِرضعي وهِه ولَيِرج ا ِمنِه قَِريبيدي ا ِمنقَِريب وهمار
ثُم أَمر ِبِه فَأُنِزلَ، ثُم دعا ِبِقدٍر وصب ِفيها ماًء حتى احترقَت، ثُم دعا ِبأَِسرييِن ِمن الْمسِلِمني، وهو يأْبى ، 

 أَنْ يلْقَى ِفيها، فَلَما ذُِهب ِبِه فَأَمر ِبأَحِدِهما فَأُلِْقي ِفيها وهو يعِرض علَيِه النصراِنيةَ وهو يأْبى، ثُم أَمر ِبِه
كَى، فَِقيلَ لَهفَقَالَ: ب ،عجر هأَن كَى فَظَنب هى ، قَالَ: ِإنةَ فَأَباِنيرصِه النلَيع ضرفَع وهد؟ قَالَ: ر كَاكا أَبفَم :

ِه الساعةَ ِفي هذَا الِْقدِر فَتذْهب، فَكُنت أشتِهي أَنْ يكُونَ أَبكَاِني أَني قُلْت هي نفْس واِحدةٌ تلْقَى هِذ" 
هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأِْسي : ، قَالَ لَه الطَّاِغيةُ"ِبعدِد كُلِّ شعرٍة ِفي جسِدي نفْس تلْقَى هذَا ِفي اِهللا عز وجلَّ 

وعن جِميِع أُسارى الْمسِلِمني، : قَالَ" وعن جِميِع أُسارى الْمسِلِمني ؟ : " وأُخلِّي عنك ؟ قَالَ عبد اِهللا
فَقُلْت ِفي نفِْسي عدو ِمن أَعداِء اِهللا أُقَبلُ رأْسه ويخلِّي عني وعن أُسارى الْمسِلِمني لَا : " قَالَ عبد اِهللا
اِلي قال فَدأُب هأْسلَ رقَبو ها ِمنِرِه، فَقَالَ"نبِبخ رمع ِبرفَأُخ رملَى عع ِبِهم ى، فَقَِدمارِه الْأُسِإلَي فَعفَد ، : قح

  ٢١٣ "سهعلَى كُلِّ مسِلٍم أَنْ يقَبلَ رأْس عبِد اِهللا بِن حذَافَةَ، وأَنا أَبدأُ فَقَام عمر فَقَبلَ رأْ
كَانِت امرأَةُ ِفرعونَ تعذَّب ِبالشمِس ، فَِإذَا انصرفَا عنها أَظَلَّتها الْملَاِئكَةُ ِبأَجِنحِتها : " وعن سلْمانَ ، قَالَ 

  ٢١٤"، وكَانت ترى بيتها ِفي الْجنِة 

                                                 
 صحيح) ٢٩٠٤و٢٩٠٣) (١٦٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  -  ٢١٢
  حسن  ) ١٥٢٢) (١٧٩ / ٣ (-شعب اإلميان  -  ٢١٣

ضرار بن عمرو روى عن عطاء اخلراساين وأىب رافع عن أىب هريرة وأىب عبد اهللا الشامي  ) ٢٠٤٥ (٤٦٥ ص- ٤ ويف اجلرح والتعديل ج 
  يقول ذلكروى عنه احلكم أبو عمرو واملعاىف بن عمران املوصلي وعبد العزيز بن مسلم مسعت أىب

٢١٤  -  ِقيهياِن ِللْبالِْإمي بعصحيح موقوف ) ١٥٨٨(ش 



 ٢٦٨

 ِلامرأَِتِه أَربعةَ أَوتاٍد ، ثُم جعلَ علَى بطِْنها رحى عِظيمةً حتى ماتت وتد ِفرعونُ: " وعن أَِبي راِفٍع ، قَالَ 
"٢١٥  

أُوِصيكُم ِبالْقُرآِن ؛ فَِإنه نور اللَّيِل الْمظِْلِم، : أَوِصنا، قَالَ: شيعنا جندبا فَقُلْنا: وعن يونس بِن جبيٍر قَالَ
دهِإنْ وو ،فِْسكونَ ند الَكلْ معلَاٌء فَاجب ضرفَاقٍَة ، فَِإنْ عٍد وهج ا كَانَ ِمنلَى ملُوا ِبِه عماِر، فَاعهالن ي

 نم سلُوبِإنَّ الْمو ،هِرز ِدينح نوز مرحفَِإنَّ الْم ،ونَ ِديِنكد كفْسلْ نعلَاُء فَاجالْب كزاوج ه؛ أَن هِدين ِلبس
     ٢١٦"لَا فَقْر بعد الْجنِة، ولَا ِغنى بعد الناِر، ِإنَّ النار لَا يفَك أَِسريها، ولَا يستغِني فَِقريها 

 متوسد ِببردٍة لَه ، وهو ِفي ِظلِّ شكَونا ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ، وهو: وعن خباٍب ، قَالَ 
واللَِّه ، : " فَجلَس محمارا وجهه ، ثُم قَالَ : أَلَا تدعو اللَّه لَنا أَلَا تستنِصر اللَّه لَنا ؟ قَالَ : الْكَعبِة ، فَقُلْنا 

تحفَر لَه الْحفْرةُ فَيوضع الِْمنشار علَى رأِْسِه ، فَيشق باثْنيِن ما يصِرفُه ِإنْ كَانَ من قَبلَكُم لَيؤخذُ الرجلُ فَ
رذَا الْأَمه اللَّه نِتملَيِديِنِه ، و نع ذَِلك ِرفُهصا يِمِه ملَحِبِه وصع نيا بِديِد ماِط الْحشطُ ِبأَمشميِديِنِه ، و نع 

حتى يِسري الراِكب ِمنكُم ِمن صنعاَء ِإلَى حضرموت لَا يخشى ِإلَّا اللَّه عز وجلَّ أَِو الذِّئْب علَى غَنِمِه ، 
  ٢١٧"ولَِكنكُم تعجلُونَ 

ٍع قَِدم عروةُ بن مسعوٍد الثَّقَِفي عم الْمِغريِة بِن لَما أَتى الناس الْحج سنةَ ِتس: عن عروةَ بِن الزبيِر ، قَالَ و
ِإني  : "  �  أَنْ يرِجع ِإلَى قَوِمِه ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه  �  فَاستأْذَنَ رسولَ اللَِّه  � شعبةَ علَى رسوِل اللَِّه 

 لُوكقْتأَنْ ي افقَالَ " أَخ ، :جو ولُ اللَِّه لَوسر قَظُوِني فَأَِذنَ لَها أَياِئموِني نا  � دِلمسِمِه مِإلَى قَو عجفَر 
 ثُم ، ِسبتحي كُني ا لَمم وهعمأَسو هوصعو وهمهلَاِم فَاتِإلَى الِْإس ماهعفَد ثَِقيف هاَءتاًء فَجِعش فَقَِدم

نِدِه حتى ِإذَا أَسحروا وطَلَع الْفَجر قَام عروةُ ِفي داِرِه فَأَذَّنَ ِبالصلَاِة وتشهد فَرماه رجلٌ ِمن خرجوا ِمن ِع
 اللَِّه تعالَى مثَلُ عروةَ مثَلُ صاِحِب ياِسني دعا قَومه ِإلَى : "  � ثَِقيٍف ِبسهٍم فَقَتلَه ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

 لُوه٢١٨"فَقَت    
 بعثَ عروةَ بن مسعوٍد الثَّقَِفي ِإلَى قَوِمِه يدعوهم ِإلَى الِْإسلَاِم ،  � وعن عروةَ بِن الزبيِر ، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

 ِبيالن لَغَ ذَِلكٍم ، فَبهِبس ِمير ، لُوهِمِه  : "  فَقَالَ � فَقَتِفي قَو اِسنياِحِب يثَِل صِمِه كَمِفي قَو ثَلُهم . "
  :ورثَاه عمر بن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه فَقَالَ 

  فَازت ثَِقيف ِبأَمٍر غَيِر محموِد وأَصبحت وِهي ِفي ِإثٍْم وتفِْنيِد

                                                 
٢١٥  -  ِقيهياِن ِللْبالِْإمي بعصحيح موقوف ) ١٥٨٩(ش 
 صحيح) ١٥٢٥) (١٨١ / ٣ (-شعب اإلميان  -  ٢١٦
٢١٧  -  ِقيهياِن ِللْبالِْإمي بعصحيح  )  ١٥١٧(ش 
٢١٨  - ِحيحلَى الصع كردتساِكِم الْمِن ِللْححسن مرسل ) ٦٦٥٦(ي 



 ٢٦٩

كَانَ ي لًا قَدجر ِلِهموِدِبقَتدرِر مٍر غَيِبأَم ِبيِن النع مهِبرخ  
  فَكَذَّبوه أَضلَّ اللَّه سعيهم بغيا ولَم يثْبتوا ِمنه ِبموعوِد
  وقَالَ كَاِفرهم هذَا يِريدكُم شرا فَقُوموا ِإلَيِه ِبالْجلَاِميِد

يعس لَّ اللَّهأَض تِهدش وٍدفَلَوعسم نب ورا عي كونمجرِإذْ ي مه  
  ٢١٩لَوافَقُوا مرهفَاٍت لَا يزالُ لَها يوما قَِتيلًا علَيِه الطَّير ِبالِْبيِد

ِإني أَخاف : "  فَقَالَ  أَنْ يأِْتي قَومه � وقَالَ اللَّيثُ بن سعٍد ، إنَّ عروةَ بن مسعوٍد ، استأْذَنَ رسولَ اللَِّه 
 لُوكقْتقَالَ " أَنْ ي : فَأَِذنَ لَه ، مهدِزلَِتِه ِعننم ِمن فرالَِّذي ع ذَاك ِمن ، لَاِدِهمكَاِر أَوأَب ِمن ِهمِإلَي بي أَحِإن

ِإنَّ مثَلَ عروةَ مثَلُ  : "  � مهم ، فَقَتلُوه فَقَالَ رسولُ اللَِّه فَلَما أَتى قَومه أَذَّنَ ِفيِهم ِبالصلَاِة قَبلَ أَنْ يعِل. 
 اِسنياِحِب آِل يا فَقَالَ : " قَالَ " صارجكَانَ نو ، ِبيبح قَالُ لَهلًا يجر مهاِحبكَانَ صوا : وِبعِم اتا قَوي

سلَا ي نوا مِبعات ، ِلنيسرقَالَ الْمونَ ، ودتهم مها ورأَج ونَ : أَلُكُمعجرِه تِإلَيِني والَِّذي فَطَر دبلَا أَع ا ِليمو
لَِفي ضلَاٍل ، أَأَتِخذُ ِمن دوِنِه آِلهةً ِإنْ يِردِن الرحمن ِبضر لَا تغِن عني شفَاعتهم شيئًا ولَا ينِقذُونَ ، ِإني ِإذًا 

 ، لُوهاِغِه ، فَقَتلَى ِدمِبِه ع وهبرقُفَِّتِه فَض ِمن هومذُوا قَدِه فَأَخوا ِإلَيونَ ، فَقَامعمفَاس كُمبِبر تني آمِبٍني ، ِإنم
 قَالَ : فَِقيلَ لَه همقَو ا ذَكَرلَهخا دةَ ، فَلَمنِل الْجخاد :ا لَيلَِني يعجي وبِلي ر ا غَفَرونَ ، ِبملَمعِمي يقَو ت

ِمنيكْرالْم ٢٢٠ِمن  
: ِإنَّ أَصحاب مسيِلمةَ أَخذُوا رجلَيِن ِمن الْمسِلِمني فَأَتوا ِبِهما مسيِلمةَ ، فَقَالَ : وعِن الْحسِن ، قَالَ 

ِإني : أَتشهد أَني رسولُ اللَِّه ؟ ، قَالَ : نعم ، قَالَ : حمدا رسولُ اللَِّه ؟ ، قَالَ أَتشهد أَنَّ م: ِلأَحِدِهما 
 ، ماٍت -أَصرقَالَ - ثَلَاثَ مِبِه فَقُِتلَ ، و رِر :  فَأَمولُ اللَِّه ؟ ، قَالَ : ِللْآخسا ردمحأَنَّ م دهشأَت : ، معن

نعم ، فَخلَّى سِبيلَه ، فَأَتى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَأَخبره ، : أَتشهد أَني رسولُ اللَِّه ؟ ، قَالَ : قَالَ 
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِب: " فَقَالَ ر ذْتأَخ تأَنِل وذَ ِبالْفَضأَخ كاِحبص تأَن لَامةَ ، عصخالر

  ٢٢١"أَشهد أَنك رسولُ اللَِّه وأَنه كَاِذب : قَالَ " الْيوم ؟ 
أَتشهد أَنَّ : وعِن الْحسِن أَنَّ عيونا ِلمسيِلمةَ أَخذُوا رجلَيِن ِمن الْمسِلِمني فَأَتوه ِبِهما ، فَقَالَ َألحِدِهما 

حولُ اِهللا ؟ قَالَ مسا ردفَقَالَ : م ، معولُ اِهللا ؟ قَالَ : نسا ردمحأَنَّ م دهشقَالَ : أَت ، معي : نأَن دهشأَت
هد أَني رسولُ تش: ما لَك إذَا قُلْت لَك : إني أَصم ، قَالَ : فَأَهوى إلَى أُذُنيِه ، فَقَالَ : رسولُ اِهللا ؟ قَالَ 

: نعم ، فَقَالَ : أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا ، قَالَ : فَأَمر ِبِه فَقُِتلَ ، وقَالَ ِلآلخِر ، قُلْت إني أَصم ، اِهللا 
                                                 

 صحيح مرسل ) ٧٦٧(   تاِريخ الْمِدينِة ِلابِن شبةَ -  ٢١٩
 معضل لكن يشهد له ما قبله ) ٧٦٦(تاِريخ الْمِدينِة ِلابِن شبةَ    -  ٢٢٠
٢٢١  -  داواِسيلُ أَِبي درصحيح مرسل ) ٣٠٤(م 



 ٢٧٠

: يا رسولَ اِهللا : هللا عليه وسلم ، فَقَالَ فَأَتى النِبي صلى ا، فَأَرسلَه ، نعم : أَتشهد أَني رسولُ اِهللا ، قَالَ 
وأَما ، أَما صاِحبك فَمضى علَى إمياِنِه : وما شأْنك فَأَخبروه ِبِقصِتِه وِقصِة صاِحِبِه ، فَقَالَ : هلَكْت ، قَالَ 

  ٢٢٢."أَنت فَأَخذْت ِبالرخصِة
  

 ���������������   

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٣٧٠٨) (٣٥٧ / ١٢ (-مصنف ابن أيب شيبة  -  ٢٢٢



 ٢٧١

  املبحث التاسع 
 فضل الرمي

  

 وهو علَى الِْمنبِر - �-ن أَِبى عِلى ثُمامةَ بِن شفَى أَنه سِمع عقْبةَ بن عاِمٍر يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه عَ
رواه » نَّ الْقُوةَ الرمى أَالَ ِإنَّ الْقُوةَ الرمى وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة أَالَ ِإنَّ الْقُوةَ الرمى أَالَ ِإ« يقُولُ 
  ٢٢٣مسلم

 لَيس ِفيِه - �-وعن عمِرو بِن عبسةَ قَالَ قُلْت يا عمرو بن عبسةَ حدثْنا حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اللَِّه 
قُّصنالَ تانٌ ويو. ِنسسر تِمعقُولُ - �-لَ اللَِّه قَالَ سطَأَ «  يأَخ ودلَغَ الْعِبيِل اللَِّه فَبٍم ِفى سهى ِبسمر نم

 منهاِر جن ِمن ها ِمنوضع هٍو ِمنضاُء كُلِّ عةً كَانَ ِفدِلمسةً مقَبر قتأَع نمٍة وقَبِل ركَِعد كَانَ لَه ابأَص أَو
 ابش نمِة وامالِْقي موا يورن لَه تِبيِل اللَِّه كَانةً ِفى سبي٢٢٤رواه النسائي. »ش   

من : يقُولُ  �ِحصن الطَّاِئِف فَسِمعت رسولَ اِهللا  �حاصرنا مع النِبي : وعن أَِبي نِجيٍح السلَِمي ، قَالَ 
ِبيِل اِهللا فَهٍم ِفي سهلَغَ ِبسولَ اِهللا بسر تِمعا فَسمهس رشةَ عِئٍذ ِستموي تلَغٍر فَبرحلُ مِعد لَه قُولُ  �وي :

 لَه تالَِم كَانةً ِفي اِإلسبيش ابش نمِة ، ونةٌ ِفي الْججرد لَه ولَّ فَهجو زِبيِل اِهللا عٍم ِفي سهى ِبسمر نم
يوم الِْقيامِة وأَيما رجٍل مسِلٍم أَعتق رجالً مسِلما فَِإنَّ اللَّه عز وجلَّ لَه جاِعلٌ ِوقَاَء كُلِّ عظٍْم ِمن نورا 

ه عز وجلَّ جاِعلٌ ِوقَاَء كُلِّ عظٍْم ِعظَاِمِه محررةً ِمن الناِر ، وأَيما امرأٍَة مسلَمٍة أَعتقَِت امرأَةً مسلَمةً فَِإنَّ اللَّ
٢٢٥ الطيالسي.ِمن ِعظَاِمها عظْما ِمن ِعظَاِمها محررةً ِمن الناِر

 

ته قَالَ سِمع.  واحذَر- �-وعن شرحِبيلَ بِن السمِط قَالَ ِلكَعِب بِن مرةَ يا كَعب حدثْنا عن رسوِل اللَِّه 
-قَالَ لَه حدثْنا عِن النِبى . »من شاب شيبةً ِفى اِإلسالَِم ِفى سِبيِل اللَِّه كَانت لَه نورا يوم الِْقيامِة « يقُولُ 
� -ذَراحقُولُ .  وي هتِمعِبِه« قَالَ س اللَّه هفَعٍم رهِبس ودلَغَ الْعب نوا ممةً ارجرا . » داِم يحالن نقَالَ اب

رواه . »أَما ِإنها لَيست ِبعتبِة أُمك ولَِكن ما بين الدرجتيِن ِمائَةُ عاٍم « رسولَ اللَِّه وما الدرجةُ قَالَ 
  ٢٢٦النسائي

  . هذا ويقوم الرصاص يف هذا العصر مقام السهم: قلت 

                                                 
  )٥٠٥٥(صحيح مسلم -  ٢٢٣
 صحيح ) ٣١٥٨(سنن النسائى -  ٢٢٤
 صحيح) ١٢٥٠) (٤٧٠ص  / ٢ج  (- مسند الطيالسي  -  ٢٢٥
 صحيح ) ٣١٥٧(سنن النسائى  -  ٢٢٦



 ٢٧٢

 الرحمِن بِن شماسةَ أَنَّ فُقَيما اللَّخِمى قَالَ ِلعقْبةَ بِن عاِمٍر تختِلف بين هذَيِن الْغرضيِن وأَنت وعن عبِد
كلَيع قشي وِل اللَِّه . كَِبريسر ِمن هتِمعس الَ كَالَمةُ لَوقْباِنِه- �-قَالَ عأُع ِن قَالَ الْ.  لَمِالب اِرثُ فَقُلْتح

  . ٢٢٧رواه مسلم. »من عِلم الرمى ثُم تركَه فَلَيس ِمنا أَو قَد عصى « شماسةَ وما ذَاك قَالَ ِإنه قَالَ 
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 )٥٠٥٨(صحيح مسلم  -  ٢٢٧



 ٢٧٣

 املبحث العاشر

 فضل الغزاة يف البحر

  
 يدخلُ علَى أُم حراٍم ِبنِت - � -نه سِمعه يقُولُ كَانَ رسولُ اللَِّه  أَ- رضى اهللا عنه -عن أَنِس بِن ماِلٍك 

 فَأَطْعمته - � -ِملْحانَ ، فَتطِْعمه ، وكَانت أُم حراٍم تحت عبادةَ بِن الصاِمِت ، فَدخلَ علَيها رسولُ اللَِّه 
هأْسفِْلى رت لَتعجولُ اللَِّه وسر امفَن ، - � - كحضي وهقَظَ ويتاس ا .  ثُمي ِحكُكضا يمو فَقُلْت قَالَت

ناس ِمن أُمِتى عِرضوا علَى ، غُزاةً ِفى سِبيِل اللَِّه ، يركَبونَ ثَبج هذَا الْبحِر ، ملُوكًا علَى « رسولَ اللَِّه قَالَ 
قَالَت فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه ادع اللَّه أَنْ يجعلَِنى . شك ِإسحاق . » ِسرِة ، أَو ِمثْلُ الْملُوِك علَى اَألِسرِة اَأل

 مهولُ اللَِّه . ِمنسا را لَهعفَد- � -و فَقُلْت كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم ، هأْسر عضو ا  ثُمي ِحكُكضا يم
قَالَت فَقُلْت . كَما قَالَ ِفى اَألوِل . » ناس ِمن أُمِتى عِرضوا علَى ، غُزاةً ِفى سِبيِل اللَِّه « رسولَ اللَِّه قَالَ 

 مهلَِنى ِمنعجأَنْ ي اللَّه عولَ اللَِّه ، ادسا رقَالَ . ي « » .رحِت الْبِكبانَ ، فَرفْيِن أَِبى سةَ باِويعاِن ممِفى ز 
 لَكَتِر ، فَهحالْب ِمن تجرخ ا ِحنيِتهابد نع تِرع٢٢٨متفق عليه . "فَص  

 فَتطِْعمه ، يدخلُ علَى أُم حراٍم ِبنِت ِملْحانَ �كَانَ رسولُ اِهللا : وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنه سِمعه يقُولُ 
يوما ، فَأَطْعمته ، ثُم جلَست  �وكَانت أُم حراٍم تحت عبادةَ بِن الصاِمِت ، فَدخلَ علَيها رسولُ اِهللا 

يضِحكُك يا رسولَ اِهللا ؟ فَقُلْت ما : ، ثُم استيقَظَ وهو يضحك ، قَالَت  �تفِْلي رأْسه ، فَنام رسولُ اِهللا 
ناس ِمن أُمِتي ، عِرضوا علَي غُزاةً ِفي سِبيِل اِهللا ، يركَبونَ ثَبج هذَا الْبحِر ، ملُوكًا علَى اَألِسرِة أَو : قَالَ 

ا رسولَ اِهللا ، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، فَقُلْت ي:  ، قَالَت - يشك أَيهما -ِمثْلَ الْملُوِك علَى اَألِسرِة 
 قَالَت ، كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم ، امفَن هأْسر عضو ا ، ثُما لَهعولَ اِهللا ؟ : فَدسا ري ِحكُكضا يم فَقُلْت

يا رسولَ : فَقُلْت : ي سِبيِل اِهللا كَما ، قَالَ ِفي اَألوِل ، قَالَت ناس ِمن أُمِتي ، عِرضوا علَي غُزاةً ِف: قَالَ 
أَنِت ِمن اَألوِلني ، فَرِكبت أُم حراٍم الْبحر ِفي زماِن معاِويةَ بِن : اِهللا ، ادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، قَالَ 

تِرعانَ ، فَصفْيأَِبي سلَكَتِر ، فَهحالْب ِمن تجرخ ا ِحنيِتهابد ن٢٢٩رواه ابن حبان . ع    
 ا قَالَتهانَ ، أَنِت ِملْحاٍم ِبنرح الَِتِه أُمخ ناِلٍك ، عِن مِس بأَن نولُ اِهللا : وعسر امي ،  �نا ِمنا قَِريبموي

ناس ِمن أُمِتي عِرضوا علَي يركَبونَ : يا رسولَ اِهللا ، ما أَضحكَك ؟ قَالَ : قُلْت ثُم استيقَظَ يتبسم ، فَ
 ِة ، قَالَتلَى اَألِسرلُوِك عِر كَالْمضِر اَألخحذَا الْبه رظَه : امن ا ، ثُما لَهعفَد ، مهلَِني ِمنعجأَنْ ي اللَّه عفَاد

                                                 
 الوسط: الثبج - ) ٥٠٤٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٩ و ٢٧٨٨(صحيح البخارى -  ٢٢٨
 صحيح) ٦٦٦٧) (٥٢ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  -  ٢٢٩



 ٢٧٤

فَادع اللَّه أَنْ يجعلَِني ِمنهم ، : اِنيةَ فَفَعلَ ِمثْلَها ، فَقَالَت ِمثْلَ قَوِلها ، فَأَجابها ِمثْلَ قَوِلها اَألوِل ، قَالَت الثَّ
لَ ما رِكب الْمسِلمونَ الْبحر أَنِت ِمن اَألوِلني ، فَخرجت مع زوِجها عبادةَ بِن الصاِمِت غَاِزيةً أَو: قَالَ 

تاتفَم تِرعا فَصهكَبرا ِلتِتهابا دهِإلَي بقَر اِتِهمغَز فُوا ِمنرصا انةَ ، فَلَماِويعم ع٢٣٠ رواه ابن حبان .م
 

 ِبىِن الناٍم عرح أُم نقَالَ - �-وع هأَن  »ِفى الْب اِئدالْم لَه ِرقالْغِهيٍد وش رأَج ُء لَهالْقَى هِصيبِر الَِّذى يح
  ٢٣١رواه أبو داود. »أَجر شِهيديِن 

 أُم هأَترام هعمو ، اٍء لَهِفي ِبن صاِحِل ِحمِفي س وهاِمِت والص نةَ بادبى عأَت هِد ، أَنوِن اَألسِرو بمع نوع
رو حرمولَ اِهللا : اٍم قَالَ عسر تِمعا سهأَن ، ثَهدح هاٍم أَنرح ا أُمنثَتدقُولُ  �فَحِتي : ، يأُم ٍش ِمنيلُ جأَو

: أَنِت ِفيِهم قَالَ : قَالَ يا رسولَ اِهللا ، أَنا ِفيِهم ؟ : قَالَت أُم حراٍم : يغزونَ هذَا الْبحر ، قَد أَوجبوا قَالَ 
ال : يا رسولَ اِهللا ، أَنا ِمنهم ؟ قَالَ : أَولُ جيٍش ِمن أُمِتي يغزونَ مِدينةَ قَيصر ، مغفُور لَهم قَالَت أُم حراٍم 

 رِر : قَالَ ثَوحِفي الْب وهثُ ِبِه ودحي هتِمع٢٣٢ابن أيب عاصم" س  
وعن خاِلِد بِن معدانَ أَنَّ عمير بن اَألسوِد الْعنِسى حدثَه أَنه أَتى عبادةَ بن الصاِمِت وهو ناِزلٌ ِفى ساِحِل 

«  يقُولُ -� -نها سِمعِت النِبى ِحمص ، وهو ِفى ِبناٍء لَه ومعه أُم حراٍم ، قَالَ عمير فَحدثَتنا أُم حراٍم أَ
أَنِت « قَالَ . قَالَت أُم حراٍم قُلْت يا رسولَ اللَِّه أَنا ِفيِهم . » أَولُ جيٍش ِمن أُمِتى يغزونَ الْبحر قَد أَوجبوا 

 ِفيِهم « . ِبىقَالَ الن ثُم- �- » أُم ٍش ِمنيلُ جأَو ملَه فُورغم رصةَ قَيِدينونَ مزغِتى ي « . ا ِفيِهمأَن فَقُلْت
    ٢٣٣رواه البخاري.» الَ « قَالَ . يا رسولَ اللَِّه 

  
�������������� 

  
  

                                                 
  صحيح ) ٤٦٠٨) ( ٤٦٨ص  / ١٠ج  (-  صحيح ابن حبان  -  ٢٣٠
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  احلادي عشراملبحث 
   يف سبيل اهللا والنفقة التحذير من ترك الغزو

    
لَِّه ولَا تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني وأَنِفقُوا ِفي سِبيِل ال{ : قال تعاىل 

  ]١٩٥/البقرة[}) ١٩٥(
 زا أَعفَلَم ، موهداعسو اِجِرينوا املُهأوِة ِديِنِه ، ورصنبيِل اِهللا ، وِفي س مالَهوأَم ارصذَلَ اَألنب  الماُهللا اِإلس

فَأَنزلَ اُهللا تعالَى . لَو أَنهم أَقْبلُوا علَى أَمواِلِهم فَأَصلَحوها : ، وكَثُر ناِصروه ، قَالَ بعض اَألنصاِر ِلبعٍض 
الَحها ، وترك الغزِو واِجلهاِد واِإلنفَاِق ِفي وِفيها يبين اُهللا لَهم أَنَّ اِإلقَامةَ علَى اَألمواِل ، وِإص. هِذِه اآليةَ 
فَعادوا ِإىل اِجلهاِد ، وِإىل ِإنفَاِق أَمواِلِهم ِفي سبيِل اِهللا ، وِإعالَِء كَِلمِتِه ، وِفي . ِفيِه التهلُكَةُ . . . سبيل اهللا 

 ِبأَنَّ ترك اِجلهاِد ، وترك اِإلنفَاِق ِفيِه هالَك ودمار ِلمن ِلِزمه واعتاده ، وأَخبر اُهللا املُؤِمنني. وجوِه الطَّاعاِت 
تهلُكَِة فَِإذا بِخلَ املُؤِمنونَ ، وقَعدوا عِن اِجلهاِد رِكبهم أًعداؤهم وأَذَلُّوهم ، فَكَأَنهم ِإنما أَلْقَوا ِبأَيِديِهم ِإىل ال

.  
كُنا ِبمِدينِة الروِم ، فَأَخرجوا ِإلَينا صفا عِظيما ، ِمن الروِم ، : عن أَسلَم أَيب ِعمرانَ ، مولًى ِلِكندةَ قَالَ و

اِحباِمٍر صع نةُ بقْبع رِل ِمصلَى أَهعو ، أَكْثَر أَو ، ِمثْلُه ِهمِإلَي جرخوِل اِهللا وسر �  لٌ ِمنجلَ رمفَح ،
سبحانَ اِهللا تلِْقي ِبيِدك ِإلَى : الْمسِلِمني علَى صف الروِم ، حتى دخلَ ِفيِهم ، فَصاح ِبِه الناس ، وقَالُوا 

اس ِإنكُم تتأَولُونَ هِذِه اآليةَ ، علَى هذَا التأِْويِل ، ِإنما أَيها الن: التهلُكَِة ، فَقَام أَبو أَيوب اَألنصاِري ، فَقَالَ 
نزلَت هِذِه اآليةُ ، ِفينا معشر اَألنصاِر ِإنا لَما أَعز اللَّه اِإلسالَم ، وكَثَّر ناِصِريِه ، قُلْنا بعضنا ِلبعٍض ِسرا ، 

ِإنَّ أَموالَنا قَد ضاعت ، وِإنَّ اللَّه قَد أَعز اِإلسالَم ، وكَثَّر ناِصِريِه ، فَلَو أَقَمنا ِفي :  � ِمن رسوِل اِهللا
وا ِفي سِبيِل اِهللا ، والَ وأَنِفقُ{، يرد علَينا ما قُلْنا  �أَمواِلنا ، فَأَصلَحنا ما ضاع ِمنا ، فَأَنزلَ اللَّه علَى نِبيِه 

ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَحلُكَِة ، وهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيةَ ِفي ] البقرة[} تلُكَةُ اِإلقَامهِت التفَكَان ،
و أَيوب شاِخصا ، ِفي سِبيِل اِهللا ، حتى دِفن وما زالَ أَب: أَمواِلنا ، وِإصالَحها ، وتركَنا الْغزو ، قَالَ 

  ٢٣٤.ِبأَرِض الروِم
ثُم أَمر اُهللا املُسِلِمني ِبأَنْ يحِسنوا كُلَّ أَعماِلِهم ، وأَنْ يجودوها ، ويدخلُ ِفي ذِلك التطَوع ِباِإلنفَاِق ِفي 

   .سبيِل اِهللا ِلنشِر الدعوِة
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ولقد كان ااهد املسلم جيهز نفسه بعدة القتال ، ومركب . واجلهاد كما حيتاج للرجال حيتاج للمال 
إمنا كان هناك تطوع بالنفس . مل تكن هناك رواتب يتناوهلا القادة واجلند . . القتال ، وزاد القتال 

 حتتاج حينئذ أن تنفق لتحمي إا ال. وهذا ما تصنعه العقيدة حني تقوم عليها النظم . وتطوع باملال 
  !نفسها من أهلها أو من أعدائها ، إمنا يتقدم اجلند ويتقدم القادة متطوعني ينفقون هم عليها

ولكن كثرياً من فقراء املسلمني الراغبني يف اجلهاد ، والذود عن منهج اهللا وراية العقيدة ، مل يكونوا 
وكانوا جييئون إىل . ه من عدة احلرب ومركب احلرب جيدون ما يزودون به أنفسهم ، وال ما يتجهزون ب

فإذا مل جيد ما .  يطلبون أن حيملهم إىل ميدان املعركة البعيد ، الذي ال يبلغ على األقدام - � -النيب 
كما حكى عنهم القرآن } تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون { حيملهم عليه 

اإلنفاق لتجهيز الغزاة . رت التوجيهات القرآنية والنبوية إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا من أجل هذا كث.الكرمي 
  . وصاحبت الدعوة إىل اجلهاد دعوة إىل اإلنفاق يف معظم املواضع . 

وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة { :وهنا يعد عدم اإلنفاق لكة ينهى عنها املسلمون 
  . .} اهللا حيب احملسنني ، وأحسنوا إن 

وخباصة يف . واإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل اهللا لكة للنفس بالشح ، ولكة للجماعة بالعجز والضعف 
  .نظام يقوم على التطوع ، كما كان يقوم اإلسالم 

  .. } وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني { :مث يرتقي م من مرتبة اجلهاد واإلنفاق إىل مرتبة اإلحسان 
أن تعبد اهللا كأنك « : � -وهي كما قال رسول اهللا . ومرتبة اإلحسان هي عليا املراتب يف اإلسالم 

   .٢٣٥»تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك 
وحني تصل النفس إىل هذه املرتبة ، فإا تفعل الطاعات كلها ، وتنتهي عن املعاصي كلها ، وتراقب اهللا 

  .ر والعلن على السواء يف الصغرية والكبرية ، ويف الس
أعلى . وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال واإلنفاق ، فيكل النفس يف أمر اجلهاد إىل اإلحسان 

  . .مراتب اإلميان 
-----------------   

وا الزكَاةَ فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أَيِديكُم وأَِقيموا الصلَاةَ وَآت{ وقال تعاىل 
ِإذَا فَِريق ِمنهم يخشونَ الناس كَخشيِة اللَِّه أَو أَشد خشيةً وقَالُوا ربنا ِلم كَتبت علَينا الِْقتالَ لَولَا أَخرتنا ِإلَى 

أَينما تكُونوا يدِركُكُم ) ٧٧(قَِليلٌ والَْآِخرةُ خير ِلمِن اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَِتيلًا أَجٍل قَِريٍب قُلْ متاع الدنيا 

                                                 
 )١٠٤٤١) (٩٦٤ص  / ١٣ج  (- أخرجه اجلماعة املسند اجلامع  -  ٢٣٥



 ٢٧٧

لُوا الْموت ولَو كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة وِإنْ تِصبهم حسنةٌ يقُولُوا هِذِه ِمن ِعنِد اللَِّه وِإنْ تِصبهم سيئَةٌ يقُو
، ٧٧/النساء [})٧٨(هِذِه ِمن ِعنِدك قُلْ كُلٌّ ِمن ِعنِد اللَِّه فَماِل هؤلَاِء الْقَوِم لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حِديثًا 

٧٨[  
مواساِة الفُقَراِء ، وكَانوا كَانَ املُؤِمنونَ ِفي ِبدِء أَمِر اِإلسالَِم ، ِفي مكَّةَ ، مأْموِرين ِبالصالَِة ، والزكَاِة ، وِب

مأْموِرين ِبالعفِْو والصفِْح عِن املُشِرِكني ، والصبِر إلَى ِحٍني ، وكَانوا يتحرقُونَ شوقاً إلَى الِقتاِل ، ويتمنونَ 
أَع ِصفُوا ِمنتناِل ، ِليِبالِقت مهرالَى أَمعأَنَّ اَهللا ت لَو كُِن احلَالُ إذْ ذَاكي لَمو ، مهِمن مفُوا غَِليلَهشيو ، اِئِهمد

ِمنها ِقلَّةُ عدِدِهم ، ومنها كَونهم ِفي بلٍَد حراٍم ، ِلذَِلك لَم يؤمروا ِباِجلهاِد : مناِسباً ِللِْقتاِل َألسباٍب كَِثريٍة 
جرأنْ خ دعإالَّ ب ارصأَنٍة وعنم ارِفيها د ملَه ارصِة ، ووا . وا إىل املَِدينا كَانوا ِبما أُِمرلَم مهفَِإن ذَِلك عمو

 هنونمتالُ ( يالِقت وهِب ) واِن احلَردياِس ِفي مِلقَاِء الن افُوا ِمنخِديداً ، وعاً شزج مهضعب ِزعقَالُوا جو ، :
 رقٍْت آخإىل و هضفَر ترالَ أخالَ اآلنَ؟ لَوا الِقتنلَيع تبكَت ا ِلمنبى ( رتا حنلَيِضِه عِفي فَر ترأخت أو لَو

فَقُلْ لَهم يا . . الَِد ، وتأييم النساِء ، فَِإنَّ ِفيِه سفْك الدماِء ، ويتم اَألو) نموت موتاً طَِبيِعياً حتف أُنوِفنا 
 دمحةٌ ، : ميا قَِصرينِفي الد اساةُ النيحى ، وراِة اُألخِة إلَى احلَيبسقَِليلٌ ِبالن ظُما عمها مينالد اعتم

ِإنهم : وقُلْ لَهم . ِدين ِفي اجلَناِت ، ينعمونَ ِبِرضواِن ربِهم واآلِخرةُ خير ِللْمتِقني ، َألنهم سيكُونونَ خاِل
  .سيوفَّوَن أَعمالَهم والَ يظْلَمونَ شيئاً ولَو قَلَّ ، ولَو كَانَ فَِتيالً 

 ) اخلَزِس واَألو اِر ِمنصِباَألن لَّقعتةَ تِذِه اآليِقيلَ إنَّ هالَِم ، ولَ اِإلسقَب اِئمالٌ دِقت مهنيكَانَ ب ِج ، الِذينر
فَلَما دخلُوا اِإلسالَم أَلَّف اُهللا بينهم ، وأَمرهم ِبكَف أَيِديِهم عِن الِقتاِل والعدواِن ، وطَلَب إلَيِهم ِإقَامةَ 

تصفُو نفُوسهم ، إىل أن اشتدِت احلَاجةُ إىل الِقتاِل ِلدفِْع اَألذَى عِن املُسِلِمني ، الصالَِة ، وِإيتاَء الزكَاِة ِل
  ) . فَفَرض اُهللا الِقتالَ ، فَكَِرهه املُناِفقُونَ والضعفَاُء 

ةَ ، والَ ينجو ِمنه أَحد ِمنهم ، ولَو كَانوا مِقيِمني يخِبر اُهللا تعالَى الناس ِبأَنهم صاِئرونَ إىل املَوِت الَ محالَ
ِفي حصوٍن مبِنيٍة ، قَِويِة البنياِن والتحِصِني وِللناِس أَجلٌ محتوم ، ووقْت معلُوم ، الَ يتقَدمونَ عنه والَ 

وا وداهواٌء أَجونَ ، سرأَختالً يأَج اداِجله مقَدفَالَ ي ، وِتِهميوا ِفي بدقَع وِب ، أَواحلُر اِطرخوا ِلمضرعت .
والَ يؤخر القُعود أَجالً فَِلماذَا يكْرهونَ الِقتالَ ، ويجبنونَ ويتمنونَ البقَاَء ، أَلَيس هذَا ِبضعٍف ِفي العقِْل 

الديِن؟و  
 مهتابإذَا أَص مهأَن وهاِك ، ورِف اِإلدعضِق ولى احلَمالَلَةٌ عِفيِه د وِنِهمؤش ِمن رأناً آخالَى شعاُهللا ت ذَكَر ثُم

ِد اِهللا ، وهو الِذي أَكْرمهم هِذِه ِمن ِعن: قَالُوا . . سنةُ خٍري وِخصٍب وِرزٍق كَِثٍري ، وكَثْرِة أَمواٍل وأَوالٍَد 
 هِمن ِحقُّونَ ذَِلكتسي مهالٍد . ِبها ، ألنِت أَوووِع أَو مرالزاِر وِفي الثِّم قْصنو بدجطٌ وقَح مهابإذَا أَصو

فَقُلْ . ما أتيتنا ِبِه ، وترِكنا ما وجدنا علَيِه آباَءنا هِذِه ِمن ِعنِدك ، وِبسبِب اتباِعنا لَك ، وإمياِننا ِب: قَالُوا 
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 مالِء : لَهؤا ِلهِتالًء ، فَماباراً وِتبقِْديِرِه ، اخِبتِد اِهللا ، وِعن ِمن وٍر ، هشٍر ويخ ِمن ، اسالن ِصيبا يكُلُّ م
  همونَ ما يقُولُونَ ، والَ ما يقَالُ لَهم؟القَاِئِلني وكَأَنهم الَ يفْ

 من أمر هؤالء الناس؛ الذين كانوا يتدافعون محاسة إىل القتال ويستعجلونه وهم - سبحانه -يعجب اهللا 
حني مل يكن مأذونا هلم يف القتال للحكمة . يف مكة ، يتلقون األذى واالضطهاد والفتنة من املشركني 

 فلما أن جاء الوقت املناسب الذي قدره اهللا؛ ويأت الظروف املناسبة وكتب عليهم .اليت يريدها اهللا 
 إذا فريق منهم شديد اجلزع ، شديد الفزع ، حىت ليخشى الناس الذين أمروا - يف سبيل اهللا -القتال 
يوثق القهار اجلبار ، الذي ال يعذب عذابه أحد ، وال ؛  كخشية اهللا - وهم ناس من البشر -بقتاهلم 

ربنا مل كتبت  { - يف حسرة وخوف وجزع -وإذا هم يقولون !! } أو أشد خشية { . . وثاقه أحد 
وهو داللة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا . وهو سؤال غريب من مؤمن . . } علينا القتال؟ 

وال أخرتنا إىل ل{ ! ويتبعون ذلك التساؤل ، بأمنية حسرية مسكينة. . الدين؛ ولوظيفة هذا الدين أيضاً 
  !وأمهلتنا بعض الوقت ، قبل مالقاة هذا التكليف الثقيل املخيف} ! أجل قريب

إن أشد الناس محاسة واندفاعاً ووراً ، قد يكونون هم أشد الناس جزعاً واياراً وهزمية عندما جيد اجلد ، 
  .وتقع الواقعة 

واحلماسة الفائقة غالباً ما تكون منبعثة عن ذلك أن االندفاع والتهور ! بل إن هذه قد تكون القاعدة. 
كما أا قد تكون منبعثة عن قلة . ال عن شجاعة واحتمال وإصرار . عدم التقدير حلقيقة التكاليف 

قلة احتمال الضيق واألذى واهلزمية؛ فتدفعهم قلة االحتمال ، إىل طلب احلركة والدفع . االحتمال 
حىت إذا ووجهوا ذه . . ليف احلركة والدفع واالنتصار دون تقدير لتكا. واالنتصار بأي شكل 

على . . فكانوا أول الصف جزعاً ونكوالً واياراً . التكاليف كانت أثقل مما قدروا ، وأشق مما تصوروا 
حني يثبت أولئك الذين كانوا ميسكون أنفسهم ، وحيتملون الضيق واألذى بعض الوقت؛ ويعدون لألمر 

فيصربون ويتمهلون . قة تكاليف احلركة ، ومدى احتمال النفوس هلذه التكاليف عدته ، ويعرفون حقي
واملتهورون املندفعون املستحمسون حيسبوم إذا ذاك ضعافاً ، وال يعجبهم . . ويعدون لألمر عدته 
  !كويف املعركة يتبني أي الفريقني أكثر احتماالً؛ وأي الفريقني أبعد نظراً كذل! متهلهم ووزم لألمور

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه اآليات كان من ذلك الصنف ، الذي يلذعه األذى يف مكة 
أن يأذن له بدفع األذى ، أو  �فيندفع يطلب من الرسول . فال يطيقه؛ وال يطيق اهلوان وهو ذو عزة 

ربية واإلعداد ، وارتقاب  يتبع يف هذا أمر ربه بالتريث واالنتظار ، والت- � -والرسول . حفظ الكرامة 
فلما أن أمن هذا الفريق يف املدينة؛ ومل يعد هناك أذى وال إذالل ، وبعد . األمر يف الوقت املقدر املناسب 
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لسع احلوادث عن الذوات واألشخاص؛ مل يعد يرى للقتال مربراً؛ أو على األقل مل يعد يرى للمسارعة 
  !به ضرورة

ربنا مل : يق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية ، وقالوا فلما كتب عليهم القتال إذا فر{ 
  .} ! كتبت علينا القتال؟ لوال أخرتنا إىل أجل قريب

وهذه الصورة ينبغي أن ! بدليل اجتاههم إىل اهللا يف ضراعة وأسى. وقد يكون هذا الفريق مؤمناً فعال 
الذي مل تتضح معامله؛ ومل يتبني صاحبه وظيفة فاإلميان الذي مل ينضج بعد؛ والتصور . تكون يف حسابنا 

 وأا أكرب من محاية األشخاص ، ومحاية األقوام ، ومحاية األوطان ، إذ أا يف -هذا الدين يف األرض 
صميمها إقرار منهج اهللا يف األرض ، وإقامة نظامه العادل يف ربوع العامل؛ وإنشاء قوة عليا يف هذه األرض 

ن تغلق احلدود دون دعوة اهللا؛ ومينع أن حيال بني األفراد واالستماع للدعوة يف أي ذات سلطان ، مينع أ
 بأي -مكان على سطح األرض؛ ومينع أن يفنت أحد من األفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته 

  وهذه كلها مهام خارجة عن- ومنها أن يطارد يف رزقه أو يف نشاطه حيث هو -لون من ألوان الفتنة 
  .وقوع أذى على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه 

 لينهي مهمة املسلمني - حىت على فرض وجوده كامالً غري مهدد -وإذن فلم يكن األمن يف املدينة . 
  !هناك؛ وينهى عن اجلهاد

اإلميان الذي مل ينضج بعد ليبلغ بالنفس إىل إخراج ذاا من األمر؛ واالستماع فقط إىل أمر اهللا واعتباره 
 سواء عرف املكلف حكمتها أم مل تتضح له -و العلة واملعلول ، والسبب واملسبب ، والكلمة األخرية ه
 - املؤمن - والتصور الذي مل تتضح معامله بعد ليعرف املؤمن مهمة هذا الدين يف األرض؛ ومهمته هو -

 ينشأ عنه مثل هذا املوقف ، ال جرم. . بوصفه قدراً من قدر اهللا ، ينفذ به اهللا ما يشاؤه يف هذه احلياة 
  .وينفر منه هذا التنفري ! الذي يصوره السياق القرآين هذا التصوير؛ ويعجب منه هذا التعجيب

وأياً ما كانت حكمة اهللا من وراء هذه اخلطة ، فقد كان هناك املتحمسون يبدون هلفتهم على اللحظة 
 ، إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو فلما كتب عليهم القتال{ : اليت يؤذن هلم فيها بالقتال 

  .} ! ربنا مل كتبت علينا القتال؟ لوال أخرتنا إىل أجل قريب: وقالوا . أشد خشية 
وكان وجود هذه الطائفة يف الصف املسلم ينشىء فيه حالة من اخللخلة وينشى ء فيه حالة من عدم 

ال املؤمنني ، ذوي القلوب الثابتة املطمئنة؛ املستقبلة التناسق بني هذه الطائفة اجلزوع اهللوع ، وبني الرج
ولكن يف .  بالطمأنينة والثقة والعزم واحلماسة أيضاً - على كل ما فيها من مشقة -لتكاليف اجلهاد 

أما احلماسة قبل األمر ، . فاحلماسة يف تنفيذ األمر حني يصدر هي احلماسة احلقيقية . موضعها املناسب 
  !ندفاع وور؛ يتبخر عند مواجهة اخلطرفقد تكون جمرد ا
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متاع الدنيا قليل ، واآلخرة خري ملن اتقى ، وال : قل { :وكان القرآن يعاجل هذه احلالة مبنهجه الرباين 
  . .} أينما تكونوا يدرككم املوت ، ولو كنتم يف بروج مشيدة . تظلمون فتيالً 

لو كان اهللا قد أمهلهم بعض الوقت؛ ! سرة مسكينةويتمنون يف ح. إم خيشون املوت ، ويريدون احلياة 
  ! يف املتاع باحلياة- شيئاً -ومد هلم 

  . والقرآن يعاجل هذه املشاعر يف منابتها؛ وجيلو غبش التصور حلقيقة املوت واألجل 
 أو فما بال أيام ، أو أسابيع ، أو شهور ،. والدنيا كلها . متاع الدنيا كله . .} قل متاع الدنيا قليل { 

ما الذي ! إذا كان متاع احلياة الدنيا بطوهلا يف مجلته قليال؟. سنني؟ ما قيمة هذا اإلمهال ألجل قصري 
ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوهلا .ميلكون حتقيقه من املتاع يف أيام ، أو أسابيع ، أو شهور ، أو سنني 

  ؟!قليل
. . إا مرحلة . . اية املطاف وال اية الرحلة  ليست - أوالً -فالدنيا . .} واآلخرة خري ملن اتقى { 

{ . . } خري {  فهي - فضالً على أن املتاع فيها طويل كثري -ووراءها اآلخرة واملتاع فيها هو املتاع 
فهو الذي يتقى ، . التقوى هللا . وتذكر التقوى هنا واخلشية واخلوف يف موضعها . . } خري ملن اتقى 

 أو أشد -إم خيشوم كخشية اهللا : الذين سبق أن قال . .  الناس الناس وليس. وهو الذي خيشى 
فماذا ميلك . والذي يعمر قلبه اخلوف من اهللا ال خياف أحداً .  والذي يتقي اهللا ال يتقي الناس -! خشية

  له إذا كان اهللا ال يريد؟
. فهناك اآلخرة . متاع الدنيا فال غنب وال ضري وال خبس؛ إذا فام شيء من }  وال تظلمون فتيالً { 

  !وهناك اجلزاء األوىف؛ الذي ال يبقى معه ظلم وال خبس يف احلساب اخلتامي للدنيا واآلخرة مجيعاً
حىت وهو يؤمن !  إىل أيام تطول به يف هذه األرض- مع هذا كله -ولكن بعض الناس قد فو نفسه 

كون يف املرحلة اإلميانية اليت كانت فيها هذه وخباصة حني ي. . باآلخرة ، وهو ينتظر جزاءها اخلري 
  !الطائفة

اللمسة اليت تصحح التصور عن حقيقة املوت واحلياة ، واألجل والقدر؛ . هنا جتيء اللمسة األخرى 
  !وعالقة هذا كله بتكليف القتال ، الذي جزعوا له هذا اجلزع ، وخشوا الناس فيه هذه اخلشية

وال . فاملوت حتم يف موعده املقدر . .}  ولو كنتم يف بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم املوت ،{ 
وال يؤخره . وال عالقة له حبصانة املكان الذي حيتمي به الفرد أو قلة حصانته . عالقة له باحلرب والسلم 

  . .أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن؛ وال هذا التكليف والتعرض للناس يف اجلهاد يعجله عن موعده 
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بني املوعد الذي قدره اهللا . إمنا العالقة هناك بني املوت واألجل . . ر وذاك أمر؛ وال عالقة بينهما هذا أم
وال معىن . وال معىن إذن لتمين تأجيل القتال . . وليست هنالك عالقة أخرى . . وحلول ذلك املوعد 

  !إذن خلشية الناس يف قتال أو يف غري قتال
نهج القرآين كل ما يهجس يف اخلاطر عن هذا األمر؛ وكل ما ينشئه التصور وذه اللمسة الثانية يعاجل امل

  . .املضطرب من خوف ومن ذعر 
. . إنه ليس معىن هذا أال يأخذ اإلنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل يف طوقه من استعداد وأهبة ووقاية 

ويف سور .  صالة اخلوف ويف مواضع أخرى أمرهم باالحتياط يف. فقد سبق أن أمرهم اهللا بأخذ احلذر 
. ولكن هذا كله شيء ، وتعليق املوت واألجل به شيء آخر . . أخرى أمرهم باستكمال العدة واألهبة 

. إن أخذ احلذر واستكمال العدة أمر جيب أن يطاع ، وله حكمته الظاهرة واخلفية ، ووراءه تدبري اهللا . 
 أمر - رغم كل استعداد واحتياط -ألجل املضروب وإن التصور الصحيح حلقيقة العالقة بني املوت وا. 

  ..آخر جيب أن يطاع؛ وله حكمته الظاهرة واخلفية ، ووراءه تدبري اهللا 
  . .وتناسق بني مجيع األطراف . وإملام جبميع األطراف . توازن واعتدال 

  . .وهذا هو منهج التربية اإلسالمي ، لألفراد واجلماعات . هذا هو اإلسالم 
--------------------  

وِإذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم اذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ جعلَ ِفيكُم أَنِبياء وجعلَكُم ملُوكًا {: وقال تعاىل 
 الَِمنين الْعا مدِت أَحؤي ا لَماكُم مآت٢٠(و (املُقَد ضلُوا اَألرخِم ادا قَووا يدترالَ تو لَكُم اللّه بةَ الَِّتي كَتس

 اِسِرينوا خنقَِلبفَت اِركُمبلَى أَدواْ ) ٢١(عجرخي ىتا حلَهخدا لَن نِإنو اِرينبا جما قَوى ِإنَّ ِفيهوسا مقَالُوا ي
قَالَ رجالَِن ِمن الَِّذين يخافُونَ أَنعم اللّه علَيِهما ادخلُواْ علَيِهم ) ٢٢(ِمنها فَِإن يخرجواْ ِمنها فَِإنا داِخلُونَ 

 ِمِننيؤم مكَّلُواْ ِإن كُنتولَى اللِّه فَتعونَ وغَاِلب كُمفَِإن وهملْتخفَِإذَا د ابا لَن ) ٢٣(الْبى ِإنوسا مقَالُواْ ي
ا أَبلَهخدونَ نا قَاِعدناها هفَقَاِتال ِإن كبرو أَنت با فَاذْهواْ ِفيهاما دا مِإالَّ ) ٢٤(د ِلكي ال أَمِإن بقَالَ ر

 ِم الْفَاِسِقنيالْقَو نيبا وننيب قأَِخي فَافْرفِْسي و٢٥(ن (ِعنيبأَر ِهملَيةٌ عمرحا مهونَ ِفي قَالَ فَِإنِتيهةً ينس 
 ِم الْفَاِسِقنيلَى الْقَوع أْسِض فَالَ تسورة املائدة}  )٢٦(اَألر  

 ِبِه ِمن مها ذَكَّرمِمِه ، وى ِلقَووسم ا قَالَهِهِم ، مبةَ روعد مهِبلِّغت تأَناِب ، وِل الِكتأله دمحيَِا م اذْكُرو
 وأفْضاِلِه علَيِهم ، ِبما جمعه لَهم ِمن خيِر الدنيا واآلِخرِة ، لَِو استقَاموا علَى اهلُدى ، فَقَد جعلَ أَنعِم اِهللا

و ، هِنقَم مهذِّرحيم إىل اِهللا ، ووهعدي ِبين ِفيِهم قَام ِبين لَكا هكُلَّم ، اَء ِفيِهمِبياَألن ملَهعج الَى قَدعت هأن
كَانَ الرجلُ ِمن بِني ِإسراِئيلَ :  وقَالَ ابن عباٍس -ِبمعنى أَنَّ واِحدهم يمِلك نفْسه ومالَه وأَهلَه ( ملُوكاً 
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الَى آتاهم ما لَم يؤِت أَحداً ِمن العالَِمني ِمن أَهِل وأنه تع) . إذَا كَانت لَه زوجةٌ وخاِدم ودار سمي مِلكاً 
  .زماِنِهم ، فَقَد أَنزلَ اُهللا علَيِهم املَن والسلْوى ، وظَلَّلَهم ِبالغماِم ِفي مِسريِتِهم ِفي صحراِء ِسيناَء 

أي ( قَوِمِه محرضاً إياهم علَى اِجلهاِد ِلالسِتيالِء علَى األرِض املُقَدسِة ثُم أخبر اُهللا تعالَى أنَّ موسى قَالَ ِل
يا قَوم ِسريوا : ، فَقَالَ لَهم ) املُطَّهرِة ِمن ِعبادِة اَألوثَاِن ِلما بعثَ اُهللا ِفيها ِمن اَألنِبياِء الدعاِة إىل التوِحيِد 

 بعد -املُقَدسِة الِتي وعد اُهللا أباكُم ِإبراِهيم بأنْ يسِكن ِفيها من آمن ِمن نسِلِه ، والَ ترِجعوا إىل األرِض 
اِع األهواِء ،  إلَى الوثَِنيِة والفَساِد ِفي اَألرِض املُقَدسِة والبغي واتب-الِذي ِجئْتكُم ِبِه ِمن التوِحيِد واهلُدى 

 راناً لَكُمسوِع خجفَِإنَّ ِفي هذا الر.  
فَاعتذَروا عن دخوِل البلَِد ِبأَنَّ ِفيها قَوماً جباِرين ذَوي ِخلٍَق هاِئلٍَة ، وأَجساٍم ضخمٍة ، وقُوى شِديدٍة ، 

نهم الدخولُ ِإلَيها ، ما دام اجلَبارونَ ِفيها ، فَِإنْ خرجوا ِمنها ، وأنهم الَ يقِْدرونَ علَى ِقتاِلِهم ، والَ يمِك
 اِريناِل اجلَبِبِقت مالَ طَاقَةَ لَه مهإالَّ فَِإنى ، وسوم ملَها قَوخد.  

ابتمو ، ِهمبِر رِة أمِإطَاع ناِئيلَ عرو إسنكَلَ با نةٌ فَلَمِظيمةٌ عما ِنعِهملَيالَِن ، ِهللا عجر مهضرى ، حوسِة مع
إنْ توكَّلْتم علَى اِهللا ، وتِبعتم أمره ، ووافَقْتم : ، وهما ِممن يخاف اُهللا ويخشى ِعقَابه ، فَقَاالَ ِلقَوِمِهما 

 كُمبر كُمرصن ، ولَهسر اُهللا لَكُم بالِذي كَت لَدالب ملْتخدو ، ِبِهم كُمأظْفَرو كُمدأيو ، اِئكُمدلى أعع
  .السكْنى ِفيها ، فَلَم ينفَع ِفيِهم هذا القَولُ شيئاً 

إنهم لَن يدخلُوا : لَفَِة رسوِلِهم ، فَقَالوا لَه  ولَِكن بِني ِإسراِئيلَ أَصروا علَى النكُوِل عِن اِجلهاِد ، وعلَى مخا
 ، اِرينقَاِتالَ اجلَبفَلْي هبرو وه بذْهاِد فَلْيلَى اِجلهى عوسم را ، فَِإذا أصِفيه ِقيِمنيونَ ماراجلَب اما دم لَدالب

  .قَاِعِدين ، حيثُ هم يِقيمونَ وهم ينتِظرونَ نِتيجةَ املَعركَِة 
يا رب لَيس بين هؤالِء :  فَلَما نكَلُوا عِن الِقتاِل ، غَِضب علَيِهم موسى ، واتجه إىل اِهللا ِبالدعاِء ، فَقَالَ 

ي وأَِخي هارونَ ، فَاقِْض يا رب بيننا وبين هؤالِء من يِطيعِني ويِجيبِني إىل تنِفيِذ ما أَمرتِني ِبِه إالَّ نفِْس
 ِتكلَى طَاعع ِم ، اخلَاِرِجنيالقَو ) الفَاِسِقني ( ملَه كُمحتو ، ِحقتسا نا ِبملَن كُمحا ، فَتننيقِْضيِه باِء تِبقَض ،

  .ِبما يستِحقُّونَ 
إنك إذَا أَخذْتهم ِبالِعقَاِب علَى ِفسِقِهم ، وخروِجِهم عن طَاعِتِك ، فَال تعاِقبنا : عنى هو وِقيلَ إنَّ املَ ( 

 مهعم. (  
عني سنةً ،  فَلَما دعا موسى علَيِهم ، ِحني نكَلُوا عِن اِجلهاِد ، قَضى اُهللا علَيِهم ِبأنْ حرم علَيِهم دخولَها أرب

، ويبقَونَ متحيِرين مترددين ، الَ يدرونَ مِصريهم ، ) أي ِفي صحراِء ِسيناَء ( يِتيهونَ ِخالَلَها ِفي اَألرِض 
   .اُهللا علَيِهم. والَ يهتدونَ إىل اخلُروِج ِمما هم ِفيِه ، ِخالَلَ املُدِة الِتي قَضاها 
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وِخالَلَ وجوِدِهم ِفي صحراِء ِسيناَء توفِّي موسى وهارونُ ، علَيِهما السالَم ، وتولَّى ِقيادةَ بين إسراِئيلَ 
ي أكْثَر اِجليِل القَِدِمي ، وجعلَه اهللا نِبياً ِفيِهم ، وتوفِّ) وهو ِمن نسِل يوسف علَيِه السالَم ( يوشع بن نوٍن 

 ِديدِة ِجيلٌ جياحلُراِء ورحأ ِفي الصشنو . نب عوشي ِبِهم جرخ ، لَيِهما اُهللا عاهةُ الِتي قَضِت املُدقَضا انفَلَم
  .نوٍن ، وتوجه ِبِهم إىل إحدى املُدِن فَحاصرها وفَتحها 

س ثُم فَقَالَ لَه الَمِه السلَيى عوسم هِبيلَّى اُهللا ن : ، ِهملَيع تيا قَضِفيم ِهملَينْ عزحالَ تو ، ِهملَيع فأسالَ ت
 ِحقُّونَ ذَِلكتسم مهفَإن.  

م ومخالَفَِتِهم أمر ربِهم وأمر رسوِلِه ، ونكُوِلِهم عن وهِذِه الِقصةُ تتضمن تقِْريعاً ِلليهوِد ، وبياناً ِلفَضاِئِحِه
  .طَاعِتِهما 

  . . ذلك حلكمة متشعبة اجلوانب . . إا حلقة من قصة بين إسرائيل اليت فصلها القرآن أوسع تفصيل 
 والكيد واحلرب يف من جوانب هذه احلكمة أن بين إسرائيل هم أول من واجه الدعوة اإلسالمية بالعداء

هم الذين . فقد كانوا حربا على اجلماعة املسلمة منذ اليوم األول . املدينة ويف اجلزيرة العربية كلها 
وهم الذين . وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمني معا ؛ احتضنوا النفاق واملنافقني يف املدينة 

وهم الذين تولوا حرب اإلشاعات . ة املسلمة حرضوا املشركني وواعدوهم وتآمروا معهم على اجلماع
كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول ؛ والدس والكيد يف الصف املسلم 

فلم يكن بد من كشفهم . وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم يف احلرب املعلنة الصرحية . القيادة 
وما حقيقة ؟ وما وسائلهم ؟ وما تارخيهم ؟ ما طبيعتهم . لتعرف من هم أعداؤها ، للجماعة املسلمة 

  ؟ املعركة اليت ختوضها معهم 
كما كانوا أعداء هدى اهللا يف ماضيهم ؛ ولقد علم اهللا أم هم سيكونون أعداء هذه األمة يف تارخيها كله 

  . ووسائلهم كلها مكشوفة ؛ فعرض هلذه األمة أمرهم كله مكشوفا . كله 
وقد امتد تارخيهم . احلكمة أن بين إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اهللا األخري ومن جوانب هذه 

ووقع منهم النقض املتكرر مليثاق ؛ ووقعت االحنرافات يف عقيدم ؛ قبل اإلسالم فترة من التاريخ طويلة 
  . . ليدهم كما وقع يف أخالقهم وتقا، ووقع يف حيام آثار هذا النقض وهذا االحنراف ؛ اهللا معهم 

 - وهي وارثة الرساالت كلها وحاضنة العقيدة الربانية جبملتها -فاقتضى هذا أن تلم األمة املسلمة 
وعواقبها ممثلة يف حياة بين إسرائيل ، وتعرف مزالق الطريق ؛ وتقلبات هذا التاريخ ، بتاريخ القوم 

وتنتفع ذا الرصيد وتنفع ؛ لة جتارا  إىل حصي-لتضم هذه التجربة يف حقل العقيدة واحلياة ، وأخالقهم 
، وبوادر االحنراف ، ومداخل الشيطان ،  مزالق الطريق - بصفة خاصة -ولتتقي . على مدار القرون 

  . على هدى التجارب األوىل 
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وقد علم اهللا أن . ومن جوانب هذه احلكمة أن جتربة بين إسرائيل ذات صحائف شىت يف املدى الطويل 
وأن األمة املسلمة اليت سيمتد تارخيها ؛ وتنحرف أجيال منها ؛ ل على األمم تقسو قلوا األمد حني يطو

فجعل أمام أئمة هذه األمة ؛ ستصادفها فترات متثل فيها فترات من حياة بين إسرائيل ، حىت تقوم الساعة 
يعرفون منها كيف ؛ مناذج من العقابيل اليت تلم باألمم ، وقادا وجمددي الدعوة يف أجياهلا الكثرية 

ذلك أن أشد القلوب استعصاء على اهلدى واالستقامة هي القلوب اليت . يعاجلون الداء بعد معرفة طبيعته 
، ألا تفاجأ من الدعوة جبديد يهزها ، فالقلوب الغفل اخلامة أقرب إىل االستجابة ! عرفت مث احنرفت 

فأما القلوب .  اجلديد الذي يطرق فطرا ألول مرة وانبهارها ذا، جلدته عليها ، وينفض عنها الركام 
وال يقع فيها اإلحساس ؛ وال تكون له هزته ، فالنداء الثانيال تكون له جدته ، اليت نوديت من قبل 

  ! وإىل الصرب الطويل ، ومن مث حتتاج إىل اجلهد املضاعف ، بضخامته وجديته 
وعرضها مفصلة على األمة املسلمة وارثة العقيدة ، ل وجوانب شىت حلكمة اهللا يف تفصيل قصة بين إسرائي

  . . القوامة على البشر أمجعني ؛ والدين 
  . .جوانب شىت ال منلك هنا املضي معها أكثر من هذه اإلشارات السريعة 

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا : (يف هذه السورة، يف هذا الدرس ،  لنعود إىل هذه احللقة 
يا قوم ادخلوا . وجعلكم ملوكا وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني ، إذ جعل فيكم أنبياء . م عليك

  ) . . األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
فلقد .  إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على األعقاب - عليه السالم -وإننا لنلمح يف كلمات موسى 

  . . يف خط سري الرحلة الطويل " مواطن كثرية "رم من قبل يف ج
باسم اهللا وبسلطان اهللا الذي فرق هلم ، وحررهم من الذل واهلوان ؛ جرم وقد أخرجهم من أرض مصر 

يا (فيقولون ، فإذا هم ميرون على قوم يعكفون على أصنام هلم . وأغرق هلم فرعون وجنده ، البحر 
  ) . . ا كما هلم آهلةموسى اجعل لنا إهل

وما يكاد يغيب عنهم يف ميقاته مع ربه حىت يتخذ السامري من احللي اليت سرقوها معهم من نساء 
  ! . . إنه إله موسى الذي ذهب مليقاته :مث إذا هم عاكفون عليه يقولون؛ املصريني عجال ذهبا له خوار 

، أنزل عليهم املن والسلوى طعاما سائغا و، وجرم وقد فجر هلم من الصخر ينابيع يف جوف الصحراء 
 فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها - أرض الذل بالنسبة هلم -فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر 

، واهلدف األمسى ، وال يصربون عما ألفوا من طعام وحياة يف سبيل العزة واخلالص ، وعدسها وبصلها 
  ! . . الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون 
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فذحبوها وما كادوا . . (وجرم يف قصة البقرة اليت أمروا بذحبها فتلكأوا وتسكعوا يف الطاعة والتنفيذ 
فأبوا أن يعطوا . وجرم وقد عاد من ميقات ربه ومعه األلواح وفيها ميثاق اهللا عليهم وعهده ) ! يفعلون

 ومل يعطوا امليثاق - هذه املغفرة للخطايا  بعد كل هذه اآلالء وكل-امليثاق وأن ميضوا العهد مع رم 
  ) ! . . وظنوا أنه واقع م(، حىت وجدوا اجلبل منتوقا فوق رؤوسهم 

  . . لقد جرم يف مواطن كثرية طوال الطريق الطويل 
األرض اليت وعدهم . أرض امليعاد اليت من أجلها خرجوا . مث ها هو ذا معهم على أبواب األرض املقدسة 

  . . وأن يبعث من بينهم األنبياء فيها ليظلوا يف رعاية اهللا وقيادته ، يكونوا فيها ملوكا اهللا أن 
وأكرب ، فيحشد فيها أملع الذكريات ، وهو يدعوهم دعوته األخرية ، لقد جرم فحق له أن يشفق 

يكم أنبياء إذ جعل ف. يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم : (وأضخم املشجعات وأشد التحذيرات، البشريات 
يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم . وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني ، وجعلكم ملوكا 

  ) . . وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
وإيتاءه هلم ذا وذلك ما مل يؤت . ووعده الواقع من أن جيعل فيهم أنبياء وجيعلهم ملوكا . نعمة اهللا 
فهي . واألرض املقدسة اليت هم مقدمون عليها مكتوبة هلم بوعد اهللا .  العاملني حىت ذلك التاريخ أحدا من

  . . إذن يقني 
واالرتداد على األدبار . . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون . وقد رأوا من قبل كيف صدقهم اهللا وعده 

  . . هو اخلسران املبني 
  !!! هي إسرائيل ، . ولكن إسرائيل 

  :ونقض امليثاق. والنكوص على األعقاب . والتمحل . جلنب ا
فإن خيرجوا منها فإنا ، وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها ؛ يا موسى إن فيها قوما جبارين :قالوا (

ذلك . مكشوفة بال حجاب ولو رقيق من التجمل ، إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها ) . داخلون
إن اخلطر . وال جمال كذلك للتمحل ، وال حماولة إذن للتشجع ؛ قية إذن من جتمل فال ب؛ أم أمام اخلطر 

وأن اهللا قد كتبها ، ومن مث ال يعصمهم منه حىت وعد اهللا هلم بأم أصحاب هذه األرض ؛ ماثل قريب 
والسلوى نصرا مرحيا يترتل عليهم ترتل املن . وال جهد فيه ، ال مثن له ،  فهم يريدونه نصرا رخيصا -هلم 
 !  
ولكن ) . . فإن خيرجوا منها فإنا داخلون. . وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها . . إن فيها قوما جبارين (

  ! تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود 
  ! وهي فارغة القلوب من اإلميان 
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وعلى . ه فإنكم غالبون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمو:قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما(
  . . واخلوف منه ، هنا تربز قيمة اإلميان باهللا ) . اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني

  ! ينشيء هلما اخلوف من اهللا استهانة باجلبارين ، فهذان رجالن من الذين خيافون اهللا 
ميان يف ساعة وهذان مها يشهدان بقولتهما هذه بقيمة اإل! ويرزقهما شجاعة يف وجه اخلطر املوهوم 

فاهللا سبحانه ال جيمع يف قلب واحد بني . وقيمة اخلوف من اهللا يف مواطن اخلوف من الناس ؛ الشدة 
وال خياف شيئا ؛ والذي خياف اهللا ال خياف أحدا بعده . .  وخمافة الناس - جل جالله -خمافته :خمافتني
  . . سواه 

  . .قاعدة يف علم القلوب ويف علم احلروب ) . . نفإذا دخلتموه فإنكم غالبو. ادخلوا عليهم الباب (
؛ فمىت دخلتم على القوم يف عقر دارهم انكسرت قلوم بقدر ما تقوى قلوبكم .  أقدموا واقتحموا 

  . . وشعروا باهلزمية يف أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم 
وهذه هي خاصية اإلميان . من  يتوكل املؤ- وحده -فعلى اهللا ) . . وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني(

  . . وهذا هو منطق اإلميان ومقتضاه ؛ وعالمته 
  ! ؟لبين إسرائيل ؟ ولكن ملن يقوالن هذا الكالم 

  ) . . إنا هاهنا قاعدون. فاذهب أنت وربك فقاتال . يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها :قالوا(
  ! خلطر أمامهم فريفسون بأرجلهم كاحلمر وال يقدمون ويفزعون من ا؛ وهكذا حيرج اجلبناء فيتوقحون 

يدفع اجلبان إىل . بل إما لصنوان يف كثري من األحيان ؛ واجلنب والتوقح ليسا متناقضني وال متباعدين 
ويتوقح على دعوته اليت تكلفه ؛ فيسب هذا الواجب ، فيحرج بأنه ناكل عن الواجب . الواجب فيجنب 

  ! ما ال يريد 
  . . إنا هاهنا قاعدون . ت وربك فقاتال اذهب أن

أما النهوض بالواجب فيكلفه ! الذي ال تكلفه وقاحة اللسان إال مد اللسان ، هكذا يف وقاحة العاجز 
  ! وخز السنان 

  ) ! . . فاذهب أنت وربك(
  . . هاهنا قاعدون !   فليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال 

  . . وال نريد أرض امليعاد ،  عزا وال نريد، ال نريد ملكا 
  ! ودوا لقاء اجلبارين 

واحتمال الرذاالت . والسفر الطويل . اية اجلهد اجلهيد . هذه هي اية املطاف مبوسى عليه السالم 
  ! واالحنرافات وااللتواءات من بين إسرائيل 



 ٢٨٧

ونكوال عن .  على أبواا وهو معهم، نكوصا عن األرض املقدسة . . نعم ها هي ذي اية املطاف 
  . .ميثاق اهللا وهو مرتبط معهم بامليثاق 

  ؟ ومبن يستجري ؟  فماذا يصنع 
  ) . . فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني. رب إين ال أملك إال نفسي وأخي :قال(

  ! لتصميم  املفاصلة واحلسم وا- بعد ذلك -وفيها . وفيها االستسالم . وفيها االلتجاء . دعوة فيها األمل 
  . . وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه ال ميلك إال نفسه وأخاه 

ال جيد ، ويف عزم املؤمن املستقيم . ويف إميان النيب الكليم . ولكن موسى يف ضعف اإلنسان املخذول 
طه فما يرب. ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبني القوم الفاسقني ، يشكو له بثه وجنواه . متوجها إال هللا 

  . .م شيء بعد النكول عن ميثاق اهللا الوثيق 
إمنا تربطه م هذه الدعوة إىل . وما يربطه م جهد سابق . وما يربطه م تاريخ .  ما يربطه م نسب 

  . وهذا امليثاق مع اهللا ، اهللا 
قيم على عهد اهللا إنه مست. . وما عاد يربطه م رباط . فانبت ما بينه وبينهم إىل األعماق . وقد فصلوه 

  . .وهم فاسقون 
  . .  إنه مستمسك مبيثاق اهللا وهم ناكصون 

  . .هذا هو أدب النيب 
  . وهذه هي خطة املؤمن 

  . . وهذه هي اآلصرة اليت جيتمع عليها أو يتفرق املؤمنون 
ت إذا انقطع؛ ال وشيجة من كل وشائج األرض . ال تاريخ . ال لغة . ال قوم . ال نسب .  ال جنس 

  . . وإذا اختلف املنهج والطريق ؛ وشيجة العقيدة 
  . وقضى باجلزاء العدل على الفاسقني . واستجاب اهللا لنبيه 

  ) . فال تأس على القوم الفاسقني. فإا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض :قال(
  . . األرض اليت كتبها هلم وحرم عليهم؛  للتيه - وهم على أبواب األرض املقدسة -وهكذا أسلمهم اهللا 

. وحىت ينشأ جيل غري هذا اجليل ؛  واألرجح أنه حرمها على هذا اجليل منهم حىت تنبت نابتة جديدة 
  . .وينشأ يف خشونة الصحراء وحريتها صلب العود ، جيل يعترب بالدرس 

  ! ح هلذا األمر اجلليل فلم يعد يصل،  جيل غري هذا اجليل الذي أفسدة الذل واالستعباد والطغيان يف مصر 
  . والذل واالستعباد والطغيان يفسد فطرة األفراد كما يفسد فطرة الشعوب 

  . . ال يزيد على ذلك - يف التيه -ويتركهم السياق هنا 
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  . على طريقة القرآن يف التعبري ،  وهو موقف جتتمع فيه العربة النفسية إىل اجلمال الفين 
 فحني واجهوا الشدة وهم قلة أمام - مما قصه اهللا عليهم من القصص -ولقد وعى املسلمون هذا الدرس 

: إذن ال نقول لك يا رسول اهللا ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم  �قالوا لنبيهم ، نفري قريش يف غزوة بدر 
اذهب أنت وربك فقاتال فإننا معكما مقاتلون :لكن نقول) فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون(

 . .  
وبعض جوانب حكمة اهللا يف تفصيل ؛ وكانت هذه بعض آثار املنهج القرآين يف التربية بالقصص عامة 

  . . قصة بين إسرائيل 
-----------------  

  أين أنت يا خالد؟ مىت خترج يا صالح؟
  .       اللهم هيئ هلذه األمة قائدا ربانيا ينقاد للحق ويقودها

 ترددت يف أذهاننا ونطقت ا ألسنتنا ومسعناها بني جدران املساجد هذه أسئلة ونداءات ودعوات طاملا
من أفواه اخلطباء على أعواد املنابر، ولكنها إمنا تعرب تعبريا مباشرا عن األزمة الشديدة اليت وصلت إليها أمة 

اهللا جل وعال اإلسالم يف هذه األيام، إا أزمة التخلف عن اإلمساك بزمام القيادة والسيادة اليت أرادها 
آل [} كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر{: هلذه األمة حينما قال

  ].١٤٣:البقرة[} وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس{].١١٠:عمران
 الفرق بني الليلة والبارحة ما أبعد الفرق بني يوم وقف فيه ربعي بن عامر كفرد من جيل قيادي وما أبعد

إن اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء ' : مسلم، أمام رستم قائد الفرس، ليشرح له مهمة هذه األمة القيادية قائالً
اآلخرة ومن جور األديان إىل عدل من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا و

  .'اإلسالم
وبني يوم نعيشه اآلن يقف فيه املسلمون على أعتاب الصليبيني واليهود يستجدوا منهم سالم الذل واخلزي 

  .والعار، وما زالت األمة يف انتظار ذلك القائد املنتظر الذي يقودها إىل ذرى اد والتمكني
امة تقول بأن القائد مهما كانت براعته ال ميكن أن يصنع شيئًا مبفرده وقد غفل القوم عن حقيقة تارخيية ه

ما مل يسانده جيل قيادي كامل يرفعه ويسانده، وها هو موسى عليه السالم نيب من أوىل العزم من الرسل 
قد توفرت فيه صفات الكفاية القيادية مبستوى فذ، ومع ذلك مل يستطع وحده أن يفتح األرض املقدسة 

اذهب أنت وربك ': ود جيل التيه الذي ترىب على الذل واالستخذاء والذي تبدى جليا يف قوهلموهو يق
لذلك فإن اخلطوة األوىل يف ضة هذه األمة هي صناعة ذلك اجليل القيادي ' فقاتال إنا ها هنا قاعدون

اعة هذا اجليل، الكامل الذي ينبت يف تربته بذور قادة عظام أمثال خالد وصالح، وإسهاما منا يف صن
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نقدمها لكل قائد ورئيس لكل مدير ومتخصص، لكل قدوة ' صناعة القادة'نقدم هذه السلسلة اجلديدة 
وداعية ومربٍِ، لكل طبيب ومهندس، لكل درس ومتخصص، لكل أب وأم، لكل طالب وباحث، بل 

يبه يف ضة هذه نقدمها لكل مسلم موحد، يب به أن يصنع من نفسه قائدا يف ختصصه حىت يسهم بنص
األمة، واستعادا مرة ثانية لزمام القيادة البشرية الذي فقدته بعد أن بعدت عن كتاب اهللا تبارك وتعاىل 

  . �وسنة سيد القادة حممد 
  تكليف ال تشريف

ما هو تعريف القيادة ؟ : والسؤال املنطقي الذي يطرح نفسه يف بداية احلديث عن فن صناعة القادة
  .'هي عملية حتريك الناس حنو اهلدف': للقيادة هو أن نقولوأبسط تعريف 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، ' �ومن هنا نعلم أن القائد مسئول عن أتباعه، كما قال النيب 
فاألمري راع على رعيته ومسئول عنهم، واملرأة راعية على بيت زوجها ومسئولة عنه والعبد راع على مال 

والقيادة يف اإلسالم معناها احلقيقي حتقيق اخلالفة يف األرض من أجل الصالح ' سيده وهو مسئول عنه
:  �ا ولو كانت يف االجتماع القليل العدد أو املتواضع اهلدف، يقول  �واإلصالح، وقد أمر النيب 

، يقول وهلذا أوىل علماء اإلسالم موضوع القيادة اهتماما كبريا' إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم'
جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين ': شيخ اإلسالم  بن تيمية

إال ا فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باإلمجاع حلاجة بعضهم إىل بعض، وال بد هلم عند االجتماع من 
  .'رأس

  .'إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي': لوما أمجل احلكمة املأثورة اليت تصف مسؤولية القائد فتقو
  :هيئ لرجلك قبل اخلطو موضعها 

إن اإلدارة معناها : وقد خيتلط هنا مفهوم القيادة مبفهوم اإلدارة على القارئ الكرمي، وللتميز بينهما نقول
 حتقق ما تصبو أن تتوىل العناية بأمورك اليومية اليت تؤدي إىل حتسني الكفاءة أو األداء، أو مبعىن آخر كيف

كيف : إليه من أهداف أما القيادة فهي أن حتدد أوالً ما هي األهداف اليت تسعى لتحقيقها واإلدارة هي
. أن يئ خلطواتك أوالً بتحديد األهداف اليت تريد حتقيقها: ختطو حنو أهدافك ؟ أما القيادة فهي

  :واجلدول اآليت يوضح الفرق أكثر بني هذين املصطلحني
  القيادة
  اإلدارة

  . تركز على العالقات اإلنسانية وتم باملستقبل-١
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 حترص على التأكد من عدم اخلوف إال يف املهم من األمور وتم بالرؤية والتوجهات االستراتيجية -٢
  .ومتارس أسلوب القدوة والتدريب وقضاء األوقات الطويلة مع اإلتباع واالهتمام م كبشر

  .اء يف الوقت احلاضر تركز على اإلجناز واألد-١
  . تركز على املعايري وحل املشكالت وإتقان األداء واالهتمام باللوائح والنظم واستعمال السلطة-٢

وكال األمرين مهم، إذ أما معا يشكالن جناحي اإلجناز والنجاح، فالقيادة بدون إدارة جتعلنا نعيش يف 
ي بدونه ال ميكن أن نستمر، واإلدارة وحدها جتعلنا عامل املستقبل والعالقات ومل اإلجناز احلاضر الذ

نبتعد عن األهداف البعيدة والصورة الكلية والربط بالقيم واملبادئ ونسيان العالقات اإلنسانية يف خضم 
  .االهتمام باإلجناز

   القيادة ملاذا؟
 وجود القائد وتنصب أمامنا أسباب مثانية جتعلنا نوقن مبدى أمهية وخطورة موضوع القيادة، وضرورة

  :الفعال وهي
  .ـ أن القيادة ال بد منها يف احلياة حىت تترتب ويقام فيها العدل، وحيال دون أن يأكل القوي الضعيف١
ـ أا ضرورية لتوجيه الطاقات والتنسيق بينها مبا يضمن عمل العاملني يف إطار خطة املنظمة وتصوراا ٢

  .املستقبلية
  .التقليل من السلبية يف العمل، فالقائد هو ربان السفينةـ تدعيم السلوك اإلجيايب و٣
  .ـ السيطرة على مشكالت العمل ورسم اخلطوات الالزمة حللها٤
  .ـ مواكبة املتغريات احمليطة، وتوظيفها خلدمة املنظمة٥
  .ـ وضع استراتيجية راشدة يف عملية حتريك حمقرة حنو هدف سام٦
  .ـ تنمية وتدريب ورعاية األفراد٧
إعادة التوازن للحياة بعد اعوجاجها من جراء صعود النكرات وتوسيد األمر إىل غري أهله، كما قال ـ ٨

  .'إذا رأيتم اليوم شيئًا مستويا فتعجبوا': اإلمام أمحد
  :وباجلملة فال صالح للبشر إال بوجود القيادة كما قال الشاعر اجلاهلي األفوه األودي

    وال سـراة إذا جهاهلـم سـادواال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم  
والبيـت ال يبتنـى إال على عمد      وال عمـاد إذا مل تـرس أوتـاد  
  فـإن جتمـع أوتـاد وأعمـدة        وسـاكن أبلغوا األمر الذي كادوا

  القائد يولد أم يصنع؟
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ن القيادة موهبة تساؤل مشهور اختلفت إجابات املتخصصني عليه اختالفًا واسعا، فمال بعضهم إىل أ
ال تستطيع تعلم القيادة، القيادة شخصية ': فطرية متتلكها فئة معينة قليلة من الناس، يقول وارين بينسي

ومال آخرون إىل أن القيادة فن ميكن اكتسابه بالتعلم واملمارسة ' وحكمة ومها شيئان ال ميكنك تعليمهما
د، القيادة لست مربجمة يف اجلينات الراثية وال يوجد مل يولد أي إنسان كقائ': واملران، يقول وارن بالك

  .'القيادة جيب أن تتعلمها وباستطاعتك ذلك': ومثله بيتر دركر يقول' إنسان مركب داخليا كقائد
والذي يتبني لنا أن القيادة تارة تكون فطرية وأخرى تكون مكتسبة، فبعض الناس يرزقهم اهللا تعاىل 

احللم : إنك فيك خصلتني حيبهما اهللا'لألشج رضي اهللا عنه  �ل النيب صفات قيادية فطرية ، كما قا
بل اهللا جبلك عليهما، : أنا ختلقت ما أم اهللا جبلين عليهما؟ قال: يا رسول اهللا: واألناة، فقال األشج

  .'احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا ورسوله: فقال
ومن ': انية اكتساب الصفات القيادة باملمارسة والتعلم فيقولإىل إمك �ويف مقابل ذلك يرشدنا النيب 

  .'يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا، ومن يتصرب يصربه اهللا، وإمنا العلم بالتعلم
وكلما قويت الصفات القيادية يف اإلنسان كان وصوله إىل القوة القيادية أسرع، وكان تأثري التدريب 

فضل، أما إذا ضمرت الفطرة القيادية يف الشخص فإنه حيتاج إىل تدريب أشق والتعلم واملمارسة عليه أ
ووقت أطول لكي يستطيع أن يكتسب الشخصية القيادية، ومع ذلك فيبقى التعلم والتدرب هو العامل 

  .'عرق وجهد% ٩٩العبقرية ': األهم يف نصاعة القائد، كما يقول أديسون
ن حبسب التكامل بني اجلانبني الفطري واملكتسب، ويقرر اإلمام وأما التفاوت بني مستويات القادة فيكو

األخالق احلسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة تكون باعتياد األفعال ': الغزايل هذه القاعدة فيقول
اجلميلة، وتارة مبشاهد أرباب الفعال اجلميلة ومصاحبتهم، وهم قرناء اخلري، وإخوان الصالح، إذ الطبع 

 الطبع، الشر واخلري مجيعا فمن تظاهرت يف حقه اجلهات الثالث حىت صار ذا فضيلة طبعا يسرق من
واعتيادا وتعلما فهو يف غاية الفضيلة، ومن كان رذالً بالطبع واتفق له قرناء سوء فتعلم منهم وتيسرت له 

ختلفت فيه من هذه أسباب الشر حىت اعتادها فهو يف غاية البعد من اهللا عز وجل وبني الرتبتني من ا
: ويقول دين كيث ساميننت' اجلهات ولكل درجة يف القرب والبعد حبسب ما تقتضيه صورته وحالته

فالسلوك اإلنساين ينظر إليه على أنه دالة لكل من الطبع والتطبع، والسؤال ليس ما إذا كان الطبع أو '
 هي أمهيتها النسبية يف تشكيل التطبع هو الذي حيدد السلوك، بل هو كيف يتفاعل كل منهما ؟ وما

الشخصية اإلنسانية وهذا التساؤل ذو أمهية خاصة لفهم اإلبداع والقيادة، فبعض الناس يعتقدون أن 
  .'العبقري يولد، والبعض اآلخر يعتقد أن يصنع ولعل احلقيقة توجد يف تركيب معني منهما
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صفات الطبيعية : قوة القيادية من موارد ثالثةوجتتمع ال': ويقول األستاذ الراشد يف وصف القيادة املسلمة
وفطرية عالية يهبها اهللا ملن يشاء من ذكاء وشجاعة وكرم، مث املمارسة اخللقية والعبادية مث التثقف الكثيف 

  .يف علوم اإلسالم والتاريخ والسياسة
  :ت كثرية تشملإن عملية تعليم القيادة عملية طويلة وتستمر خبطوا:  وخالقة القول يف ذلك أن نقول

  .توفر امليل للقيادة:  الوراثة وخربات الطفولة املبكرة-١
  .تصنع األساس العريض للمعرفة:  الفنون والعلوم-٢
  .واليت تأيت من حتول املعرفة إىل تطبيق واقعي:  اخلربة توفر احلكمة-٣
ء العالقات وغريها من يف ااالت املتعلقة بالقيادة مثل فن االتصال وبنا:  التدريب يصقل السلوك-٤

  ٢٣٦.السلوكيات القيادية
-------------------  

وما لَكُم أَلَّا تنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه وِللَِّه ِمرياثُ السماواِت والْأَرِض لَا يستِوي ِمنكُم من {  :وقال تعاىل 
أَع لَ أُولَِئكقَاتِح وِل الْفَتقَب ِمن فَقى أَننسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا ِمنأَن الَِّذين ةً ِمنجرد ظَم

 ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّه١٠(و ( كَِرمي رأَج لَهو لَه اِعفَهضا فَينسا حضقَر اللَّه قِْرضذَا الَِّذي ي نم)١١ ( {
  ]١١، ١٠/احلديد[
ا ووشخالَ تِفقُوا و؟ أَنمفَقْتِإنْ أَن نَ الفَقْروشخبيِل اِهللا؟ أَتواِلكم ِفي سأَم ِفقُونَ ِمننالَ ت اسها النا أَيا لَكُم يم

قَدِض ، واَألراواِت ومالس الكم وِبيلِه هِفي س والَكُمأَم مفَقْتئاً ، فَِإنَّ الِذي أَنيش ، ِقكُمكَفَّلَ ِبِرزت 
ثُم بين تعاىل تفَاوت درجاِت املُنِفِقني ، . } ومآ أَنفَقْتم من شيٍء فَهو يخِلفُه { وِباِإلخالَِف علَيكُم 

فَق مالَه يف سِبيِل اِهللا ، قَبلَ فَتِح ِإنه الَ يستوي من آمن ، وهاجر ، وأَن: ِبحسِب تفَاوِت أَحواِلهم ، فَقالَ 
، مع من آمن ، وأَنفَق بعد الفَتِح ، فَاَألولُونَ أَعظَم درجةً ِعند ) أَو قَبلَ صلِْح احلَديِبيِة علَى قَوٍل ( مكَّةَ 

 ، وواِجباتهم كَِثريةٌ وثَِقيلةٌ ، أَما بعد الفَتِح فَقَِد انتشر اهللا ، ألنَّ املُؤِمنني قَبلَ الفَتِح كَانوا قَليلي العدِد
 اسالن أَِمنو ، الماِإلس . ادالِعب لُهمعا يِبم ِبريخ ِليماُهللا عو.  

 )  لُهوِل اهللا قَوسر ناَء عجو " :حم فْسالِذي ناِبي فَوحوا أَصبسِمثْلَ الَ ت فَقأَن كُمدأَنَّ أَح ِدِه لَوٍد ِبيم
 ِصيفَهالَ نو ِدِهمأَح دم كرا أَدباً مٍد ذَهِل أُحبج ) . ( " ِلمسمو اِريخالب اهور. (  
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ِه ، محتِسباً أَجره ِعند اِهللا ، فَيعد اُهللا لَه من هذَا الِذي ينِفق مالَه ِفي سِبيِل اِهللا ، وطَمعاً ِفي مثُوبِتِه ومرضاِت
 موٍن يداِت عنةً كَِرميةً ِفي جثُوبم هثيبيفَةً ، واعضافاً معأَض ضالقَر ذَِلك لَه اِعفضالَى ، فَيعضاً ِهللا تقَر ذَِلك

  الِقيامِة؟
ويطلع على ، ويعرف مداخلها ، فهو يعلم أحواهلا ،  خلقها  خياطب القلوب اليت- سبحانه -إن اهللا 

  . . خوافيها 
واستقرار حقيقة اإلميان استقرارا تنبثق منه آثاره ونتائجه يف ، وخلوص القلب ، وهو يعلم أن نقاء العقيدة 

تاج وحي؛ أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثريا . من بذل وتضحية وتقدمة خالصة هللا ، واقع احلياة 
ويكشف هلا عن ؛ ومن مث حيشد هلا هذه اإليقاعات وهذه املؤثرات . منها إىل جهد وجماهدة طويلة 

، ويعاجلها املرة بعد املرة . وتزن كل شيء مبيزاا الكبري الدقيق ، احلقائق الكونية لتراها وتتأثر ا 
و مؤثر واحد يوقع على أوتارها مث أ، أو بيان واحد ، وال يكلها إىل هتاف واحد  ؛واخلطوة بعد اخلطوة 

  . . يغيب 
ليتدبروه وحياولوا أن ؛ ومنهج القرآن اإلهلي يف عالج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إىل اهللا أمامه طويال 

  ! يقلدوه 
، حبيث تزلزل القلوب اجلامدة ، إن اإليقاعات األوىل يف مطلع السورة من القوة والتوايل والعمق والتأثري 

ولكن القرآن ال يكل قلوب املخاطبني إىل هذه . وتدعها مرهفة احلساسية ، القلوب القاسية وتلني 
وأنفقوا مما ، آمنوا باهللا ورسوله : (وهو يدعوهم إىل اإلميان والبذل يف الفقرة التالية، اللمسات األوىل 

  ) . . جعلكم مستخلفني فيه
فهي إذن حقيقة اإلميان يدعون . ان باهللا ورسوله ولكنهم يدعون إىل اإلمي، واملخاطبون هنا هم مسلمون 

فهم . ومع الدعوة ملسة موحية ، وهم يدعون إىل اإلنفاق . وهي لفتة دقيقة . لتحقيقها يف قلوم مبعناها 
له ملك السماوات (وهو الذي . إمنا ينفقون مما استخلفهم اهللا فيه من ملكه . ال ينفقون من عند أنفسهم 

فهو ) . . حييي ومييت(وهو الذي .  الذي استخلف بين آدم مجلة يف شيء من ملكه فهو) . . واألرض
  . الذي استخلف جيال منهم بعد جيل 

مث تقوم هي بدورها يف استثارة . وهكذا ترتبط هذه اإلشارة مبا سبق من احلقائق الكلية يف مطلع السورة 
فماذا هم قائلون حني يدعوهم إىل إنفاق ، هم وهو املالك الذي استخلفهم وأعطا، اخلجل واحلياء من اهللا 

  ! ؟شيء مما استخلفهم فيه ومما أعطاهم 
وما ، فماذا ميسكهم عن البذل والعطاء ، واهللا هو املعطي وال نفاد ملا عنده ، ويف نهة النفوس عن الشح 

  ! ؟يف أيديهم رهن بعطاء اهللا 
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إمنا خياطبهم مبؤثر . ومن مساحة ورجاء ، حياء ولكنه ال يكلهم إىل هذا التذكري وما يثريه من خجل و
  ) . . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هلم أجر كبري: (خيجلهم من كرم اهللا ويطمعهم يف فضله. جديد 

  ؟ فكيف يتخلف متخلف عن اإلميان والبذل يف مواجهة هذا الكرم والفضل 
لى قلوم مبوحيات اإلميان وموجباته من إمنا يلح ع. غري أن القرآن ال يكلهم إىل هذه اللمسات األوىل 

وقد أخذ ، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ، وما لكم ال تؤمنون باهللا : (واقع حيام ومالبساا
. هو الذي يرتل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إىل النور . إن كنتم مؤمنني ، ميثاقكم 

  ) . . وإن اهللا بكم لرؤوف رحيم
وقد بايعوه عليه .  وفيهم الرسول يدعوهم إىل اإلميان - حق اإلميان -ي يعوقهم عن اإلميان فما الذ

  ؟ وأعطوه ميثاقهم 
وما الذي يعوقهم عن اإلميان باهللا وهو يرتل على عبده آيات بينات خترجهم من ظلمات الضالل والشك 

  . ئل الرأفة والرمحة م ما فيه ويف هذا وذاك من دال؟ واحلرية إىل نور اهلدى واليقني والطمأنينة 
ويصل بينهم وبني اهللا ، وخياطبهم بكالم اهللا ، يدعوهم بلغة السماء ، إن نعمة وجود الرسول بني القوم 

  . .يف ذوات نفوسهم وخواص شؤوم 
  . . نعمة فوق التصور حني نتمالها حنن اآلن من بعيد 

 خياطب هذا - جل جالله -إن اهللا . . عجيبة حقا فترة  � فترة الوحي وحياة الرسول - فهذه الفترة 
  !خذوا هذا ودعوا ذاك :ويف رمحة علوية ندية يقول هلم �على لسان عبده ، البشر من صنع يديه 

  !لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي !  ها هو ذا طريقي فاسلكوه 
وال تقنطوا من رمحيت اليت ، دا تعالوا وال تشردوا بعي.  لقد أخطأمت وأمثتم فتوبوا وها هو ذا بايب مفتوح 

  . . وسعت كل شيء 
وفعلت كذا . وهو إمث . ونويت كذا . وهو خطأ .  قلت كذا - بذاتك وشخصك -وأنت يا فالن 

  . . وهي خطيئة 
  . . فتعال هنا قدامي وتطهر وتب وعد إىل محاي 

غلك هذا جوابه وسؤالك الذي يش.  أمرك الذي يعضلك هذا حله - بذاتك وشخصك -وأنت يا فالن 
  ! وعملك الذي عملت هذا وزنه . 

. حقيقة وواقعا . حيسون أنه معهم . وهم يعيشون معه . يقول هلؤالء املخاليق . هو الذي يقول . إنه اهللا 
  . . وأنه يرعاهم يف كل خطوة ويعىن ا . أنه يستمع إىل شكواهم يف جنح الليل ويستجيب هلا 
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ولكن هؤالء املخاطبني ذه اآليات . ي مل يعش هذه الفترة أن يتصور أال إنه ألمر فوق ما يطيق الذ
  . .عاشوها فعال 

  . .ومثل هذا التذكري ،  مث احتاجوا إىل مثل هذا العالج ومثل هذه اللمسات 
يدركهما ويشعر ما من مل تقدر له احلياة يف هذه .  وهو فضل من اهللا ورمحة فوق فضله ذاك ورمحته 

  : ةالفترة العجيب
" ؟ أي املؤمنني أعجب إليكم :" قال يوما ألصحابه �ورد يف صحيح البخاري أن رسول اهللا 

وما هلم ال يؤمنون :" قال. فاألنبياء :قالوا" . ؟ وما هلم ال يؤمنون وهم عند رم " قال . املالئكة :قالوا
ولكن أعجب ؟  أظهركم تؤمنون وأنا بني وما لكم ال:" قال. فنحن :قالوا" . ؟ والوحي يرتل عليهم 

  " . . املؤمنني إميانا قوم جييئون بعدكم جيدون صحفا يؤمنون مبا فيها 
، هائل ، وإن موحيات اإلميان وموجباته لديهم لشيء هائل . إنه ألمر متفاوت . وصدق رسول اهللا 

  ؟ما هلم ال يؤمنون :وهو يعجب. عجيب عجيب 
  ! كانوا مؤمنني  مث يطلب إليهم حتقيق اإلميان يف نفوسهم إن

وما لكم : ( مث ينتقل م من موحيات اإلميان وموجباته إىل موحيات اإلنفاق وموجباته يف توكيد وتكرير
  ) . . ؟أال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرض 

  ) . .له ملك السماوات واألرض وإىل اهللا ترجع األمور:(ويف هذه اإلشارة عودة إىل حقيقة
فما هلم ! وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه يف املرياث ، اث السماوات واألرض ملكه وراجع إليه  فمري

وكله عائد إليه . وهو استخلفهم فيه كما قال هلم هناك . ال ينفقون يف سبيله حني يدعوهم إىل اإلنفاق 
  ؟ حلقائق يف هذا اخلطاب وما الذي يبقى من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه ا؟ كما يقول هلم هنا 

يف ، ما وسعها من النفس واملال ، من املهاجرين واألنصار ، ولقد بذلت احلفنة املصطفاة من السابقني 
 فتح مكة أو فتح احلديبية وكالمها اعتز به اإلسالم أيام أن كان - قبل الفتح -ساعة العسرة وفترة الشدة 

وكان هذا البذل . قليل األنصار واألعوان ،  من كل عدو مطاردا، اإلسالم غريبا حماصرا من كل جانب 
. وال من رياء أمام كثرة غالبة من أهل اإلسالم ، خالصا ال تشوبه شائبة من طمع يف عوض من األرض 

وعن محية هلذه العقيدة اليت اعتنقوها وآثروها على كل ؛ كان بذال منبثقا عن خرية اختاروها عند اهللا 
 كان قليال بالقياس إىل ما - من ناحية الكم -ولكن ما بذلوه . . أمواهلم مجيعا شيء وعلى أرواحهم و

فكان بعض هؤالء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف . أصبح الذين جاءوا بعد الفتح ميلكون أن يبذلوه 
  ! ويسمع أن بعض السابقني بذلوه
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ر أن الكم ليس هو الذي يرجح يف وليقر، هنا نزل القرآن ليزن مبيزان احلق بذل هؤالء وبذل أولئك 
. ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل : (ولكنه الباعث وما ميثله من حقيقة اإلميان؛ امليزان 

  ) . . أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
. سلطان وال رخاء واألنصار قلة وليس يف األفق ظل منفعة وال ، إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة 

ذلك متعلق . والنصر والغلبة والفوز قريبة املنال ، واألنصار كثرة ، غري الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة 
بعيد عن كل سبب ، عميق الثقة والطمأنينة باهللا وحده ، متجرد جتردا كامال ال شبهة فيه ، مباشرة باهللا 

وهذا له على اخلري .  إال ما يستمده مباشرة من عقيدته ال جيد على اخلري عونا. ظاهر وكل واقع قريب 
  . أنصار حىت حني تصح نيته ويتجرد جترد األولني 

كان بني :قال، عن أنس ، حدثنا محيد الطويل ، حدثنا زهري ، امللك  حدثنا أمحد بن عبد:قال اإلمام أمحد
تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا :نفقال خالد لعبدالرمح، خالد بن الوليد وبني عبدالرمحن بن عوف كالم 

 أو -دعوا يل أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد :" فقال �فبلغنا أن ذلك ذكر للنيب ! ا 
  " . .  ذهبا ما بلغتم أعماهلم -مثل اجلبال 

م ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده:" ويف الصحيح
  " . وال نصيفه 

وكال وعد اهللا : (وبعد أن قرر القيم احلقيقية يف ميزان اهللا هلؤالء وهلؤالء عاد فقرر أن للجميع احلسىن
ومرد ذلك التفاوت وهذا اجلزاء . على تفاوت ما بينهم يف الدرجات ، فقد أحسنوا مجيعا ) . . احلسىن

. وما وراء أعماهلم من عزائمهم ونواياهم ، م إىل ما يعلمه اهللا من تقدير أحواهل، باحلسىن للجميع 
يف عامل النوايا ، وهي ملسة موقظة للقلوب ) . . واهللا مبا تعملون خبري: (وخربته تعاىل حبقيقة ما يعملون
  . وترجح ا املوازين ، وهي اليت تناط ا القيم ، املضمرة وراء األعمال الظاهرة 

-------------------  
 أَِبى ِعمرانَ التِجيِبى قَالَ كُنا ِبمِدينِة الروِم فَأَخرجوا ِإلَينا صفا عِظيما ِمن الروِم فَخرج ِإلَيِهم ِمن عن أَسلَمو

 بن عبيٍد فَحملَ رجلٌ ِمن الْمسِلِمني ِمثْلُهم أَو أَكْثَر وعلَى أَهِل ِمصر عقْبةُ بن عاِمٍر وعلَى الْجماعِة فَضالَةُ
 لُكَِة فَقَامهِه ِإلَى التيدلِْقى ِبيانَ اللَِّه يحبقَالُوا سو اسالن احفَص لَ ِفيِهمخى دتوِم حالر فلَى صع ِلِمنيسالْم

كُمِإن اسا النها أَيفَقَالَ ي اِرىصاَألن وبو أَيا أَبةُ ِفينِذِه اآليه لَتزا نمِإنأِْويلَ وذَا التةَ هِذِه اآليلُونَ هأَوتت 
 ِإنَّ - �-معشر اَألنصاِر لَما أَعز اللَّه اِإلسالَم وكَثُر ناِصروه فَقَالَ بعضنا ِلبعٍض ِسرا دونَ رسوِل اللَِّه 

. عت وِإنَّ اللَّه قَد أَعز اِإلسالَم وكَثُر ناِصروه فَلَو أَقَمنا ِفى أَمواِلنا فَأَصلَحنا ما ضاع ِمنهاأَموالَنا قَد ضا
) يِديكُم ِإلَى التهلُكَِةوأَنِفقُوا ِفى سِبيِل اللَِّه والَ تلْقُوا ِبأَ(  يرد علَينا ما قُلْنا - �-فَأَنزلَ اللَّه علَى نِبيِه 
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فَكَانِت التهلُكَةُ اِإلقَامةَ علَى اَألمواِل وِإصالَحها وتركْنا الْغزو فَما زالَ أَبو أَيوب شاِخصا ِفى سِبيِل اللَِّه 
  . ٢٣٧رواه الترمذي. حتى دِفن ِبأَرِض الروِم

قَالَ س رمِن عِن ابولَ اللَِّه وعسر تقُولُ - �-ِمعي  » مِضيترقَِر والْب ابأَذْن مذْتأَخِة وِبالِْعين متعايبِإذَا ت
 وا ِإلَى ِديِنكُمِجعرى تتح هِزعنالَ ي ذُال كُملَيع لَّطَ اللَّهس ادالِْجه مكْترتِع ور٢٣٨رواه أبو داود.  »ِبالز  

من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ ِبِه نفْسه مات علَى شعبٍة  « - �-عن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه و
  ٢٣٩رواه مسلم وأبو داود والنسائي.  »ِمن ِنفَاٍق 

 ِبىِن النةَ عامأَِبى أُم نقَالَ - �-وع  : »أَو زغي لَم نم هابٍر أَصيِلِه ِبخا ِفى أَهغَاِزي لُفخي ا أَوغَاِزي زهجي 
  . ٢٤٠رواه أبو داود وابن ماجة. »اللَّه ِبقَاِرعٍة  قَبلَ يوِم الِْقيامِة 
رواه " عمهم اللَّه ِبالْعذَاِب ما ترك قَوم الِْجهاد ِإلَّا : "  �قَالَ رسولُ اللَِّه : وعن أَِبي بكٍْر الصديِق قَالَ 

  . ٢٤١الطرباين

  
 ���������������  

   

                                                 
 اخلارج: الشاخص -.وقَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح غَِريب ) ٣٢٣٦(سنن الترمذى  -  ٢٣٧
  صحيح  ) ٣٤٦٤(سنن أىب داود  -  ٢٣٨

من الذي باعها إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل معلوم، مث اشتراها منه بأقل من الث: عني التاجر يعني تعيينا وعينة، وذلك : العينة 
 )٧٦٥ص  / ١١ج  (-جامع األصول يف أحاديث الرسول ..به

والسنن الكربى لإلمام ) ١٨٣٩٩) (٤٨ص  / ٩ج (والسنن الكربى للبيهقي  ) ٢٥٠٤(وسنن أىب داود  ) ٥٠٤٠(صحيح مسلم  - ٢٣٩
 )٤٢٩٠) (٢١٩ص  / ٣ج  (-النسائي الرسالة 

 حسن) ٢٨٦٧(وسنن ابن ماجه  )  ٢٥٠٥(سنن أىب داود  -  ٢٤٠
٢٤١  -  اِنيرطُ ِللطَّبسالْأَو مجعسنح ) ٣٩٨١(الْم 
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   املبحث الثاين عشر
 حترمي الفرار يوم الزحف وأنه من املوبقات

   
ومن يولِِّهم يومِئٍذ ) ١٥(يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار { :قال تعاىل 

 ِصريالْم ِبئْسو منهج اهأْوماللَِّه و ٍب ِمنضاَء ِبغب ا ِإلَى ِفئٍَة فَقَدزيحتم اٍل أَوفًا ِلِقترحتِإلَّا م هرب١٦(د ( {
  ] ١٦، ١٥/األنفال[

ي املَعركَِة ، وِبمواجهِة الكَاِفِرين ِبقُلُوٍب مؤِمنٍة ، ويحثُّهم علَى عدِم الِفراِر يأْمر اُهللا تعالَى املُؤِمِنني ِبالثَّباِت ِف
 وتوِليِة الظُّهوِر ِلَألعداِء ، وِإنْ كَانَ الكَاِفرونَ أَكْثَر ِمن املُؤِمِنني عدداً ، ألنَّ الِفرار يحِدثُ الوهن ِفي اجلَيِش

  .اِإلسالَِمي املُقَاِتِل 
 ركَاٍن آخكَِة إىل مركَاٍن ِفي املَعم ِقلَ ِمنتنكَِة ، كَأنْ يراِء املَعكَِة أَثْنِة احلَريرقَاِتِل ِبحِللْم حمالَى سعت هلَِكنو

نها العدو ، فَاملُِهم هو أَنْ يكُونَ هدف املُقَاِتِل املُسِلِم ، ِلنصرِة فَِريٍق ِمن املُسِلِمني ، أَو ِلسد ثَغرٍة نفَذَ ِم
أَما الِذين يتركُونَ املَعركَةَ ِفراراً وهرباً ِمن املَوِت ، فَإنَّ اَهللا تعالَى . النصر أَِو الشهادِة ، وِإطَاعِة أَمِر الِقيادِة 

  .العذَاِب األِليِم يوم الِقيامِة يتوعدهم ِب
أي متدانني متقاربني متواجهني؛ فال } زحفاً { يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفراو : واملعىن 

تفروا عنهم ، إال أن يكون ذلك مكيدة حرب ، حيث ختتارون موقعاً أحسن ، أو تدبرون خطة أحكم؛ 
وأن . .  أخرى من املسلمني ، أو إىل قواعد املسلمني ، لتعاودوا القتال أو أن يكون ذلك انضماماً إىل فئة

  . .غضباً من اهللا ومأوى يف جهنم : من توىل ، وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب 
 -وقد وردت بعض األقوال يف اعتبار هذا احلكم خاصاً بأهل بدر ، أو بالقتال الذي يكون رسول اهللا 

عن  ،فولكن اجلمهور على أا عامة ، وأن التويل يوم الزحف كبرية من السبع املوبقات.اضره  ح- �
قَالُوا يا رسولَ اللَِّه ، . » اجتِنبوا السبع الْموِبقَاِت «  قَالَ - � - عِن النِبى - رضى اهللا عنه -أَِبى هريرةَ 

ِه ، والسحر ، وقَتلُ النفِْس الَِّتى حرم اللَّه ِإالَّ ِبالْحق ، وأَكْلُ الربا ، وأَكْلُ ماِل الشرك ِباللَّ« وما هن قَالَ 
   ٢٤٢متفق عليه.  » الْيِتيِم ، والتولِّى يوم الزحِف ، وقَذْف الْمحصناِت الْمؤِمناِت الْغاِفالَِت 

من لَِقى اللَّه الَ يشِرك ِبِه شيئاً وأَدى زكَاةَ ماِلِه طَيباً ِبها  « - �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه وعن أَِبى هريرةَ
ِه عز وجلَّ نفْسه محتِسباً وسِمع وأَطَاع فَلَه الْجنةُ أَو دخلَ الْجنةَ وخمس لَيس لَهن كَفَّارةٌ الشرك ِباللَّ

                                                 
 )٢٧٢(وصحيح مسلم ) ٢٧٦٦(صحيح البخارى   -  ٢٤٢
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 قِر حياالً ِبغا مِبه ِطعقْتةٌ ياِبرص ِمنيي ِف أَوحالز موي ارِمٍن أَِو الِْفرؤم بهن أَو قِر حيفِْس ِبغلُ النقَتو
   .٢٤٣أخرجه أمحد»

  :تفصيال ال بأس من اإلملام به قال » أحكام القرآن « وقد أورد اجلصاص يف 
روى أبو نضرة عن أيب } ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة { : ل اهللا تعاىل قا« 

قال أبو نضرة ألم لو احنازوا يومئذ الحنازوا إىل املشركني ، ومل يكن . سعيد أن ذلك إمنا كان يوم بدر 
قد كان باملدينة خلق كثري من وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد ، ألنه . . يومئذ مسلم غريهم 

األنصار ، ومل يأمرهم النيب عليه السالم باخلروج ، ومل يكونوا يرون أنه يكون قتال ، وإمنا ظنوا أا العري 
فقول أيب نضرة إنه مل يكن هناك مسلم غريهم وإم لو .  فيمن خف معه - � -، فخرج رسول اهللا 

إنه مل يكن جائزاً هلم االحنياز يومئذ ألم : وقد قيل . . ا وصفنا احنازوا ، احنازوا إىل املشركني ، غلط مل
ما كان ألهل املدينة { :  ومل يكن االحنياز جائزاً هلم عنه ، قال اهللا تعاىل - � -كانوا مع رسول اهللا 

فلم يكن جيوز هلم } ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 
 وينصرفوا عنه ويسلموه ، وإن كان اهللا قد تكفل بنصره وعصمه من الناس ، - � -ن خيذلوا نبيهم أ

وكان ذلك فرضا عليهم ، قلت أعداؤهم أو كثروا ، } واهللا يعصمك من الناس { : كما قال اهللا تعاىل 
منا كان جيوز له  كان فئة املسلمني يومئذ ، ومن كان مبنحاز عن القتال فإ- � - -وأيضاً فإن النيب 

قال .  فئتهم يومئذ ، ومل تكن فئة غريه -� -االحنياز على شرط أن يكون احنيازه إىل فئة ، وكان النيب 
. حنن الفرارون : فقلنا . كنت يف جيش ، فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إىل املدينة : ابن عمر 

 إذا احناز عن الكفار فإمنا كان - � -ن النيب فمن كان بالبعد م« أنا فئتكم » : فقال النيب عليه السالم 
 وإذا كان معهم يف القتال مل يكن هناك فئة غريه ينحازون إليه ، فلم - � -جيوز له االحنياز إىل فئة النيب 

  يكن جيوز هلم الفرار 
: ىل وقال اهللا تعا. شددت على أهل بدر : قال } ومن يوهلم يومئذ دبره { : وقال احلسن يف قوله تعاىل 

وذلك ألم فروا عن } إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا { 
ويوم { :  فعاقبهم اهللا على ذلك يف قوله تعاىل - � - وكذلك يوم حنني فروا عن النيب - � -النيب 

مبا رحبت ، مث وليتم مدبرين حنني إذ أعجبتكم كثرتكم ، فلم تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم األرض 
وقال .  قل العدو أو كثر ، إذا مل جيد اهللا فيه شيئاً - � -فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النيب . . } 

يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون { : اهللا تعاىل يف آية أخرى 

                                                 
 حسن) ٨٩٧١(مسند أمحد  -  ٢٤٣
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 يف احلال اليت مل - واهللا أعلم -وهذا }  ألفاً من الذين كفروا يغلبوا مائتني ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا
 حاضرا معهم ، فكان على العشرين أن يقاتلوا املائتني ال يهربوا عنهم ، فإذا كان عدد - � -يكن النيب 

العدو أكثر من ذلك أباح هلم التحيز إىل فئة من املسلمني فيهم نصرة ملعاودة القتال ، مث نسخ ذلك بقوله 
اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني ، وإن { : عاىل ت

كتب عليكم أال يفر واحد من : فروي عن ابن عباس أنه قال } يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا 
كم أال يفر مئة من فكتب علي. اآلية } اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا { : مث قلت : عشرة 
 قال الشيخ يعين -إن فر رجل من رجلني فقد فر ، وإن فر من ثالثة فلم يفر : وقال ابن عباس . مئتني 
الفرار من الزحف املراد باآلية ، والذي يف اآلية إجياب فرض القتال على الواحد لرجلني : فقد فر : بقوله 

 حينئذ للواحد التحيز إىل فئة من املسلمني فيها نصرة ، من الكفار ، فإن زاد عدد الكفار على اثنني فجائز
: فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من املسلمني ال نصرة معهم فهو من أهل الوعيد املذكور يف قوله تعاىل 

ولذلك قال النيب } ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا { 
وقال عمر بن اخلطاب ملا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم » أنا فئة كل مسلم «  : - � -

فلما رجع إليه أصحاب . » لو احناز إيلّ لكنت له فئة ! رحم اهللا أبا عبيد« : اجليش حىت قتل ومل ينهزم 
ثابت ، ما مل يبلغ ) ية يعين عند احلنف( وهذا احلكم عندنا . . ومل يعنفهم » أنا فئة لكم « : أيب عبيد قال 

عدد جيش املسلمني اثين عشر ألفا ال جيوز هلم أن ينهزموا عن مثليهم إال متحرفني لقتال ، وهو أن 
يصريوا من موضع إىل غريه مكايدين لعدوهم ، وحنو ذلك ، مما ال يكون فيه انصراف عن احلرب ، أو 

  .متحيزين إىل فئة من املسلمني يقاتلوم معهم 
وا اثين عشر ألفاً فإن حممد بن احلسن ذكر أن اجليش إذا بلغوا كذلك فليس هلم أن يفروا من فإذا بلغ

واحتج حبديث الزهري ) يعين احلنفية ( عدوهم ، وإن كثر عددهم ، ومل يذكر خالفا بني أصحابنا فيه 
وخري .  أربعة خري األصحاب«  : - � -قال رسول اهللا : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، أن ابن عباس قال 

ويف بعضها » ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا . وخري اجليوش أربعة آالف . السرايا أربع مائة 
وذكر الطحاوي أن مالكاً سئل ، فقيل له » ما غلب قوم يبلغون اثين عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم « : 
إن كان معك اثنا عشر : غريها؟ فقال مالك أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام اهللا وحكم ب: 

وكان السائل له عبد اهللا بن عمر بن . . ألفا مثلك مل يسعك التخلف ، وإال فأنت يف سعة من التخلف 
 -والذي روي عن النيب . وهذا املذهب موافق ملا ذكر حممد بن احلسن . عبد العزيز بن عبد اهللا بن عمر 

 هذا الباب ، وإن كثر عدد املشركني فغري جائز هلم أن يفروا منهم  يف اثين عشر ألفا فهو أصل يف- �
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. « وقد أوجب عليهم بذلك مجع كلمتهم » إذا اجتمعت كلمتهم  « - � -وإن كانوا أضعافهم لقوله 
  .انتهى . . 

  :تعقيبا على اخلالف يف املقصود ذا احلكم قال « أحكام القرآن » يف « ابن العريب » كذلك أورد 
  هل الفرار يوم الزحف خمصوص بيوم بدر ، أم عام يف الزحوف كلها إىل يوم القيامة؟: ختلف الناس ا» 
فروى ابن سعيد اخلدري أن ذلك يوم بدر ، مل يكن هلم فئة إال رسول اهللا ، وبه قال نافع ، واحلسن ، « 

  .وقتادة ، ويزيد بن حبيب ، والضحاك 
اآلية باقية إىل يوم القيامة؛ وإمنا شذ من شذ خبصوص ذلك يوم ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن » 

وإمنا ذلك . وليس به . فظن قوم أن ذلك إشارة إىل يوم بدر } ومن يوهلم يومئذ دبره { : بدر بقوله 
  .إشارة إىل يوم الزحف 

 -ثبت عن النيب وقد . والدليل عليه أن اآلية نزلت بعد القتال ، وانقضاء احلرب ، وذهاب اليوم مبا فيه « 
وهذا نص يف . وعد الفرار يوم الزحف . .  حسبما قدمناه يف احلديث الصحيح أن الكبائر كذا - �

املسألة يرفع اخلالف ، ويبني احلكم ، وقد نبهنا على النكتة اليت وقع اإلشكال فيها ملن وقع باختصاصه 
  ..» بيوم بدر 

ذلك أن التويل يوم . . » ابن عباس وسائر العلماء « وحنن نأخذ ذا الذي ذكره ابن العريب من رأي 
الزحف على إطالقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره احلركية من ناحية؛ وملساسه بأصل االعتقاد من 

  . .ناحية 
إن قلب املؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا ال زمه يف األرض قوة ، وهو موصول بقوة اهللا الغالب على 

 فإن هذه اهلزة ال - وهو يواجه اخلطر -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة . . هر فوق عباده أمره ، القا
. واآلجال بيد اهللا ، فما جيوز أن يويل املؤمن خوفا على احلياة . جيوز أن تبلغ أن تكون هزمية وفرارا 

ا من هذه الناحية فاملؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا ، فهم. وليس يف هذا تكليف للنفس فوق طاقتها 
مث إنه إىل اهللا إن . مث ميتاز املؤمن بأنه موصول بالقوة الكربى اليت ال غالب هلا . يقفان على أرض واحدة 

فهو يف كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق . كان حياً ، وإىل اهللا إن كتبت له الشهادة 
 إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل - يوهلم يومئذ دبره ومن{ : ومن مث هذا احلكم القاطع . . اهللا ورسوله 

  . .}  فقد باء بغضب من اهللا ، ومأواه جهنم وبئس املصري -فئة 
ومن { . . } فال تولوهم األدبار { : وال بد أن نقف هنا عند التعبري ذاته ، وما فيه من إمياءات عجيبة 

را احلسية ، مع التقبيح والتشنيع ، والتعريض بإعطاء فهو تعبري عن اهلزمية يف صو. . } يوهلم يومئذ دبره 
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يذهب } غضب من اهللا { فاملهزوم مولٍّ ومعه . . } فقد باء بغضب من اهللا { : مث ! . . األدبار لألعداء
  . .} ومأواه جهنم وبئس املصري { : به إىل مأواه 

 الوجدان شعور االستقباح واالستنكار وهكذا تشترك ظالل التعبري مع داللته يف رسم اجلو العام؛ وتثري يف
  ٢٤٤.للتويل يوم الزحف والفرار 
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وأحكام القرآن للشافعي ) ٤٠٩ص  / ٦ج  (- وأحكام القرآن للجصاص ) ١٠١ص  / ٤ج  (-أحكام القرآن البن العريب : انظر  - ٢٤٤
 )٢٢٦ص  / ١ج  (-
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  املبحث الثالث عشر 
 فضل من قتل دون دينه أو ماله أو دمه أو أهله

  
يد ومن قُِتلَ دونَ من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو شِه«  يقُولُ - �-عن سِعيِد بِن زيٍد قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه 

 ِهيدش وِلِه فَهونَ أَهقُِتلَ د نمو ِهيدش وِمِه فَهونَ دقُِتلَ د نمو ِهيدش ورواه أبو داود والنسائي .  »ِديِنِه فَه
  ٢٤٥والترمذي

من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو « قُولُ  ي- � - قَالَ سِمعت النِبى - رضى اهللا عنهما -وعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو 
 ِهيد٢٤٦ .رواه البخاري» ش    

 فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه أَرأَيت ِإنْ جاَء رجلٌ يِريد أَخذَ - �-وعن أَِبى هريرةَ قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه 
فَأَنت « قَالَ أَرأَيت ِإنْ قَتلَِنى قَالَ . »قَاِتلْه « لَ أَرأَيت ِإنْ قَاتلَِنى قَالَ قَا. »فَالَ تعِطِه مالَك « ماِلى قَالَ 

 ِهيدقَالَ . »ش هلْتِإنْ قَت تأَياِر « قَالَ أَرِفى الن و٢٤٧رواه مسلم . »ه
 

لرحمِن ، أَخبره ، أَنه لَما كَانَ بين عبِد اللَِّه بِن عمٍرو وعن سلَيمانَ الْأَحولَ أَنَّ ثَاِبتا مولَى عمر بِن عبِد ا
 ظَهعٍرو فَومِن عِد اللَِّه بباِص ِإلَى عالْع نب اِلدخ ِكباِل ، فَروا ِللِْقترسيا كَانَ تانَ مفْيِن أَِبي سةَ بسبنع نيبو

بفَقَالَ ع ، اِلدٍرو خمع ناللَِّه ب ولَ اللَِّه : دسأَنَّ ر تِلما عقَالَ  �أَم " : ِهيدش واِلِه فَهونَ مقُِتلَ د نم "
   ٢٤٨رواه مسلم

                                                 
 صحيح) ٤٨١٤) (٢٧ص  / ٧ج  (-واملسند اجلامع  ) ٤٧٧٢( وأبو داود )  ٤١١٢(وسنن النسائى  ) ١٤٨٥(- سنن الترمذى  -  ٢٤٥
 وقَالَ. قَد رخص بعض أَهِل الِْعلِْم ِللرجِل أَنْ يقَاِتلَ عن نفِْسِه وماِلِه َ:وقال  ) ١٤٨٢(وسنن الترمذى  ) ٢٤٨٠(صحيح البخارى  - ٢٤٦

 .ابن الْمبارِك يقَاِتلُ عن ماِلِه ولَو ِدرهميِن
   )٣٧٧(صحيح مسلم -  ٢٤٧

 وِفي اعلَم أَنَّ الشِهيد ثَلَاثَة أَقْسام أَحدها الْمقْتول ِفي حرب ِبسبٍب ِمن أَسباب الِْقتال فَهذَا لَه حكْم الشهداء ِفي ثَواب الْآِخرة: "قال النووي 
والثَّاِني شِهيد ِفي الثَّواب دون أَحكَام الدنيا وهو الْمبطُون ، والْمطْعون ، وصاِحب الْهدم ، . أَحكَام الدنيا وهو أَنه لَا يغسل ولَا يصلَّى علَيِه 

أَحاِديث الصِحيحة ِبتسِميِتِه شِهيدا فَهذَا يغسل ويصلَّى علَيِه ولَه ِفي الْآِخرة ثَواب الشهداء ، ولَا ومن قُِتلَ دونَ ماِلِه ، وغَيرهم ِممن جاَءت الْ
 تسِميته شِهيدا ِإذَا قُِتلَ ِفي حرب الْكُفَّار فَهذَا لَه والثَّاِلث من غَلَّ ِفي الْغِنيمة وِشبهه من وردت الْآثَار ِبنفِْي. يلْزم أَنْ يكُون ِمثْل ثَواب الْأَول 

  .واَللَّه أَعلَم . حكْم الشهداء ِفي الدنيا فَلَا يغسل ، ولَا يصلَّى علَيِه ، ولَيس لَه ثَوام الْكَاِمل ِفي الْآِخرة 
وهذَا قَولٌ ِلجماِهري الْعلَماء . تل الْقَاِصد ِلأَخِذ الْمال ِبغيِر حق سواء كَانَ الْمال قَِليلًا أَو كَِثريا ِلعموِم الْحِديث وأَما أَحكَام الْباب فَِفيِه جواز قَ

 .ام والطَّعِب وا كَالثَّوِسريئًا ييش له ِإذَا طَلَبوز قَتجاِلك لَا ياب محض أَصعقَالَ باِهري ومالْج ا قَالَهاب موالصٍء ويِبش سذَا لَيا . هأَمو
 وِفي الْمدافَعة عن النفْس ِبالْقَتِل ِخلَاف ِفي مذْهبنا ومذْهب غَيرنا والْمدافَعة عن الْمال جاِئزة غَير. الْمدافَعة عن الْحِرمي فَواِجبة ِبلَا ِخلَاف 

 )٢٦٢ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم ". واِجبة واَللَّه أَعلَم 
  )٣٧٨( صحيح مسلم  -  ٢٤٨
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بد الرحمِن بن أَتتنا أَروى ابنةُ أَوٍس ِفي نفٍَر ِمن قُريٍش ِفيِهم ع: وعن طَلْحةَ بِن عبِد اللَِّه بِن عوٍف ، قَالَ 
 ٍل ، فَقَالَتهِضِه : سِضي ِإلَى أَرأَر ِمن قَصتان هفَِإن ، وهذَكِّرتو وهكَلِّمٍد فَتيز نب ِعيدوا سأْتأَنْ ت ي أُِحبِإن

قَد عرفْت ما جاَء ِبكُم ، أَتتكُم : ينا ، فَقَالَ ، فَقُمنا ِإلَى سِعيٍد حتى ِجئْناه ِفي أَرِضِه ِبالْعِقيِق ، فَخرج ِإلَ
 ٍس ، فَقَالَتأَو تى ِبنوولَ : أَرسر تِمعا سم ثُكُمدأُحِلي ، س سا لَيِضي ما ِإلَى أَرِضهأَر ِمن ِقصتي أَنِإن

من قَاتلَ دونَ ماِلِه :  لَه طُوقَه ِإلَى الساِبعِة ، وسِمعته يقُولُ من أَخذَ ِمن اَألرِض ما لَيس: ، يقُولُ  �اللَِّه 
رواه "ورِكبنا وانطَلَقْنا : ال واللَِّه ال نكَلِّمك بعد هذَا ِبشيٍء أَبدا ، قَالَ : فَقُلْنا : فَقُِتلَ فَهو شِهيد ، قَالَ 

      ٢٤٩أبو يعلى 
 نٍد ، قَالَ وعيِن زِعيِد بقَالَ : سِه ولَيى عفَأَب هضذَ أَرأْخانُ أَنْ يورم ادأَر : تِمع؛ س مهلْتِني قَاتوِإنْ أَت

   ٢٥٠الطيالسي." من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو شِهيد: يقُولُ  �رسولَ اِهللا 
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 صحيح) ٩٥٠( مسند أيب يعلى املوصلي -  ٢٤٩
 صحيح) ٢٣٦( مسند الطيالسي  -  ٢٥٠



 ٣٠٥

   عشرالرابعاملبحث 
  أنواع الشهداء

  
الشهداُء خمسةٌ الْمطْعونُ والْمبطُونُ والْغِرق وصاِحب  « : قَالَ- �-  عن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه 

  ٢٥١أخرجه البخاري . »الْهدِم والشِهيد ِفى سِبيِل اللَِّه 
 ِبىِج النوةَ زاِئشع نا- �-وعهولَ اللَِّه  أَنسر أَلَتا سها أَننترباللَِّه - �- أَخ ِبىا نهربوِن فَأَخِن الطَّاعع 

أَنه كَانَ عذَابا يبعثُه اللَّه علَى من يشاُء فَجعلَه اللَّه رحمةً ِللْمؤِمِنني فَلَيس ِمن عبٍد يقَع الطَّاعونُ  « - �-
ِهيِد فَيِر الشِمثْلُ أَج ِإالَّ كَانَ لَه لَه اللَّه با كَتِإالَّ م هِصيبي لَن هأَن لَمعا ياِبرلَِدِه صكُثُ ِفى بأخرجه . »م

  ٢٥٢ البخاري 
وا يا رسولَ اللَِّه من قُِتلَ ِفى قَالُ. »ما تعدونَ الشِهيد ِفيكُم  « - �-وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

من قُِتلَ ِفى « قَالُوا فَمن هم يا رسولَ اللَِّه قَالَ . »ِإنَّ شهداَء أُمِتى ِإذًا لَقَِليلٌ « سِبيِل اللَِّه فَهو شِهيد قَالَ 
وِبيِل اللَِّه فَهِفى س اتم نمو ِهيدش وِبيِل اللَِّه فَهِفى س اتم نمو ِهيدش ووِن فَهِفى الطَّاع اتم نمو ِهيدش 

 ِهيدش ِريقالْغو  ِهيدش وطِْن فَه٢٥٣ أخرجه مسلم . »الْب  
من  : - �-ى حدثَتنا حسناُء ِبنت معاِويةَ الصِرِمييةُ قَالَت حدثَنا عمى قَالَ قُلْت ِللنِب:  وعن عوِف قال 

   ٢٥٤أبو داود. »النِبى ِفى الْجنِة والشِهيد ِفى الْجنِة والْمولُود ِفى الْجنِة والْوِئيد ِفى الْجنِة « : ِفى الْجنِة قَالَ 
اِمِت يعوده ِفى مرِضِه فَقَالَ رسولُ  دخلَ علَى عبادةَ بِن الص- �- وعن راِشِد بِن حبيٍشَ نَّ رسولَ اللَِّه 

فَأَسندوه فَقَالَ يا رسولَ . فَأَرم الْقَوم فَقَالَ عبادةُ ساِندوِنى. »أَتعلَمونَ مِن الشِهيد ِمن أُمِتى  « - �-اللَِّه 
ِسبتحالْم اِبرولُ اللَِّه . اللَِّه الصسلَّ  «- �-فَقَالَ رجو زِبيِل اللَِّه علُ ِفى سِتى ِإذاً لَقَِليلٌ الْقَتاَء أُمدهِإنَّ ش 

 قرالْحِة  ونِرِه ِإلَى الْجرا ِبسهلَدا وهرجاُء يفَسالنةٌ وادهش طْنالْبةٌ وادهش قرالْغةٌ وادهونُ شالطَّاعةٌ وادهش
  ٢٥٥  أمحد . »والسيلُ 

                                                 
٦٥٣( -  ٢٥١( 
٥٧٣٤( -  ٢٥٢( 
٥٠٥٠( -  ٢٥٣( 
 حسن) ٢٥٢٣(  -  ٢٥٤
 صحيح لغريه وهو) ١٦٤٢٠( -  ٢٥٥



 ٣٠٦

ولكن يعاملون يف الدنيا معاملة امليت العادي من غسل وتكفني وصالة ودفن يف مقابر : قلت 
  ٢٥٦.املسلمني 

  
��������������  

  

                                                 
 ١٣ج (و) ٩ص  / ٣ج (و ) ١١٨ص  / ٢ج  (- واملوسوعة الفقهية الكويتية ) ٦٩٤ص  / ٢ج  (- ي وأدلته الفقه اإلسالم:  انظر  - ٢٥٦
 )اخلالصة يف أحكام الشهيد(  وكتابنا )٢٤٥ص / 



 ٣٠٧

  املبحث اخلامس عشر
  ااهدون هم الطائفة املنصورة 

  
 ِبىِن النةَ عبعِن شِة بِغريِن الْمالُ طَاِئفَةٌ «  قَالَ - � -عزالَ ي مهاللَِّه و رأَم مهأِْتيى يتح ِتى ظَاِهِرينأُم ِمن

  .  ٢٥٧رواه البخاري» ظَاِهرونَ 
 ِبىالن تِمعقُولُ سِد اللَِّه يبع نب اِبرج ِمعس هِر أَنيبو الزِنى أَبربٍج قَالَ أَخيرِن جِن ابصلى اهللا عليه -وع

 فَينِزلُ - قَالَ -الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى يقَاِتلُونَ علَى الْحق ظَاِهِرين ِإلَى يوِم الِْقيامِة «  يقُولُ -وسلم
 ميرم نى ابا-�-ِعيسلِّ لَنالَ صعت مهقُولُ أَِمريقُولُ الَ.  فَياُء. فَيرٍض أُمعلَى بع كُمضعةَ. ِإنَّ بكِْرماللَِّه ت 

  .٢٥٨ .رواه مسلم »هِذِه اُألمةَ 
الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى ظَاِهِرين علَى الْحق الَ يضرهم من  « -�-وعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

 كَذَِلك مهاللَِّه و رأَم أِْتىى يتح مذَلَه٢٥٩ رواه مسلم»خ.  
 ج نوع ِبىِن النةَ عرمِن سقَالَ -صلى اهللا عليه وسلم-اِبِر ب هِه «  أَنلَيقَاِتلُ عا يقَاِئم ينذَا الده حربي لَن

  . ٢٦٠رواه مسلم» ِعصابةٌ ِمن الْمسِلِمني حتى تقُوم الساعةُ 
بع نب اِبرج ِمعس هِر أَنيبو الزولَ اللَِّه وقال أَبسر تِمعقُولُ سقُولُ -صلى اهللا عليه وسلم-ِد اللَِّه يالَ «  ي

  .٢٦١رواه مسلم»تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى يقَاِتلُونَ علَى الْحق ظَاِهِرين ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
 ريماِبٍر أَنَّ عِن جب ِزيدِن يِن بمحِد الربع نوع تِمعقُولُ سِر يبلَى الِْمنةَ عاِويعم تِمعقَالَ س ثَهداِنٍئ حه نب

الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى قَاِئمةً ِبأَمِر اللَِّه الَ يضرهم من خذَلَهم «  يقُولُ -صلى اهللا عليه وسلم-رسولَ اللَِّه 
  ..٢٦٢رواه مسلم» ى أَمر اللَِّه وهم ظَاِهرونَ علَى الناِس أَو خالَفَهم حتى يأِْت

 ِبىِن النع اهوِديثًا رح انَ ذَكَرفْيأَِبى س نةَ باِويعم تِمعقَالَ س مِن اَألصب ِزيدصلى اهللا عليه -وعن ي
- علَى ِمنبِرِه حِديثًا غَيره قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه -وسلمصلى اهللا عليه - لَم أَسمعه روى عِن النِبى -وسلم

                                                 
 )٥٠٦٠(وصحيح مسلم   )٧٣١١( صحيح البخارى  -  ٢٥٧
  )٤١٢(صحيح مسلم  -  ٢٥٨
  )٥٠٥٩( صحيح مسلم -  ٢٥٩
  )٥٠٦٢(صحيح مسلم -  ٢٦٠
  )٥٠٦٣(صحيح مسلم -  ٢٦١
  )٥٠٦٤(صحيح مسلم -  ٢٦٢



 ٣٠٨

من يِرِد اللَّه ِبِه خيرا يفَقِّهه ِفى الديِن والَ تزالُ ِعصابةٌ ِمن الْمسِلِمني يقَاِتلُونَ علَى  « -صلى اهللا عليه وسلم
 مأَهاون نلَى مع ظَاِهِرين قِة الْحامِم الِْقيو٢٦٣رواه مسلم» ِإلَى ي.  
 -يا أَهلَ الشاِم، حدثَِنى اَألنصاِرى، قَالَ : سِمعت معاِويةَ يخطُب يقُولُ: وعن أَِبى عبِد اللَِّه الشاِمى، قَالَ

الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى علَى الْحق :  قَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَِّه : -يعِنى زيد بن أَرقَم : قَالَ شعبةُ
  .٢٦٤رواه أمحد.ظَاِهِرين، وِإنى َألرجو أَنْ تكُونوا هم يا أَهلَ الشاِم

 بن أَِبى سفْيانَ علَى هذَا وعن عبِد الرحمِن بِن يِزيد بِن جاِبٍر أَنَّ عمير بن هاِنٍئ حدثَه قَالَ سِمعت معاِويةَ
الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى قَاِئمةً ِبأَمِر اللَِّه الَ «  يقُولُ -صلى اهللا عليه وسلم-الِْمنبِر يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه 

اللَِّه ع رأَم أِْتىى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضاِس يلَى النونَ عظَاِهر مهلَّ وجو ز« . نب اِلكم فَقَام
فَقَالَ معاِويةُ ورفَع . يخاِمر السكْسِكى فَقَالَ يا أَِمري الْمؤِمِنني سِمعت معاذَ بن جبٍل يقُولَُ هم أَهلُ الشاِم

هأَن معزي اِلكذَا مه هتواِمصلُ الشأَه مقُولَُ هٍل يبج ناذَ بعم ِمع٢٦٥رواه أمحد.  س.  
سِمعت عبد : حدثَنا الْعباس بن الْوِليِد بِن مرثٍَد الْعذِْري، حدثَِني أَِبي، قَالَ ) ٦٠٣٨(ويف مسند أيب عوانة 

حدثَِني : حدثَنا الْوِليد بن مسِلٍم، قَالَ: نا عِلي بن سهٍل الرمِلي، قَالَوحدثَ) ح(الرحمِن بن يِزيد بِن جاِبٍر
سِمعت معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ رِضي اللَّه عنهما علَى الِْمنبِر، : حدثَِني عمير بن هاِنٍئ، قَالَ: ابن جاِبٍر، قَالَ

ال تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي قَاِئمةٌ ِبأَمِر اللَِّه ال يضرهم من خذَلَهم، قَالَ : يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه : يقُولُ
ِليدالْو :اسبقَالَ عو ،مالَفَهخ نال مو :لَى ذَِلكاللَِّه ع رأَم أِْتيى يتح مالَفَهخ نم قَالَ أَوِليِد، ولَفْظُ الْو ،
اسبقَالَ: ع ،قَالِنيسا الْعثَنداِس، حلَى النونَ عظَاِهر مهاللَِّه و ركٍْر، قَالَ: أَمب نب را ِبشثَندح : نثَِني ابدح

مر اللَِّه وهم ظَاِهرونَ، فَقَام ماِلك بن يخاِمر رِضي جاِبٍر، ِبِمثِْلِه من خذَلَهم وال من خالَفَهم حتى يأِْتي أَ
قَالَ معاِويةُ رِضي اللَّه : يا أَِمري الْمؤِمِنني، سِمعت معاذًا رِضي اللَّه عنه، يقُولُ وهم ِبالشاِم: اللَّه عنه، فَقَالَ

هنخيَاِم: ع نب اِلكذَا مقُولُهاذًا، يعم ِمعس هأَن معزةُ يمسِبِه النو اِم: رِبالش مه٢٦٦"و.  
 ناللَِّه ب دبع وا همِإنو اقحِإس نى بيحاللَِّه قَالَ أَِبى كَذَا قَالَ ي دبقَالَ ع ِبىصحِد اللَِّه الْيبِن عاِمِر بع نوع

صحاِمٍر الْيع ِبىالن تِمعقُولُ سانَ يفْيأَِبى س نةَ باِويعم تِمعقَالَ س قُولُ -صلى اهللا عليه وسلم-ِبىالَ «  ي

                                                 
  )٥٠٦٥(صحيح مسلم -  ٢٦٣
 صحيح لغريه) ١٧٣٤٤(ومسند أمحد  )  ٤٣٨١) (٢٣٦ص  / ٢ج  (- ٢غاية املقصد ىف زوائد املسند -  ٢٦٤
  صحيح) ١٧٣٩٥(مسند أمحد-  ٢٦٥
  صحيح-  ٢٦٦



 ٣٠٩

الَ ي قلَى الْحِتى عأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزلَّ تجو زاللَِّه ع رأَم أِْتىى يتح مذَلَهخ أَو مالَفَهخ نالُونَ مرواه . »ب
  .٢٦٧أمحد

وعن عبِد الرحمِن بِن شماسةَ الْمهِرى قَالَ كُنت ِعند مسلَمةَ بِن مخلٍَّد وِعنده عبد اللَِّه بن عمِرو بِن 
الَ عبد اللَِّه الَ تقُوم الساعةُ ِإالَّ علَى ِشراِر الْخلِْق هم شر ِمن أَهِل الْجاِهِليِة الَ يدعونَ اللَّه ِبشىٍء الْعاِص فَقَ

ِهملَيع هدِإالَّ ر .ةُ يلَمسم اِمٍر فَقَالَ لَهع نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَِلكع ما همنياللَِّهفَب دبقُولُ عا يم عمةُ اسقْبا ع .
الَ تزالُ ِعصابةٌ ِمن أُمِتى «  يقُولُ -صلى اهللا عليه وسلم-فَقَالَ عقْبةُ هو أَعلَم وأَما أَنا فَسِمعت رسولَ اللَِّه 

رضالَ ي ِهمودِلع ِر اللَِّه قَاِهِرينلَى أَمقَاِتلُونَ عي لَى ذَِلكع مهةُ واعالس مهأِْتيى تتح مالَفَهخ نم مفَقَالَ . »ه
ثُم يبعثُ اللَّه ِرحيا كَِريِح الِْمسِك مسها مس الْحِريِر فَالَ تترك نفْسا ِفى قَلِْبِه ِمثْقَالُ حبٍة ِمن . عبد اللَِّه أَجلْ

  .٢٦٨رواه مسلم. قَبضته ثُم يبقَى ِشرار الناِس علَيِهم تقُوم الساعةُاِإلمياِن ِإالَّ
الَ يزالُ أَهلُ الْغرِب ظَاِهِرين  « -صلى اهللا عليه وسلم-وعن سعِد بِن أَِبى وقَّاٍص قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

  .٢٦٩واه مسلمر» علَى الْحق حتى تقُوم الساعةُ 
الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى علَى الْحق ظَاِهِرين لَعدوِهم : - � -قَالَ رسولُ اللَِّه : وعن أَِبى أُمامةَ، قَالَ

رأَم مهأِْتيى يتاَء، حْألو ِمن مهابا أَصِإالَّ م ،مالَفَهخ نم مهرضالَ ي ،قَاِهِرينكَذَِلك مها : قَالُوا.  اللَِّه وي
  .٢٧٠رواه أمحد. ِببيِت الْمقِْدِس، وأَكْناِف بيِت الْمقِْدِس: رسولَ اللَِّه، وأَين هم؟ قَالَ

 تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي ال:يقُولُ �حدثَِني مرةُ الْبهِزي، أَنه سِمع رسولَ اللَِّه : وعن كُريٍب السحوِلي، قَالَ
يا : علَى الْحق ظَاِهِرين علَى من ناوأَهم، وهم كَاِإلناِء بين اَألكَلَِة حتى يأِْتي أَمر اللَِّه وهم كَذَِلك، قُلْنا

وحدثَِني أَنالرملَةَ ِهي الربوةُ، ذَِلك أَنها مغربةٌ : ِبأَكْناِف بيِت الْمقِْدِس، قَالَ:رسولَ اللَِّه وأَين هم؟ قَالَ
  .٢٧١ رواه الطرباين" ومشرقَةٌ 

 ِبىى النأَت هأَن مهربٍل أَخفَين نةَ بلَمٍر أَنَّ سفَيِن نِر بيبج نصلى اهللا عليه وسلم-وع- تِئمى سفَقَالَ ِإن 
الْخ ِبىالن الَ، فَقَالَ لَهالَ ِقت ا قُلْتهارزأَو برِت الْحعضوو الَحالس تأَلْقَيلَ وصلى اهللا عليه وسلم-ي- » 

اِتلُونهم ويرزقُهم اللَّه اآلنَ جاَء الِْقتالُ الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى ظَاِهِرين علَى الناِس يرفَع اللَّه قُلُوب أَقْواٍم فَيقَ

                                                 
 صحيح) ١٧٣٤٤(مسند أمحد-  ٢٦٧
  )٥٠٦٦(صحيح مسلم -  ٢٦٨
  )٥٠٦٧(صحيح مسلم -  ٢٦٩
 صحيح لغريه) ٢٢٩٨٠(ومسند أمحد  ) ٤٣٨٤) (٢٣٧ص  / ٢ج  (- ٢زوائد املسند غاية املقصد ىف -  ٢٧٠
 صحيح لغريه ) ١٧١٣٩) (٢٥٠ص  / ١٥ج  (- غاية املعجم الكبري للطرباين -  ٢٧١



 ٣١٠

ِمنهم حتى يأِْتى أَمر اللَِّه عز وجلَّ وهم علَى ذَِلك أَالَ ِإنَّ عقْر داِر الْمؤِمِنني الشام والْخيلُ معقُود ِفى 
  .٢٧٢رواه أمحد»نواِصيها الْخير ِإلَى يوِم الِْقيامِة 

ِعم نولَ اللَِّه وعسٍن أَنَّ ريصِن حانَ بقَالَ -صلى اهللا عليه وسلم-ر  » قلَى الْحِتى عأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزالَ ت
رواه . »م ظَاِهِرين علَى من ناوأَهم حتى يأِْتى أَمر اللَِّه تبارك وتعالَى وينِزلَ ِعيسى ابن مريم علَيِه السالَ

  .٢٧٣أمحد
 ِبىٍن أَنَّ النيصِن حانَ برِعم نلَى «  قَالَ -صلى اهللا عليه وسلم-وعقَاِتلُونَ عِتى يأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزالَ ت

  .٢٧٤رواه أمحد. »الْحق ظَاِهِرين علَى من ناوأَهم حتى يقَاِتلَ آِخرهم الْمِسيح الدجالَ 
 �أُحدثُك حِديثًا سِمعت النِبي : قَالَ ِعمرانُ بن حصيٍن رِضي اللَّه عنه: وعن مطَرِف بِن عبِد اللَِّه، قَالَ

 فَنظَرت ِفي هِذِه :ال تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي علَى الْحق ظَاِهِرين حتى تقُوم الساعةُ، قَالَ مطَرف: يقُولُ
  .٢٧٥أبو عوانة." الِْعصابِة، فَِإذَا هم أَهلُ الشاِم

ِإنَّ أَبا هريرةَ ، وابن السمِط رِضي اللَّه عنهما كَانا ، : وعن عميِر بِن اَألسوِد ، وكَِثِري بِن مرةَ ، قَاال 
ال تزالُ طَاِئفَةٌ : قَالَ  �نَ ِفي اَألرِض ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ ، وذَِلك أَنّ رسولَ اِهللا يقُوالِن ال يزالُ الْمؤِمنو

ِمن أُمِتي قَوامةً علَى أَمِر اِهللا عز وجلَّ ال يضرهم من خالَفَهم ، تقَاِتلُ أَعداَءها كُلَّما ذَهب ِحزب قَوٍم 
سِل تاللَّي ا ِقطَعهةُ كَأَناعالس مهأِْتيى تتح هِمن مقَهزرٍم ِليقَو لَّ قُلُوبجو زع اللَّه فَعرى يرأُخ مقَو ِربحت

  .٢٧٦ رواه ابن أيب عاصم" الْمظِْلِم
 يِليِد الدوأَِبي الْأَس نقَالَ ، وع :عرزا وأَن طَلَقْتطَّاِب انِن الْخب رمِإلَى ع ِريعالْأَش عةَ مرمض نا ، ةُ بنفَلَِقي

يوِشك أَلَّا : فَقَالَ عبد اللَِّه بن عمٍرو ، فَجلَست عن يِميِنِه وجلَس زرعةُ عن يساِرِه ، عبد اللَِّه بن عمٍرو 
أَيظْهر : فَقَالَ لَه زرعةُ بن ضمرةَ . أَو أَِسري يحكَّم ِفي دِمِه ، ن الْعرِب ِإلَّا قَِتيلٌ يبقَى ِفي أَرِض الْعجِم ِم

لَا تقُوم : قَالَ . أَنا ِمن بِني عاِمِر بِن صعصعةَ : ِممن أَنت ؟ قَالَ : الْمشِركُونَ علَى أَهِل الِْإسلَاِم ؟ قَالَ 
 وثٍَن كَانَ يسمى ِفي -لساعةُ حتى تتدافَع مناِكب نساِء بِني عاِمِر بِن صعصعةَ علَى ِذي الْخلَصِة ا

عبد :  ِمراٍر  فَذَكَرنا ِلعمر بِن الْخطَّاِب قَولَ عبِد اللَِّه بِن عمٍرو فَقَالَ عمر بن الْخطَّاِب ثَلَاثَ-الْجاِهِليِة 
كَانَ  �ِإنَّ نِبي اللَِّه : " فَقَالَ : فَخطَب عمر بن الْخطَّاِب يوم جمعٍة قَالَ : قَالَ . اللَِّه أَعلَم ِبما يقُولُ 

                                                 
 صحيح) ١٧٤٢٨(مسند أمحد -  ٢٧٢
 صحيح) ٢٠٣٨٤(مسند أمحد -  ٢٧٣
 صحيح) ٢٠٤٥٥(مسند أمحد -  ٢٧٤
 صحيح ) ٦٠٤٧( مسند أيب عوانة -  ٢٧٥
 صحيح) ٢٧٨١(د واملثاين  اآلحا-  ٢٧٦



 ٣١١

فَذَكَرنا ِلعبِد اللَِّه بِن : قَالَ ، "  اللَِّه لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي علَى الْحق منصورةً حتى يأِْتي أَمر: " يقُولُ 
  .٢٧٧ احلاكم الطربي ورواه" .ِإذَا جاَء ذَاك كَانَ الَِّذي قُلْت  ، صدق نِبي اللَِّه : عمٍرو قَولَ عمر فَقَالَ 

ذْ خرج علَينا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه كُنا جلُوسا ِفي الْمسِجِد ِإ: وعن معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ، قَالَ
يعِني بعضكُم "ِإنكُم تتحدثُونَ أَني ِمن آِخِركُم وفَاةً وأَني ِمن أَوِلكُم وفَاةً، وتتبعوِني أَفْنادا:"وسلَّم، فَقَالَ

قُلْ هو الْقَاِدر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا ِمن فَوِقكُم أَو ِمن تحِت : "فَقَالَبعضا، ثُم نزع ِبهِذِه اآليِة، 
ِلكُمج٦٥األنعام آية "[أَر [َلَغى بتونَ: "، حلَمعت فوسو قَرتسٍإ مبِلكُلِّ ن]" قَالَ] ٦٧األنعام آية ال :"، ثُم

ن أُمِتي يقَاِتلُونَ علَى الْحق ظَاِهِرين ال يبالُونَ من خذَلَهم وال من خالَفَهم، حتى يأِْتي أَمر تبرح ِعصابةٌ ِم
لَى ذَِلكِة"اللَِّه عِذِه اآليِبه عزن الَّ: "، ثُم ِمن كرطَهمو ِإلَي كاِفعرو فِّيكوتي مى ِإنا ِعيسوا يكَفَر ِذين

  .٢٧٨ .رواه الطرباين] ٥٥آل عمران آية "[وجاِعلُ الَِّذين اتبعوك فَوق الَِّذين كَفَروا ِإلَى يوِم الِْقيامِة
 يقَاِتلُونَ علَى أَبواِب ال تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي:"وعن أَِبي هريرةَ، عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، قَالَ

ِدمشق وما حولَه، وعلَى أَبواِب بيِت الْمقِْدِس وما حولَه، ال يضرهم ِخذْالنُ من خذَلَهم، ظَاِهِرين ِإلَى أَنْ 
  .٢٧٩ رواه الطرباين". تقُوم الساعةُ

ِإذَا فَسد أَهلُ الشاِم فَالَ خير  « -صلى اهللا عليه وسلم-لَ قَالَ رسولُ اللَِّه وعن معاِويةَ بِن قُرةَ عن أَِبيِه قَا
قَالَ محمد بن . »ِفيكُم الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتى منصوِرين الَ يضرهم من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ 

 ِلىاِعيلَ قَالَ عمِديِثِإسالْح ابحأَص مه ِديِنىالْم ن٢٨٠.ب.  
الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي قَوامةٌ علَى أَمِر اللَِّه الَ يضرها من : قَالَ  �وعن أَِبي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَِّه 

رواه ."رب نِشبت حرب قَوٍم آخِرين حتى تأِْتيهم الساعةَكُلَّما ذَهبت ح، تقَاِتلُ أَعداَء اللَِّه ، خالَفَها 
  .٢٨١الطرباين

مسعت : قال النعمان على املنرب : مسعت أبا عمرو األنصاري ، يقول : وعمر بن عمرو بن عبد قال 
، قال » اهللا ال تزال طائفة من أميت ظاهرين ال يبالون من خالفهم حىت يأيت أمر « : يقول  �رسول اهللا 

ما مل يقل ؟ فإن تصديق ذلك يف كتاب اهللا ، قول اهللا  �فيمن قال إين أقول على رسول اهللا : النعمان 
ِإذْ قَالَ اللَّه يا ِعيسى ِإني متوفِّيك وراِفعك ِإلَي ومطَهرك ِمن الَِّذين كَفَروا وجاِعلُ الَِّذين {: عز وجل 

                                                 
 صحيح ) ٩٢٠( وتهِذيب الْآثَاِر ِللطَّبِري) ٨٦٥٣(املستدرك للحاكم -  ٢٧٧
 صحيح لغريه) ١٦٢٧٣- ١٦٢٧٠) ( ٣١٣ص  / ١٤ج  (-  املعجم الكبري للطرباين -  ٢٧٨
 ضعيف ) ٢٢٠) (٩٨ص  / ١٩ج  (-  املعجم الكبري للطرباين -  ٢٧٩
 . حِديثٌ حسن صِحيحهذَا:وقال  ) ٢٣٥١(سنن الترمذى-  ٢٨٠
 حسن) ١٥٦٣(مسند الشاميني-  ٢٨١
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وكعبِلفُونَ اتتخِفيِه ت متا كُنِفيم كُمنيب كُمفَأَح كُمِجعرم ِإلَي ِة ثُمامِم الِْقيووا ِإلَى يكَفَر الَِّذين قآل [}  فَو
  .٢٨٢ رواه ابن أيب حامت]٥٥/عمران

لَا يضرهم ، هذَا الْأَمِر ِعصابةٌ علَى الْحق لَا تزالُ علَى : " أَنه قَالَ  �وعن أَِبي هريرةَ عن رسوِل اللَِّه 
 لَى ذَِلكع مهاللَِّه و رأَم مهأِْتيى يتح مالَفَهخ نم ذيب اآلثار للطربي" ِخلَاف ٢٨٣.  

ِتي قَوم يظْهرونَ علَى الناِس حتى لَا يزالُ ِمن أُم: "  �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ ، وعِن الْمِغريِة بِن شعبةَ 
  .٢٨٤ ذيب اآلثار للطربي" يأِْتيهم أَمر اللَِّه وهم ظَاِهرونَ 

 ،عباِد اللَِّه يوم الِْقيامِة الْحمادونَ ، اعلَم أَنَّ ِخيار : قَالَ ِلي ِعمرانُ بن حصيٍن : قَالَ ، وعن مطَرٍف 
" واعلَم أَنه لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أَهِل الِْإسلَاِم يقَاِتلُونَ عِن الْحق ظَاِهِرين علَى من ناوأَهم حتى يقَاِتلُوا الدجالَ 

  .٢٨٥ نفسه
ِإني سيمت الْخيلَ : فَقَالَ  � أَنه أَتى النِبي أَخبرهم، أَنَّ سلَمةَ بن نفَيٍل الْحضرِمي : وعن جبيِر بِن نفَيٍر 

 لَاحالس تأَلْقَيو ، قُلْتالَ : ولَا ِقت . ِبياِل : "  �فَقَالَ النِبالِْقت اَء اللَّهِتي ، الْآنَ جأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزلَا ت
حتى يأِْتي أَمر اللَِّه وهم ، ويرزقُهم اللَّه ِمنهم ،  ِبِهم قُلُوب أَقْواٍم فَيقْتلُونهم يِزيغُ اللَّه، ظَاِهِرين علَى الناِس 

 لَى ذَِلك٢٨٦ نفسه "ع.  
  : ويف ذيب اآلثار للطربي

وما وجهها ؟ وما ، ما معنى هِذِه الْأَخباِر  : الْقَولُ ِفي الْبياِن عما ِفي هِذِه الْأَخباِر ِإنْ سأَلَنا ساِئلٌ فَقَالَ" 
 ِبيِن النع تدرا ، الَِّتي وهِمن ِحيحالص�  نلَى مةً عظَاِهر قلَى الْحالَ عزت ِة لَنِذِه الْأُمه ِبأَنَّ طَاِئفَةً ِمن

لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن هِذِه الْأُمِة علَى الْحق : " قَالَ  �لَِّتي وردت ِبأَنه أَِم ا، ناوأَها ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ 
؟ أَم كُلُّ ذَِلك باِطلٌ غَير صِحيٍح شيٌء ِمنه ؟ " ِإلَى أَنْ يأِْتيها أَمر اللَِّه وهم كَذَِلك ، منصورةً علَى عدوها 

 �ِلك صِحيح غَير فَاِسٍد شيٌء ِمنه ؟ فَِإنْ زعمت أَنَّ الصِحيح هو الْواِرد ِمن الْأَخباِر عِن النِبي أَم كُلُّ ذَ
فَما ، قُوم الساعةُ لَن تزالَ طَاِئفَةٌ ِمن هِذِه الْأُمِة علَى الْحق ظَاِهرةً علَى من ناوأَها ِإلَى أَنْ ت: " ِبأَنه قَالَ 

  أَنت قَاِئلٌ ِفيما 

                                                 
 صحيح ) ٣٦٣٩(تفسري ابن أيب حامت -  ٢٨٢
 صحيح ) ٩٢٩(ذيب اآلثار للطربي-  ٢٨٣
 صحيح ) ٩٣٠(ذيب اآلثار للطربي -  ٢٨٤
 صحيح) ٩٣٤( ذيب اآلثار للطربي-  ٢٨٥
 صحيح )  ٩٣٥( ذيب اآلثار للطربي -  ٢٨٦
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:  �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ ، عن أَنٍس ، عن حميٍد ، حدثَنا ابن أَِبي عِدي ، حدثَكُم ابن بشاٍر  ) ٩٣٧( 
  "ه اللَّ، اللَّه : لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ ِفي الْأَرِض " 

  )٩٣٨(  ِريهٍد الزعس ناللَِّه ب ديبثَِني عدى ، حما عثَندا أَِبي ، حثَندح ، اقحِإس نا ابثَندٍد ، حيمح نع
 ، ِبيِن النٍس عأَن نقَالَ  �ع " : دقُولَ أَحى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت : ال، اللَّه لَّه "  
أَنبأَنا ، حدثَنا عبد الرزاِق : قَالَا ، ومحمد بن سهِل بِن عسكٍَر ، حدثَِني محمد بن عبِد الْمِلِك  ) ٩٣٩(

 رمعثَاِبٍت ، م نٍس ، عأَن نقَالَ ، ع : ِبيلَى أَ: "  �قَالَ النةُ عاعالس قُومقُولُ لَا تٍد يح : اللَّه ، اللَّه "  
عن يِزيد بِن ، وابن لَِهيعةَ ، أَنبأَنا عمرو ، حدثَنا عمي ، حدثَنا أَحمد بن عبِد الرحمِن بِن وهٍب  ) ٩٤٠(

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَا تقُوم : " قَالَ  �ِه أَنَّ رسولَ اللَّ، عن أَنٍس ، عن ِسناِن بِن سعٍد ، أَِبي حِبيٍب 
  " ويأْمر ِبالْمعروِف وينهى عِن الْمنكَِر ، لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه : الساعةُ علَى رجٍل يقُولُ 

)٩٤١ (  ِزيورٍث الْميرح نب نيسا الْحثَندح ،لُ با الْفَضثَندح اِنيينى السوسم ِن ، نِمِن بؤِد الْمبع نع
 ِفيناِلٍد الْحاِلٍد أَِبي خةَ ، خديرِن بِن ابأَِبيِه ، ع نع ، ِبيِن النقَالَ  �ع " : دبعى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت

   " اللَّه ِفي الْأَرِض قَبلَ ذَِلك ِبِمائَِة سنٍة
 )٩٤٢ (  اِسِطياٍن الْويب نِميِد بالْح دبا عثَندِد اللَِّه ، حبع نب اِلدا خأَنباٍن ، أَنيب نٍس ، عقَي نع ، نع

 لَِمياٍس الْأَسدقَالَ ، ِمر : ِبيالن تِمعقُولُ  �سلَافًا : " يونَ أَساِلحالص ضقْبفْ، ييلَ وونَ الْأَواِلحى الصن
  " لَا يباِلي اللَّه ِبِهم ، حتى لَا يبقَى ِإلَّا ِمثْلُ حثَالَِة التمِر والشِعِري ، فَالْأَولَ 

 )٩٤٣ (  فَاِعيالر ِزيدي نب دمحا مثَندٍل ، حيفُض نا ابثَندانٌ ، حيا بثَندح ، نٍس عاٍس ، قَيدِمر نع
 ِبياِب النحأَص ٍل ِمنجر لَِميلَ : " قَالَ ،  �الْأَسلَ فَالْأَوونَ الْأَواِلحالص ضقْبثَالَِة ، يثَالَةٌ كَحقَى حبيو

  "لَا يباِلي اللَّه ِبها ، الشِعِري أَِو التمِر 
 )٩٤٤ ( ع نى بوسثَِني مدح ِديِن الِْكنمحِد الرةَ ، بامو أُسا أَبثَنداِعيلَ ، حمِإس نٍس ، عقَي نع ، نع

 لَِمياٍس الْأَسدلَ : " قَالَ ، ِمرلَ فَالْأَوونَ الْأَواِلحالص ضقْبِعِري ، يِر أَِو الشمثَالَِة التثَالَةٌ كَحقَى حبى تتلَا ، ح
  " يباِلي اللَّه ِبها شيئًا 

 )٩٤٥ (  بدؤاِتٍم الْمح نب دمحثَِني مدثَاِبٍت ، ح نب ِليا عثَندفٍَر ، حعج نِميِد بالْح دبا عثَندح ، نع
لَا تقُوم الساعةُ ِإلَّا علَى حثَالٍَة ِمن الناِس  : " يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه : قَالَ ، عن ِعلْباَء السلَِمي ، أَِبيِه 

"  
 )٩٤٦ (  ذِْريِليِد الْعالْو نب اسبثَِني الْعدِني أَِبي : قَالَ ، حرباِبٍر : قَالَ ، أَخج ناب تِمعقَالَ ، س :

 اِبٍر الطَّاِئيج نى بيحثَِني يدالِْح، ح ثُم ِصيقَالَ ، م : ِميرضٍر الْحفَيِن نِر بيبج نِن بمحالر دبثَِني عدح ،
الدجالَ ويأْجوج  �ذَكَر رسولُ اللَِّه : يقُولُ ، حدثَِني أَِبي أَنه سِمع النواس بن سمعانَ الِْكلَاِبي : قَالَ 
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، ِإذْ بعثَ اللَّه ِرحيا طَيبةً أَخذَت تحت آباِطِهم ، فَبينا الناس كَذَِلك : " ثُم قَالَ ، هم ومأْجوج وهلَاكَ
   " فَعلَيِهم تقُوم الساعةُ، ويبقَى ساِئر الناِس يتهارجونَ كَما يتهارج الْحِمري ، فَتقِْبض روح كُلِّ مسِلٍم 

)٩٤٧ (  اِهيمرِن ِإبب اقحِإس نب وبثَِني أَيدح ، اِهيمرِإب نب ِلمسا مثَندةُ ، حبعا شثَندِن ، حب ِليع نع
الساعةُ ِإلَّا علَى ِشراِر لَا تقُوم : "  �قَالَ رسولُ اللَِّه : قَالَ ، عن عبِد اللَِّه ، عن أَِبي الْأَحوِص ، الْأَقْمِر 
 ٩٤٨( كَما رِوي عِن ابِن عباٍس ِفي الْخبِر الَِّذي " فَِإنه ينِبئُ أَنَّ الساعةَ لَا تقُوم علَى رجٍل موحٍد ، الناِس 

عن سِعيِد بِن ، عن حماٍد ، يحيى بن يعقُوب حدثَنا ، حدثَنا يحيى بن واِضٍح ، حدثَكُموه ابن حميٍد ) 
فَقَد مضى ِستةُ آلَاِف ، سبعةُ آلَاِف سنٍة ، الدنيا جمعةٌ ِمن جمِع الْآِخرِة : قَالَ ، عِن ابِن عباٍس ، جبيٍر 

عن ، فَهذَا ِخلَاف الْخبِر الَِّذي ذَكَرت عنه .  سنٍة لَيس علَيها موحد ولَيأِْتين علَيها ِمائَةُ، سنٍة وِمائَةُ سنٍة 
، لَن تزالَ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي علَى الْحق ظَاِهرةً علَى من ناوأَها حتى تقُوم الساعةُ : " أَنه قَالَ  �رسوِل اللَِّه 

 نِلأَنَّ م ِبعتِرِه مِلأَمو دحوِللَِّه م وفَه قلَى الْحكَانَ ع " ِجرزنم هنع اهها نمعاِس ، واِر النِخي ِمن وهلَا ، و
 اِرِهمِشر قُولَ . ِمناِل أَنْ يحالْم ِمناِس : "  �واِر النلَى ِشرةُ ِإلَّا عاعالس قُومٍد " " لَا تلَى أَحع قُوملَا تو ،

تقُوم علَى طَاِئفٍَة ِمن أُمِتي علَى الْحق ظَاِهرةٌ علَى من عاداها لَا ِفي موِطٍن : ثُم يقُولُ ، اللَّه ، اللَّه : يقُولُ 
فَيجوز أَنْ يكُونَ أَحدهما ناِسخا صاِحبه ِإذَا ، سخ والْخبر لَا ين، ِلأَنَّ ِلذَِلك خبر ، ولَا ِفي مواِطن مختِلفٍَة 

 ِإنْ قُلْتالُ ؟ ووالْأَحو قَاتلَفَِت الْأَوتاخ : ِمن هاِئبع تا أَنِفيم لْتخد هٌء ِمنيش ِصحاِطلٌ لَا يب كُلُّ ذَِلك
فَِإنْ أَنت قُلْت . ولَيس ذَِلك ِمن مذْهِبك ،  �عن رسوِل اللَِّه ، ِل قَوِل مبِطِلي أَخباِر الْآحاِد الْعدو

 ِميِع ذَِلكِحيِح جصِبت ، ا لَكٍض : قُلْنعى بنعِطلُ مبي هضعبِتِه وِصح هجا ومٍض ، وعةَ بِحيلُ ِصحي هضعبو
قَولُنا ِفي ذَِلك كُلِِّه ِبتصِحيِح جِميِعِه علَى ما : وِباللَِّه التوِفيق ، ِض مخاِرِجِه ؟ ِقيلَ لَه ِلتدافُِع معاِنيِه وتناقُ، 

بعٍض ، بلْ يحقِّق بعضه معنى ، وأَنه لَا خبر ِمن ذَِلك يدفَع ِصحةَ غَيِرِه ِمن الْأَخباِر ، يِصح ِمن معاِنيِه 
 وصصالْخ هِمن ادرالْموِم وملَى الْعع جرخ هضعب لَِكنٍض ، وعِة بلَى ِصحع هضعلُّ بديو . جرا الَِّذي خفَأَم

 وصصالْخ هِمن ادرالْموِم ومالْع جرخم ذَِلك ِمن ، لُهةُ ِإ: "  �فَقَواعالس قُوماِس لَا تاِر النلَى ِشرلَّا ع " ،
 لُهقَواِس : " والن ثَالٍَة ِمنلَى حةُ ِإلَّا عاعالس قُوملَا ت " ، لُهقَوٍد : " ولَى أَحةُ عاعالس قُومقُولُ ، لَا تي : اللَّه ،

 اللَّه " ، لُهقَوا: " و دبعى لَا يتةُ حاعالس قُومٍة لَا تنِبِمئَِة س لَ ذَِلكِض قَبِفي الْأَر للَّه " ، ى كُلِّ ذَِلكنعفَِإنَّ م
 وصصالْخ ، هِمن ادرالْمِضِع كَذَا : ووونَ مِضِع كَذَا دواِس ِبماِر النلَى ِشرةُ ِإلَّا عاعالس قُوملَى ، لَا تِإلَّا عو

فَِإنَّ ِبِه طَاِئفَةً ِمن أُمِتي علَى الْحق ظَاِهرةً علَى من ، لِّ موِضٍع خلَا موِضِع كَذَا حثَالٍَة ِمن الناِس ِفي كُ
 مأَهاوٍة ، ننِبِمئَِة س لَ ذَِلكِض قَبِفي الْأَر اللَّه دبعى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا تكَاِن كَذَا ، ولَا ، ِإلَّا ِفي مو قُومت

: فَِإنْ قَالَ . فَِإنَّ ِفيِه طَاِئفَةً ِمن أُمِتي علَى الْحق ، اللَّه ِإلَّا ِبمكَاِن كَذَا ، اللَّه : يقُولُ ، الساعةُ علَى أَحٍد 
 ؟ ِقيلَ لَه اهنعم لَى أَنَّ ذَِلكانُ عهرا الْبفَم :أَن لُ ِمنا قَبنيب ا قَدم اِسخِر نبكُونَ ِفي الْخاِئٍز أَنْ يج رغَي ه
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 وخسنمِي ، وهالنِر وكُونُ ِفي الْأَما يمِإن وخسنالْمو اِسخأَنَّ النالِْإطْلَاِق ، وظِْر وِفي الْحاِئٍز ، وج رغَي هِإنو
 ِبيلَى النقُولَ  �عأَنْ ي " :مكُونُ ِفي زي تكَيو تاِن كَذَا كَي ، دعقُولُ بي ثُم " : هِإن كُونُ الَِّذي قُلْتلَا ي

وكَانَ قَد ورد عنه الْقَولَاِن اللَّذَاِن ،  �وِإذْ كَانَ ذَِلك غَير جاِئٍز علَى النِبي " . يكُونُ ِفي زماِن كَذَا 
أَنَّ " و ، "  ِمن أُمِتِه طَاِئفَةً علَى الْحق ظَاِهرةً علَى من ناوأَها حتى تقُوم الساعةُ أَنَّ" ِمن : ذَكَرنا قَبلُ 

 ِهي وكَانَ غَير جاِئٍز أَنْ توصف الطَّاِئفَةُ الَِّتي، ِبالْأَساِنيِد الصحاِح ، " الساعةَ لَا تقُوم ِإلَّا علَى ِشراِر الناِس 
عِلم أَنَّ الْموصوِفني ِبأَنهم ِشرار الناِس الَِّذين ، وأَنها لَا تعبد اللَّه ولَا توحده ، علَى الْحق ِبأَنها ِشرار الناِس 

ِإذْ كَانت ِصفَاتهم ، مونَ ِعند ِقياِم الساعِة تقُوم علَيِهم الساعةُ غَير الْموصوِفني ِبأَنهم علَى الْحق مِقي
ِبأَنها علَى الْحق  �فَمعلُوم أَنَّ الطَّاِئفَةَ الَِّتي وصفَها ، وِإذْ كَانَ ذَِلك كَذَِلك . مختِلفَةً اخِتلَافًا لَا يشِكلُ 

وقَد بين ذَِلك . أَنَّ الساعةَ لَا تقُوم ِإلَّا علَيِهم  �ٍة ِفي الشراِر الَِّذي أَخبر مِقيمةٌ ِعند ِقياِم الساعِة غَير داِخلَ
 ِبيِن النِرِه عبةَ ِفي خامو أُمقَالَ  �أَب هلُ أَنقَب اهنلَى الْ: " الَِّذي ذَكَرع ِتي ظَاِهِرينأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزلَا ت قح

 ، قَاِهِرين ِهمودِلع ، مالَفَهخ نم مهرضاَء ، لَا يلَأْو ِمن مهابا أَصى ، ِإلَّا متالْأَكَلَِة ح نياِء بكَالِْإن مهو
 كَذَِلك مهاللَِّه و رأَم مهأِْتيولَ اللَِّه : قَالُوا . يسا ر؟ قَالَ، ي مه نأَيِت  : " وياِف بأَكْنقِْدِس وِت الْميِبب

، ِفي هذَا الْخبِر خصوِصيةَ ساِئِر الْأَخباِر الَِّتي وصفْنا أَنها خرجت مخرج الْعموِم  �فَبين ، " الْمقِْدِس 
قلَى الْحا عها أَنهنع ربِفِه الطَّاِئفَةَ الَِّتي أَخصِة ِبواعاِم السةٌ ِإلَى ِقيِقيماِفِه ،  مأكْنقِْدِس وِت الْميا ِببهونَ ، أَند

وأَنْ لَيس أَحدهما ، فَقَِد اتضح ِإذًا ما وصفْنا وجه ِصحِة الْخبريِن . ساِئِر الِْبقَاِع غَيِرها علَى ما بينا قَبلُ 
اِحبا صاِفعده  

 ِبيلُ النقَو ذَِلك ِريِب فَِمنالْغ اِر ِمنبِذِه الْأَخا ِفي هماِن عيلُ ِفي الْبِإلَّا : "  �الْقَو مالَفَهخ نم مهرضلَا ي
وِإما ، ِة ِمن جدٍب وقَحٍط أَو ِحصاٍر ِإما ِفي الْمِعيش، ِبالَّأْواِء الشدةَ  �يعِني النِبي " ما أَصابهم ِمن لَأْواَء 

، أَصابِت الْقَوم لَأْواُء ، ولَولَاَء ، وشصاصاُء : يقَالُ ِمن ذَِلك . ِفي الْأَبداِن ِمن الْأَمراِض والِْعلَِل أَِو الِْجراِح 
 بدالْج مهابِإذَا أَص ذَِلكقَالُ أَ. وي كَذَِلكا وضةٌ : يبلَز مهتابةٌ ، أَصمأَزةٌ ، وطْمحةٌ ، وِسنو ، كُلُّ ذَِلك

وِمن . وأَمحلُوا ، وأَجدبوا ، أَسنِت الْقَوم : يقَالُ ِمنه ، وذَِلك ِإذَا أَصابتهم ِشدةٌ وجدب ، ِبمعنى واِحٍد 
رالْآخ رباِء الْخوِل اللَِّه اللَّأْوسر نع ِويالَِّذي ر �  لَتزا نلَم قَالَ لَه كٍْر ِحنيقَالَ ِلأَِبي ب هلْ : أَنمعي نم

 أَلَست تمرض ؟ أَلَست تنصب ؟ أَلَست تِصيبك اللَّأْواُء" أَنحن مجازونَ ِبكُلِّ ما نعملُ ؟ : سوًءا يجز ِبِه 
فَِإنه ، " حتى تبقَى حثَالَةٌ كَحثَالَِة الشِعِري ، يذْهب الصاِلحونَ أَسلَافًا الْأَولَ فَالْأَولَ : "  �وأَما قَولُه " . ؟ 

،  ِمن قُشوِر التمِر والشِعِري وغَيِرِهما ما تفَتت وتساقَطَ، وأَصلُ الْحثَالَِة . السفَلَةَ ِمن الناِس : يعِني ِبالْحثَالَِة 
 هفَالَتح وهو ، هافَتشحو . رملَى عوم لَملُ أَسافَِة قَوشالْح ِمنو : أْكُلُهٍر فَيمت ا ِمناعص رمِلع ِشفأَح تكُن

وِمن الْحثَالَِة قَولُ النِبي . خِرج لَه ِمن رذَاِلِه ورِديِئِه فَأَنِفيه ِمنه كُنت أُ: يعِني ِبقَوِلِه أَحِشف لَه ، بحشِفِه 
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وقَد مِرجت عهودهم ، كَيف ِبك يا أَبا عبِد اللَِّه ِإذَا بِقيت ِفي حثَالٍَة ِمن الناِس : " ِلعبِد اللَِّه بِن عمٍرو  �
اتانأَمو مثَالَِة " هِني ِبالْحعاِس ، يِفلَِة النس ِمن فْتصا وا . مضقَالُ أَييو : ِتِهمارشخ ِمن وه ، ِني ِبِه ِمنعي

 ذَاِلِهمِز ، رباِت الْخفُت اِن ِمنلَى الِْخوقَطَ عا سِة مارشلُ الْخأَصو . اِئِهممج ِمن وهو ،عزو اِنِفِهم ،
 ِزِهمقَمو ، ِزِهمغَمو قَِزِهمنِز . ومالْغ ِمناِجِز ، ولُ الرقَِز قَوالنو:  

  أَخذْت ِبكْرا نقَزا ِمن النقَِز 
  وناب سوٍء قَمزا ِمن الْقَمِز
  هذَا وهذَا غَمز ِمن الْغمِز

فَيِن نةَ بلَملُ سا قَوأَمو ِبيلَ : "  �ٍل ِللنيالْخ تميي سِي ، " ِإنعا ِللراِعيهرا ِفي ملَهسأَر هِني ِبِه أَنعي هفَِإن ،
" ِإِبِل ساِئمٍة ِحقَّةٌ ِفي كُلِّ خمٍس ِمن الْ: " وِمنه قَولُ النِبي علَيِه السلَام ، الساِئمةُ : وِمنه ِقيلَ ِللِْإِبِل الراِعيِة 

 ، هالَى ِذكْرعلُ اللَِّه تقَو هِمنونَ : وِسيمِني ِبِه ، ِفيِه تعي : كُماِشيوونَ معرِفيِه ت ، هقَالُ ِمني : لَهيفُلَانٌ خ امأَس
 هتاِشيما ، وهميسا ، وهموسلُ ا، وِة قَوامالِْإس ِمنطَِل ولْأَخ : ناب لَى لَكِمثِْلِه أَو ركَآخ ةَ أَوعزِن بِمثِْل اب

فَِإنه ، سام فُلَانٌ فُلَانا ضيما : وأَما قَولُهم . فَِهي ساِئمةٌ ، ِإذَا رعت ، مِسيمِة الْأَجماِل وسامِت الْماِشيةُ 
ِإنْ ِسيم خسفَا وجهه : وِمنه قَولُ الراِجِز ، أَنه أَلْزمه وأَوصلَه ِإلَيِه : ِإنما معناه و، ِمن غَيِر هذَا الْمعنى 

  :تربدا وِمنه قَولُ الشاِعِر 
  وطَعنهم الْأَعداَء شزرا وِإنما يسام ويقْنى الْخسف من لَم يطَاِعِن

لَّ وجو زلُ اللَِّه عقَو هذَاِب : ِمنوَء الْعس كُمونومسِع . ييِفي الْب موا السأَمِن ، ويينعِن الْمذَيه ريفَغ ، وهو
فَاستام علَيِه ،  فُلَانٌ فُلَانا ِبِسلْعِتِه ساوم: يقَالُ ِمنه ، الْمراوضةُ ِفي السلْعِة الَِّتي تعرض علَى الْبيِع علَى الثَّمِن 

  " .كَذَا وكَذَا 
  :وهذه الصفات هي : قلت 
  . أم طائفة وليسوا كل األمة -األول

  .أم ظاهرون على احلق باحلجة والربهان  وظاهرون على الناس-والثاين 
  .مقاتلون يف سبيل اهللا -والثالث 
  .ي بشريعة اهللا  قائمون بأمر اهللا أ-والرابع 

  سورة األعراف) ١٨١(} وِممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ{: قال تعاىل 
فال يلتفتون إىل تثبيط املثبطني وال إىل ، الَ يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأِْتى أَمر اللَِّه -واخلامس 
ولَما رأَى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب { الذين قال اهللا تعاىل فيهم  �فهم كأصحاب رسول اهللا ،خذلني ختذيل امل

  سورة األحزاب) ٢٢(} قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم ِإلَّا ِإميانا وتسِليما
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  :نووي رمحه اهللا قال اإلمام ال
" اِريخِذِه الطَّاِئفَة فَقَالَ الْبا هأَمل : وبنن حد بمقَالَ أَحل الِْعلْم ، وأَه مِديث : هل الْحوا أَهكُوني ِإنْ لَم

ماعة ، ومن يعتِقد مذْهب أَهل ِإنما أَراد أَحمد أَهل السنة والْج: فَلَا أَدِري من هم ؟ قَالَ الْقَاِضي ِعياض 
ويحتِمل أَنَّ هِذِه الطَّاِئفَة مفَرقَة بين أَنواع الْمؤِمِنني ِمنهم شجعان مقَاِتلُونَ ، وِمنهم : الْحِديث ، قُلْت 

ونَ ِبالْمآِمراد وهز مهِمنثُونَ ، ودحم مهِمناء ، واع فُقَهول أَنأَه مهِمنكَر ، ونِن الْمونَ عاهنوِف ورع
وِفي هذَا . أُخرى ِمن الْخير ، ولَا يلْزم أَنْ يكُونوا مجتمِعني بلْ قَد يكُونونَ متفَرِقني ِفي أَقْطَار الْأَرض 

ِإلَى الْآن ، ولَا يزال  �ما زالَ ِبحمِد اللَّه تعالَى ِمن زمن النِبي الْحِديث معِجزة ظَاِهرة ؛ فَِإنَّ هذَا الْوصف 
وِفيِه دِليل ِلكَوِن الِْإجماع حجة ، وهو أَصح ما اُستِدلَّ ِبِه لَه . حتى يأِْتي أَمر اللَّه الْمذْكُور ِفي الْحِديث 

  .٢٨٧ ".واللَّه أَعلَم . فَضِعيف " لَا تجتِمع أُمِتي علَى ضلَالَة " يث ِمن الْحِديث ، وأَما حِد
  

 ��������������� 

  

                                                 
  )٤٠٠ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم -  ٢٨٧

ِإذَا رأَيتم اِلاخِتلَاف فَعلَيكُم : " سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ : احلديث صحيح لغريه ، فعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ : قلت 
سِمعت رسولَ : قَالَ ، وهو صحيح لغريه ،وعن أَنٍس  ) ٦٧٨(الْكُنى والْأَسماُء ِللدولَاِبي"  ٍة ِبالسواِد الْأَعظَِم فَِإنه لَا تجتِمع أُمِتي علَى ضلَالَ

الْفَِقيه والْمتفَقِّه ِللْخِطيِب " واِد الْأَعظَِم فَِإذَا رأَيتم اِلاخِتلَاف فَعلَيكُم ِبالس، لَا تجتِمع أُمِتي علَى ضلَالٍَة : " اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ 
 اِديدغصحيح لغريه )١٣٤ (- وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي ) ٣٧٠ (-والسنن الواردة يف الفنت للداين  )  ٤١٥(الْب  

 / ٣ (- يت على ضاللة وفتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة ال جتتمع أم: حديث) ٢١٠ / ١٦ (- وانظر  فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم 
  األدلة على حجية اإلمجاع١٢١٦٠رقم الفتوى ) ١١٣٠
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        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

        أهداف القتال يف اإلسالمأهداف القتال يف اإلسالمأهداف القتال يف اإلسالمأهداف القتال يف اإلسالم

  
  : مقاتلة من اعتدى علينا -١

) ١٩٠( اللَّه لَا يِحب الْمعتِدين  وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقَاِتلُونكُم ولَا تعتدوا ِإنَّ{ قال تعاىل 
 دِعن مقَاِتلُوهلَا تِل والْقَت ِمن دةُ أَشنالِْفتو وكُمجرثُ أَخيح ِمن موهِرجأَخو موهمثُ ثَِقفْتيح ملُوهاقْتو

فَِإِن انتهوا فَِإنَّ ) ١٩١(كُم فَاقْتلُوهم كَذَِلك جزاُء الْكَاِفِرين الْمسِجِد الْحراِم حتى يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإنْ قَاتلُو
 ِحيمر غَفُور ١٩٢(اللَّه( ِمن دةُ أَشنالِْفتو وكُمجرثُ أَخيح ِمن موهِرجأَخو موهمثُ ثَِقفْتيح ملُوهاقْتو 

دِعن مقَاِتلُوهلَا تِل والْقَت اُء الْكَاِفِرينزج كَذَِلك ملُوهفَاقْت لُوكُمِفيِه فَِإنْ قَات قَاِتلُوكُمى يتاِم حرِجِد الْحسالْم 
)١٩١ ( ِحيمر غَفُور ا فَِإنَّ اللَّهوهتفَِإِن ان)ِللَِّه فَِإِن) ١٩٢ ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى لَا تتح مقَاِتلُوها ووهتان 

 لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإلَّا عود١٩٣(فَلَا ع ( كُملَيى عدتِن اعفَم اصِقص اتمرالْحاِم ورِر الْحهِبالش امرالْح رهالش
م وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع ِقنيتالْم ِبيِل اللَِّه ) ١٩٤(عِفقُوا ِفي سأَنو
 ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَحلُكَِة وهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيلَا ت١٩٥(و ({  

لَِبثَ بعد هِذِه اآليِة يقَاِتلُ  � رسولَ اهللا قَالَ بعض املُفَسِرين ِإنَّ. هِذِه أَولُ آيٍة نزلَت ِفي الِقتاِل ِفي املَِدينِة 
فاقتلوا املشركني حيثُ { : من قَاتلَه ، ويكُف عمن كَف عنه ، حتى نزلَت سورةُ التوبِة ، وجاَء ِفيها 

 موهمدتجِة } وِبييلِْح احلُدِفي ص لَتزةُ نهِذِه اآليا وِبم شيقُر ملَه ِفيونَ أَنْ ال تِلماملُس افخ فَقَد ،
فَتصدهم عِن املَسِجِد احلَراِم ِبالقُوِة وتقَاِتلَهم ، وكَِره املُسِلمونَ الِقتالَ ِفي  �اتفَقَت علَيِه مع رسوِل اِهللا 

لَِد احلَرِفي الباِم ، وِر احلَرهاِم الش.  
وِفي هِذِه اآليِة يأْذَنُ اُهللا ِللْمؤِمنني ِفي ِقتاِل املُشِرِكني ِإعزازاً ِلِديِن اِهللا ، وِإعالًء ِلكَِلمِتِه ، ويأْمرهم ِبأَالَّ 

  .يعتدوا ِفي ذِلك ، وأَنْ ال يبدؤوهم ِبالِقتاِل 
وهو ِإخفَاُء شيٍء ِمن املَغنِم ( اب ما نهى اُهللا عنه كَاملُثْلَِة ِفي القَتِلى ، والغلُوِل ويدخلُ ِفي االعِتداِء ارِتكَ ( 
، وقَتِل النِساِء والصبياِن والشيوِخ ، وأَصحاِب الصواِمِع ، وتحِريِق اَألشجاِر ، وقَتِل احلَيواِن ِلغِري ) 

  .) مصلَحٍة 
اِجلهاد ِفي سبيِل اِهللا ِفيِه ِإزهاق ِلَألنفُِس ، وقَتلٌ ِللرجاِل ، ِلذِلك نبه اُهللا املُؤِمنني ِإىل أَنَّ ما اشتملَ عليِه 

قَالَ ب ِل ، ِلذِلكالقَت ِمن ظَمأَع وبيلِه ، هس نع دالصالكُفِْر ِباِهللا ، و الكَاِفرونَ ِمن ِريناملُفَس ضع ) : كرالش
ونهى اُهللا تعالَى املُؤِمنني عن ِقتاِل املُشِرِكني ِعند املَسِجِد احلَراِم ِلحرمِتِه ، ِإالَّ ِإذَا بدأَهم ) . أَشدُُ ِمن القَتِل 

 املُؤِمنني ِقتالُهم وقَتلُهم حيثُما وجدوهم ، َألنَّ هذا فَِإذا نِشبِت احلَرب كَانَ علَى. املُشِركُونَ ِبالِقتاِل 
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الِقتالَ هو دفْع ِلالعِتداِء ، وجزاٌء علَى نكِْث العهِد ، وعلَى مباشرِتِهم ِباالعِتداِء علَى املُسِلِمني ، ولَو كَانَ 
 ِإذَا بدأَ املُشِركُونَ ِباالعِتداِء علَى املُسِلِمني ، وقَاتلُوهم -يأْمر اُهللا املُؤِمنني و. ذلك ِعند املَسِجِد احلَراِم 

 ِبأَنْ يخِرج املُسِلمونَ املُِشرِكني ِمن مكَّةَ ، كَما أَخرجوا الرسولَ -ِليصدوهم عن ِزيارِة املَسِجِد احلَراِم 
املُؤةُ ورادصمطَِن ، والو اِج ِمنراِإلخعِذيِب والتِباِإليذَاِء و ِديِنِهم نع ِلِمنيم املُسهتنها ، ألنَّ ِفتِمن ِمنني

  .كُلُّ ذِلك أَشد قُبحاً ِمن القَتِل ِفي البلَِد احلَراِم . . . اَألمواِل 
ِل املُشقَت ى اُهللا ِمنثْنتاسكَانَ و لَهخد نفَم ، اماحلَر ِجدونَ ، املَسِلمِفيِه املُس مكَهركَاٍن أَدِفي كُلِّ م ، ِرِكني

 ِدينتاملَع اُء الكَاِفِرينزج ذِلكانٌ ، وأَم كُونُ لَهئٍذ الَ يفَِحين ، هتمرح ِهكتنيقَاِتلَ ِفيِه وآِمناً ، ِإالَّ أَنْ ي.  
ِإذا ترك الكَاِفرونَ الكُفْر ، وأَسلَموا وتابوا فَِإنَّ اِإلسالَم يجب ما قَبلَه ، وِإنَّ اَهللا يغِفر الذُّنوب الِتي  فَ

اظَمعتالَى ال يعت هِم ، َألنِفي احلَر ِلِمنيلُوا املُسوا قَتكَان لَولُ ، وقَب ا ِمنوهكَبتار بذَن ه.  
 ِمن مهونعنميو ، ِديِنِهم نع ِلِمنيا املُسونَ ِبهفِْتنةٌ يقُو مكُونَ لَهى الَ تتاِل الكُفَّاِر حالَى ِبِقتعاُهللا ت رأَمو

كَِلمةُ اِهللا ِهي العلْيا ، وِدينه هو ِإظْهاِرِه ، والدعوِة ِإلَيِه ، وحتى الَ يكُونَ هناك ِشرك ، وحتى تكُونَ 
فَِإِن انتهى املُشِركُونَ عما هم ِفيِه ِمن الشرِك ، وكَفُّوا عن ِقتاِل املُسِلِمني . الظَّاِهر العايلَ علَى ساِئِر اَألدياِن 

والعدوانُ الَ يكُونُ . ِقتالَ ِإنما شِرع ِلردِع الكُفِْر والظُّلِْم والِفتنِة ، فَالَ سبيلَ ِللْمسِلِمني ِإىل ِقتاِلِهم ، َألنَّ ال
  .ِإالَّ علَى من ظَلَم نفْسه ِبالكُفِْر واملَعاِصي ، وتجاوز العدلَ 
ر ِهيِم ، وِر احلُرهاِل ِفي اَألشالِقت كْمالَى حعاُهللا ت نيبفَالِذي  وي ، مراملُحِة وذُو اِحلجِة ودذُو الِقعو بج

 رهلَ اُهللا اَألشعج فَقَد ، اماحلَر رهالش ا لَهاِت الِتي كَِفلَهانمالض مرحأَنْ ي هاؤزاِم جِر احلَرهةَ الشمرح ِهكتني
انُ ِفيها الدصٍن تةَ أَماحو مِر احلُرهِفي اَألش ِلِمنيلَى املُسانَ عودالع ادأَر نم لِكنو ، اتماحلُرالُ وواَألمماُء و

احلُرِم ، فَقَد أَجاز اُهللا ِللْمسِلِمني الرد علَيِه ِبِمثِْل عدواِنِه ، ِبدوِن تجاوٍز والَ مغاالٍَة ِفي املُجازاِة والِقصاِص 
 ِقنياملُت عم هِبأَن مذَكَّرهقْوى ، واُهللا ِبالت مهرِإذْ أَم.  

ِمن دخوِل مكَّةَ معتِمراً ِفي شهِر ِذي الِقعدِة ِمن سنِة ِسٍت ِللْهجرِة ،  � وِبما أَنَّ املُشِرِكني منعوا الرسولَ 
ي مهفَِإن امرح رهش وهو دعب ِبيالن عجاِم ، فَرِت احلَريِن البع دام ِبالصِر احلَرهةَ الشمركُوا حهتونَ قَِد انكُون

  .أَِن اتفَق معهم ، وجازاهم علَى انِتهاِك حرمِة الشهِر احلَراِم 
 اصِقص اتمِر-احلُرةُ املُشقَاصم ِجبي أَي  ِجبا تم ِهي اتماحلُراِم ، وِر احلَرهِة الشمراِك حِتهلَى انع ِكني

   .املُحافَظَِة علَيِه 
 وقد بذَلَ اَألنصار أَموالَهم ِفي سبيِل اِهللا ، ونصرِة ِديِنِه ، وأووا املُهاِجِرين وساعدوهم ، فَلَما أَعز اُهللا 

ٍض اِإلسعاِر ِلبصاَألن ضعقَالَ ب ، وهاِصرن كَثُرو ، ا : الموهلَحفَأَص اِلِهمولَى أَملُوا عأَقْب مهأَن لَ اُهللا . لَوزفَأَن
 وترك الغزِو واِجلهاِد واِإلنفَاِق وِفيها يبين اُهللا لَهم أَنَّ اِإلقَامةَ علَى اَألمواِل ، وِإصالَحها ،. تعالَى هِذِه اآليةَ 
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فَعادوا ِإىل اِجلهاِد ، وِإىل ِإنفَاِق أَمواِلِهم ِفي سبيِل اِهللا ، وِإعالَِء كَِلمِتِه ، . ِفيِه التهلُكَةُ . . . ِفي سبيل اهللا 
رك اِجلهاِد ، وترك اِإلنفَاِق ِفيِه هالَك ودمار ِلمن ِلِزمه وأَخبر اُهللا املُؤِمنني ِبأَنَّ ت. وِفي وجوِه الطَّاعاِت 

 ِديِهما أَلْقَوا ِبأَيمِإن مهفَكَأَن ، مأَذَلُّوهو مهاؤدأًع مهِكباِد رِن اِجلهوا عدقَعونَ ، وِمنِخلَ املُؤفَِإذا ب ، هادتاعو
   .ِإىل التهلُكَِة

ثُم أَمر اُهللا املُسِلِمني ِبأَنْ يحِسنوا كُلَّ أَعماِلِهم ، وأَنْ يجودوها ، ويدخلُ ِفي ذِلك التطَوع ِباِإلنفَاِق ِفي 
  .سبيِل اِهللا ِلنشِر الدعوِة 

كان القتال يقوم بني الناس ىف وإذا . فاألمر بالقتال ىف سبيل اللّه قائم ما قامت احلياة : "قال اخلطيب 
وجوه كثرية ىف سبل غري سبيل اللّه ، فالقتال ىف سبيل اللّه أوجب القتال وأبره ، وأعدله ، وأكرمه ، إذ 

مث إذا كان هذا القتال مل يكن مبادأة وال هجوما ، .. كان وال غاية له إال االنتصار للحق ، والتمكني له 
مث .. تال الذي ال بد منه ، وال بديل له ، إن مل يطلبه الدين طلبته الدنيا بل كان دفاعا وقصاصا ، فهو الق

أيضا ، إذا كان هذا القتال ـ مع مشروعيته دنيا وديانة ، ومع حجزه عن املبادأة بالعدوان ـ غري متلبس 
  ..ه مبجاوزة احلد ىف القصاص ، فهو القتال الذي ال حيسم الشر غريه ، وال يقيم األمن والسالم سوا

»  ِدينتعالْم ِحبال ي وا ِإنَّ اللَّهدتعال تو كُمقاِتلُوني ِبيِل اللَِّه الَِّذينقاِتلُوا ِفي سفهذه ثالث دعائم من .»و
قتال ىف سبيل اللّه ، بني اإلميان والشرك ، ودفع لعدوان املشركني على : العدل ، يقوم عليها هذا القتال 

تلك هى الدعائم اليت يقوم عليها !  بالقتال عن جماوزة إىل اعتداء املؤمنني على املشركنياملؤمنني ، ووقوف
فماذا ينسخ من تلك الدعائم ، .. قتال املسلمني أبدا مع مقاتليهم على أية ملة ، وىف أي زمان ومكان 

  .وما داعية نسخها ؟ ال جند جوابا مقنعا
ِقفْتموهم وأَخِرجوهم ِمن حيثُ أَخرجوكُم والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل وال واقْتلُوهم حيثُ ثَ« : وقوله تعاىل 

 زاُء الْكاِفِرينج كَذِلك ملُوهفَاقْت لُوكُمِفيِه فَِإنْ قات قاِتلُوكُمى يتراِم حِجِد الْحسالْم دِعن مقاِتلُوههو من .»ت
لقضية ، قضية القتال بني املسلمني ومشركى قريش ، فحني يلتقى م املسلمون ىف ميدان متام البيان هلذه ا

القتال ، فال يتحرج املسلمون من قتلهم حيث التقوا م ، من غري أن تعطفهم عليهم عاطفة قرابة أو 
أخرجوهم من نسب ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ، أو إخوام ، فلقد بدءوا هم املسلمني بالعدوان ، و

ديارهم ، وفتنوا بعضهم عن دينهم ، وال يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم ، مبا يسلطون عليه من 
إذ املفتنت ىف دينه قد أصيب مبا هو أشد وأنكى من القتل ، قد » والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل « عذاب ونكال 

  .!خسر الدنيا واآلخرة ، وذلك هو اخلسران املبني
فإذا كان القتال ىف املسجد احلرام ، أي ىف البلد احلرام مكة ، فال يبدؤهم املسلمون بقتال فيه حىت يكون 

والْحرمات « : املشركون هم الذين بدءوه ، وعندئذ حتل حرمة احلرم ، اقتصاصا ممن أحلوا حرمته 
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 غَفُ« : وقوله تعاىل .»ِقصاص ا فَِإنَّ اللَّهوهتفَِإِن ان ِحيمر حسم ملا بني هؤالء املشركني وبني املسلمني » ور
من خالف ، وتصفية للشر الذي وقع بينهم ، وذلك إذا انتهى هؤالء املشركون عن شركهم ، وأسلموا 

عندئذ تنقطع أسباب القتال ، وتزول آثاره ، فال ثارات ، وال ديات ، وال عداوة ، بل ..وجوههم للّه 
  !.معهم كلمة اإلسالم ، وتظللهم راية اإلسالميصبح اجلميع إخوة ، جت

تطيب خلاطر الفريقني مجيعا ، فليغفر بعضهم لبعض ، ولريحم » فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم « : وىف قوله تعاىل 
بعضهم بعضا من محل البغضة والعداوة ، وهلم عند اللّه املغفرة الواسعة والرمحة الشاملة ، فإن اللّه غفور 

  .رحيم
ومحلناه على االنتهاء مما كانوا عليه من شرك ـ » فَِإِن انتهوا « : هذا وقد نظرنا ىف تفسري قوله تعاىل 

وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف « نظرنا ىف هذا إىل قوله تعاىل 
هرأَمالبقرة : ٢٧٥(»  ِإلَى اللَِّه و.(  

حيث يغتسل املشركون الذين » فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم « : وهذا املعىن هو الذي يلتقى مع قوله تعاىل 
  .دخلوا ىف اإلسالم من أدران شركهم مبا يفضل اللّه عليهم به من مغفرته ورمحته

أمر مبقاتلة من بقي على شركه من »  ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَِّه وقاِتلُوهم حتى ال تكُونَ« : وقوله تعاىل 
مشركى مكة الذين يفتنون املؤمنني واملؤمنات ، ألنه ما دام املشركون قائمني فالفتنة قائمة ، والفتنة هى 

فَِإِن « . . »الدين ِللَِّه حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ « قتل للمسلمني ، وعلى هذا فال مهادنة مع املشركني 
 لَى الظَّاِلِمنيوانَ ِإلَّا عدا فَال عوهتأي فإن انتهوا عماهم فيه من شرك ودخلوا ىف دين اللّه ، فقد دخلوا » ان

  .ىف السلم ، ال يناهلم أحد بسوء إلّا من نكص على عقبه أو دخل اإلسالم ليكيد له وألهله
ذو القعدة ، وذو احلجة وحمرم ورجب ، فكانوا ال : أربعة أشهر ، هى وكان أهل اجلاهلية يعظمون 

يطلبون فيها ثارا ، وال يوقعون بينهم فيها قتاال ، فهيئوا بذلك ألنفسهم فترة أمن وسالم ، يستروحون 
، فيها ريح الطمأنينة والعافية خالل هذا الشر احملتدم بينهم ، وتلك احلروب املتقدة ىف كل أفق من آفاقهم 

  .معظم حيام
وجاء اإلسالم فزكّى هذا الشعور الذي يود اإلسالم لو استقام عليه الناس أبد الدهر ، لو كان ذلك مما 

ولكن ماذا يكون موقف اإلسالم لو ختلّى املشركون عن ! حتتمله النفوس البشرية ، وتتقبله طبيعة الناس
ا حربا على املسلمني ؟ وماذا يكون موقف هذا الشعور وأباحوا حرمة هذه األشهر احلرم ، وأعلنوه

املسلمني لو عرف العدو من أمر دينهم هذا املعتقد ، فانتهزها فرصة فيهم ، وساق إليهم جيوشه ، وأعمل 
  فيهم أسلحته ؟ 
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أميسك املسلمون عن القتال ويدعون العدو ميضى فيهم حكمه باهلالك والفناء ؟ ذلك أمر ال يقبله عقل ، 
ن ، إال أن يكون عذابا من عذاب اللّه ، ونقمة من نقمه ، كما دان اللّه به اليهود وشرعه وال يرتضيه دي

هلم ، حيث حرم عليهم أن يباشروا عمال ىف يوم السبت ، فال يقاتلوا من قاتلهم ، وال يدفعوا من اعتدى 
 القطيع املعربد ـ وهذا ال شك ضرب من البالء ، ساقه اللّه إىل هذا! عليهم ، وإال كانوا عصاة آمثني

وإنه حملال أن يفى ! كما يقول فيهم السيد املسيح ـ ليذلّوا ، ويستكينوا ، ويكونوا صيدا لكل صائد
ولكن اللّه سبحانه أمرهم ذه احملال ، ..اليهود ذا األمر السماوي ، وأن ميتثلوه ، وإال هلكوا وضاعوا 

 ، وذا ال يكون أمامهم فرصة أبدا المتثال أمر اللّه ، ومحلهم هذا احلمل الثقيل ، ليلقوه وراءهم ظهريا
ألن أي بار وأي ..بل يكون أمرهم دائما على معصية وخالف ، حىت لو أجهدوا أنفسهم ىف الرب والطاعة 

.. وهكذا ! مطيع منهم ال بد له ـ كى يعيش ـ أن يدفع العدوان ويرد املعتدين ، وإال أصبح ىف اهلالكني
وتلك هى اللعنة .. ول محال على أن يعصى اللّه ، وخيرج عن أمره ىف حرمة يوم السبت كل يهودى حمم

  ..تتناول برهم وفاجرهم مجيعا .. اليت ألقاها اللّه عليهم 
إن كل من صنع فيه عمال .. من دنسه يقتل قتال .. فتحفظون السبت ألنه مقدس لكم « : تقول التوراة 

اإلصحاح احلادي (» كل من صنع عمال ىف يوم السبت يقتل قتال . .تقطع تلك النفس من بني شعبها 
  ..والثالثون 

وقد جاءهم السيد املسيح بأمر كهذا األمر ، إذ فرض عليهم االستسالم لكل يد تضرم ، ) سفر اخلروج
من ضربك على « : وىف هذا يقول السيد املسيح هلم .. إذا لطمهم أحد مل يكن هلم أن يردوا اللطمة 

ك األيسر خدوىف هذا ما فيه من إذالل هلم ، وقتل ملعاىن اإلنسانية فيهم ، إن هم » ك األمين فأدر له خد
استقاموا على هذا األمر ، فإن خرجوا عليه فهم عصاة خارجون على أمر اللّه ، يستحقون اللعنة وسوء 

  .ا على أهل البغي والعدوانوليس هذا مما يكلف اللّه به عباده ، ولكنه من نقمه اليت يرتهل.. املصري 
وهلذا أمر اللّه املسلمني مبا أمرهم به من هذا اخلري ، بترك القتال ىف األشهر احلرم ، مث حرس هذا اخلري من 

فهى أشهر حرم ال يبدأ فيها املسلمون بقتال ، فإن بدأهم ..أن يستبد به األشرار ، وجيىن مثرته املبطلون 
ذ هلذه األشهر احلرم ، اليت ما شرعت إال خلري اإلنسان وصيانة دمه ، وأما أحد فيها بقتال فال حرمة عندئ

وقد جعلها العدو ظرفا يستبيح به دماءهم ، فصيانة دمائهم والدفاع عنها أكثر قداسة وحرمة من كل 
راِم والْحرمات الشهر الْحرام ِبالشهِر الْح« : هذا ما يقرره قوله تعاىل ! لزمان أو مكان.. حرمة وقداسة 

 كُملَيدى عتِن اعفَم ىف أي مكان وىف أي زمان » ِقصاص » كُملَيدى عتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع«.  
من تذكري للمسلمني مبا وصاهم به اإلسالم » واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتِقني « : وىف قوله تعاىل 

ولكن ملا كان عدوان املعتدى باعثا .. آداب القتال ، وهى أال يعتدوا ، فإن اعتدى عليهم ردوا االعتداء 
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ضابطا ملشاعر االنتقام من » واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتِقني « : على النقمة منه ، جاء قوله تعاىل 
ني بالتقوى ىف هذا املوطن ، فال يأخذون أكثر من حقهم ىف تأديب العدو ، العدو املعتدى ، مذكرا املسلم

  . وكسر شوكته ، فإذا ختلّى املسلمون عن التقوى ىف هذا املوطن ختلّى عنهم عون اللّه ونصره
حِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني وأَنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة وأَ« : وقوله تعاىل 

دعوة إىل البذل ىف وجوه احلق واخلري ، وأوىل هذه الوجوه ما كان ىف اجلهاد ىف سبيل اللّه ، فهذا باب . »
أجزل اللّه فيه الثواب ألهله ، وخصهم باملزيد من فضله ورضوانه ، وهلذا اقتضت حكمة اللّه سبحانه أن 

سالمى كله ىف اجلهاد ، كل حبسب جهده وقدرته ، وذلك حىت ال حيرم أحد منه هذا يشارك اتمع اإل
  ..اخلري الكثري ، بالقليل من اجلهد 

فمن جهز غازيا فقد غزا ، ومن أعان ىف إعداد أدوات احلرب ، ومئونة اجليش فقد غزا ، ومن قام على 
وهكذا كل عمل يقوى من .. هدين خدمة من خلّف ااهدون وراءهم من أهل وولد ، فهو ىف اا

  .جبهة ااهدين هو من اجلهاد املربور املقبول عند اللّه
هذا ، وقد يعمل ااهد ىف أكثر من ميدان ، فيجهز ااهدين مبا له ، وينفق ىف كل ما حتتاج إليه احلرب 

  .لعمل يكون الثوابمن سالح ومتاع ، مث يكون هو مع ااهدين ىف ميدان القتال ، وإنه على قدر ا
تنبيه وحتذير من هذا الشعور احلماسى الذي قد » وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة « : وىف قوله تعاىل 

يغلب على ااهد وهو ىف ميدان املعركة ، فيتحدى املوت الذي يتخطف النفوس من حوله ، فيندفع 
  .متهورا يلقى املوت ىف غري مباالة

الم حريص على أهله ضنني م ، فال يبيع حيام إال بالثمن الكرمي الغايل ، وال يقتضيها هذا البيع واإلس
إال حيث جتب التضحية والفداء ىف سبيل اللّه ، وال سبيل آخر غري هذا السبيل تقدم فيه النفوس قربانا للّه 

  .وىف سبيل اللّه
غاء مرضاة اللّه ، وإذ يدفع ا ىف مزدحم املنايا ، أن وعلى هذا فإن واجبا على املسلم إذ يشرى نفسه ابت

يتقاضى الثمن ازى هلا ، وأن يأخذ هلا حقها الكامل ىف القتال ، بالنكاية ىف العدو ، فإن قتل بعدها فقد 
  .كتب بدمه الطهور حرفا من حروف النصر للجبهة املقاتل فيها ، وللجماعة احملارب معها

دعوة إىل اإلحسان املطلق ، اإلحسان ىف كل أمر » حِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني وأَ« : وىف قوله تعاىل 
وعن هذه الدعوة إىل اإلحسان املطلق تتجه دعوة .. يقوم عليه اإلنسان ويؤديه ، للّه أو لنفسه أو للناس 

كن من مهّه األول أن يقتل خاصة إىل اإلحسان ىف مواطن القتال ، فيقاتل املسلم على بصرية ، وال ي
ويستشهد ىف سبيل اللّه ، بل أن يكون مقصده النيل من العدو ، والنكاية به ، إذ يقتل فرسانه وشجعانه ، 



 ٣٢٤

فذلك هو املطلوب أوال ، فإن قتل وهو يسعى لتحقيق هذه الغاية مل يكن جمرد شهيد ، بل كان بطال 
  ٢٨٨ " .حيمل شهادة أعداد من الشهداء

وردت هِذِه الْآيات ِفي الِْإذِْن ِبالِْقتاِل ِللْمحِرِمني ِفي الْأَشهِر الْحرِم ِإذَا فُوِجئُوا ِبالِْقتاِل : " نار ويف تفسري امل
نَّ الْأَِهلَّةَ مواِقيت ِللناِس ِفي ِلأَنَّ الْآيةَ الساِبقَةَ بينت أَ؛ بغيا وعدوانا ، فَِهي متِصلَةٌ ِبما قَبلَها أَتم اِلاتصاِل 

وهو ِفي أَشهٍر ِهلَاِليٍة مخصوصٍة كَانَ الِْقتالُ ِفيها محرما . ِعباداِتِهم ومعاملَاِتِهم عامةً وِفي الْحج خاصةً 
لِْبي عن أَِبي صاِلٍح عِن ابِن عباٍس أَنَّ هِذِه الْآيةَ نزلَت ِفي وأَخرج الْواِحِدي ِمن طَِريِق الْكَ. ِفي الْجاِهِليِة 

 صد عِن الْبيِت ثُم صالَحه الْمشِركُونَ ، فَرِضي علَى أَنْ - �  -صلِْح الْحديِبيِة ، وذَِلك أَنَّ رسولَ اِهللا 
لَه مكَّةَ ثَلَاثَةَ أَياٍم يطُوف ويفْعلُ ما يشاُء ، فَلَما كَانَ الْعام الْقَاِبلُ ، تجهز هو يرِجع عامه الْقَاِبلَ ويخلُوا 

ِة واِم ِبالْقُورِجِد الْحسِن الْمع موهدصأَنْ يو شيقُر ملَه ِفيافُوا أَلَّا تخاِء وِة الْقَضرمِلع هابحأَصو ، مقَاِتلُوهي
) وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اِهللا الَِّذين يقَاِتلُونكُم(فَأَنزلَ اُهللا تعالَى ؛ وكَِره أَصحابه ِقتالَهم ِفي الْحرِم والشهِر الْحراِم 

 مكَّةَ عن ِزيارِة بيِت اِهللا واِلاعِتماِر ِفيِه نكَثًا ِمنهم أَيها الْمؤِمنونَ الَِّذين تخافُونَ أَنْ يمنعكُم مشِركُو: يقُولُ 
ِللْعهِد وِفتنةً لَكُم ِفي الديِن ، وتكْرهونَ أَنْ تداِفعوا عن أَنفُِسكُم ِبِقتاِلِهم ِفي الِْإحراِم والشهِر الْحراِم ، ِإنِني 

ِقتاِل علَى أَنه ِدفَاع ِفي سِبيِل اِهللا ِللتمكُِّن ِمن ِعبادِتِه ِفي بيِتِه وترِبيةً ِلمن يفِْتنكُم عن أَِذنت لَكُم ِفي الْ
ِفي هِذِه ِديِنكُم وينكُثُ عهدكُم ، لَا ِلحظُوِظ النفِْس وأَهواِئها ، والضراوِة ِبحب التسافُِك ، فَقَاِتلُوا 

 قَاِتلُكُمي نِريفَِة مِبيِل الشوا(السدتعلَا تاِء ) وسقَاِتلُ كَالنلَا ي نلُوا مقْتاِل فَتلَا ِفي الِْقتو ، مُءوهدباِل فَتِبالِْقت
ف عن حرِبكُم ، ولَا ِبغيِر ذَِلك ِمن أَنواِع والصبياِن والشيوِخ والْمرضى ، أَو من أَلْقَى ِإلَيكُم السلَم وكَ

  ِإنَّ الِْفعلَ الْمنِفي يِفيد الْعموم : اِلاعِتداِء كَالتخِريِب وقَطِْع الْأَشجاِر ، وقَد قَالُوا 
ِإنَّ اَهللا لَا يِحب : (ه ِفي الْآيِة التاِليِة ، وعلَّلَ النهي ِبقَوِلِه علَّلَ الِْإذْنَ ِبأَنه مدافَعةٌ ِفي سِبيِل اِهللا وسيأِْتي تفِْصيلُ

ِدينتعالْم ( اِم : أَيراِل الِْإحِإذَا كَانَ ِفي ح فا فَكَيالَى ِلذَاِتهعاِهللا ت دِة ِعنوهكْرئَاِت الْميالس اَء ِمنِتدِإنَّ اِلاع
ِفي أَرقَالَ ، و اِم ؟ ثُمرِر الْحهالشِم ورِض الْح) :موهمثُ ثَِقفْتيح ملُوهاقْتو ( الُ : أَيالِْقت ِشبِإذَا ن

يستثْنى ِفي الْآيِة فَاقْتلُوهم أَينما أَدركْتموهم وصادفْتموهم ولَا يصدنكُم عنهم أَنكُم ِفي أَرِض الْحرِم ِإلَّا ما 
فَقَد كَانَ ؛ ِمن الْمكَاِن الَِّذي أَخرجوكُم ِمنه وهو مكَّةُ : أَي ) وأَخِرجوهم ِمن حيثُ أَخرجوكُم(ِبشرِطِه 

نونهم ِفي ِديِنِهم ، ثُم صدوهم عن الْمشِركُونَ أَخرجوا النِبي وأَصحابه الْمهاِجِرين ِمنها ِبما كَانوا يفِْت
دخوِلها ِلأَجِل الِْعبادِة ، فَرِضي النِبي والْمؤِمنونَ علَى شرِط أَنْ يسمحوا لَهم ِفي الْعاِم الْقَاِبِل ِبدخوِلها ، 

كَما تقَدم ، فَلَم يكُن ِمن الْمشِرِكني ِإلَّا أَنْ نقَضوا الْعهد ، أَلَيس ِمن ِلأَجِل النسِك والِْإقَامِة ِفيها ثَلَاثَةَ أَياٍم 
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 ، اِلِمنيسم اِسِكنين طَِنِهموا ِإلَى وودعِبأَنْ ي مأْذَنَ لَهيو ِمِننيؤلَاِء الْمؤه يقَواِدِه أَنْ يالَى ِبِعبعِة اِهللا تمحر
نْ يقَاِوموا من يصدهم عنه ِمن أُولَِئك الْمشِرِكني الْخاِئِنني ؟ وهلْ يِصح أَنْ يقَالَ ِفيِهم ِإنهم أَقَاموا ِدينهم وأَ

ثُم زاد . لٌ ، أَو عدو متجاِهلٌ لَا يقُولُ هذَا ِإلَّا ِغر جاِه. ِبالسيِف والْقُوِة دونَ الِْإرشاِد والدعوِة ؟ كَلَّا 
ِإنَّ ِفتنتهم ِإياكُم ِفي الْحرِم عن ِديِنكُم ِبالِْإيذَاِء والتعِذيِب : أَي ) والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل: (التعِليلَ بيانا فَقَالَ 

ادصالْمطَِن ، والْو اِج ِمنرالِْإخِل ، والْقَت ا ِمنحقُب داِل ، أَشِة ِفي الْم؛ ر ِمن داِن أَشسلَى الِْإنلَاَء عِإذْ لَا ب
. ِإيذَاِئِه واضِطهاِدِه وتعِذيِبِه علَى اعِتقَاِدِه الَِّذي تمكَّن ِمن عقِْلِه ونفِْسِه ، ورآه سعادةً لَه ِفي عاِقبِة أَمِرِه 

ِل وةُ ِفي الْأَصنا : الِْفتمهغَلَ ِمنالز ِرجختساِر ِليا ِبالنمهةَ ِإذَا أَذَابالِْفضو باِئغُ الذَّهالص نفَت ، ردصم .
تنةُ ِفي كُلِّ اخِتباٍر شاق ، وأَشده ثُم استعِملَِت الِْف) كَجبانٍة(ويسمى الْحجر الَِّذي يختِبرهما ِبِه أَيضا فَتانةً 
) أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ: (الِْفتنةُ ِفي الديِن وعِن الديِن ، وِمنه قَولُه تعالَى 

  .وغَير ذَِلك ِمن الْآياِت ) ٢ : ٢٩(
أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم : (رر ِفي هِذِه الْآياِت علَى هذَا الْوجِه مطَاِبق ِلقَوِلِه تعالَى ِفي سورِة الْحج وما تقَ

 ٣٩ : ٢٢) (أَنْ يقُولُوا ربنا اُهللاظُِلموا وِإنَّ اَهللا علَى نصِرِهم لَقَِدير الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإلَّا 
 ،٤٠ ( اتاِدلَِة . الْآيوِطِه الْعرا ِبشدقَيِبِه مبلَّلًا ِبسعاِل مِع الِْقترآِن ِفي شالْقُر لَ ِمنزا نلُ مأَو ِهيو.  

رِة ِبالشِة الْآِتيِفي الْآيا ونةَ هنالِْفت مهضعب رفَسِه ولَيى عرجلَالُ(ِك والْج ( ِرجخي هِبأَن اماذُ الِْإمتالْأُس هدرو ،
ورد قَولَهم أَيضا أَنَّ هِذِه الْآيةَ ) : ِقيلَ. (الْآياِت عن ِسياِقها ، وذَكَره الْبيضاِوي هنا ِبِصيغِة التضِعيِف 

لَها قَبةٌ ِلماِسخِل نِلأَجو ، ِرِكنيشاِء الْمِتدوطًا ِلاعرشاِل مكُونَ الِْإذْنُ ِبالِْقتلَاِء أَنْ يؤلَى هع ركَب هأَن ذَِلكا ، و
زلَت مرةً واِحدةً ِفي ِإنَّ هِذِه الْآياِت ن: وقَالَ . أَمِن الْمؤِمِنني ِفي الديِن ، وأَرادوا أَنْ يجعلُوه مطْلُوبا ِلذَاِتِه 

نسٍق واِحٍد وِقصٍة واِحدٍة فَلَا معنى ِلكَونَ بعِضها ناِسخا ِللْآخِر ، وأَما ما يؤخذُ ِمن الْعموماِت ِفيها ِبحكِْم 
 رٌء آخيش فَذَِلك امع ثَاِبت عرآنَ شأَنَّ الْقُر.  

ولَا : (ِمن الْأَمِر ِبقَتِل هؤلَاِء الْمحاِرِبني ِفي كُلِّ مكَاٍن أُدِركُوا ِفيِه الْمسِجد الْحرام فَقَالَ ثُم استثْنى 
يكُونُ آِمنا ، ِإنَّ من دخلَ ِمنهم الْمسِجد الْحرام : أَي ) تقَاِتلُوهم ِعند الْمسِجِد الْحراِم حتى يقَاِتلُوكُم ِفيِه

ولَما كَانَ الْقَتلُ ِفي الْمسِجِد الْحراِم أَمرا عِظيما . ِإلَّا أَنْ يقَاِتلَ هو ِفيِه وينتِهك حرمته فَلَا أَمانَ ِحينِئٍذ 
ِمن ا فُِهمِف ِبمكْتي لَمِطِه ورالِْإذْنَ ِفيِه ِبش أَكَّد هِمن جرحتِة فَقَالَ يايالْغ ) :ملُوهفَاقْت لُوكُملَا ) فَِإنْ قَاتو

ِإنَّ ِمن سنِة اِهللا : أَي ) كَذَِلك جزاُء الْكَاِفِرين(تستسِلموا لَهم ، فَالْباِدئ هو الظَّاِلم ، والْمداِفع غَير آِثٍم 
 هذَا الْجزاِء ، فَيعذِّبهم ِفي مقَابلَِة تعرِضِهم ِللْعذَاِب ِبتعدي حدوِدِه فَيكُونوا تعالَى أَنْ يجاِزي الْكَاِفِرين ِمثْلَ

 فُِسِهمِلأَن الظَّاِلِمني مه . اِئيالِْكسةُ وزمأَ حقَرو)) : ملُوهقْتلَا تو . . . . لُوكُمفَِإنْ قَت لُوكُمقْتى يتح
والْمراد حتى لَا . ِمن قَتلَ الثُّلَاِثي ، ويخرج علَى أَنَّ قَتلَ بعِض الْأُمِة كَقَتِل جِميِعها ِلتكَافُِلها )) اقْتلُوهمفَ
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عِن الِْقتاِل ) فَِإِن انتهوا: (ثُم قَالَ . يقْتلُوا أَحدا ِمنكُم ، فَِإنْ قَتلُوا أَحدا فَاقْتلُوهم وهو أُسلُوب عرِبي بِليغٌ 
 مهلُ ِمنقْبِن الْكُفِْر فَِإنَّ اَهللا يع أَو ، مهنفَكُفُّوا ع)ِحيمر فَِإنَّ اَهللا غَفُور ( وِإذَا ه ، لَفا سِد مبِن الْعو عحمي

 ِقيا بِفيم همحريو ، فرا اقْتمع ابقَى تاتو نسأَح وِإذَا ه ،)ِسِننيحالْم ِمن ةَ اِهللا قَِريبمح٧) (ِإنَّ ر : 
٥٦. (  

ِفي الْآيِة الْأُولَى ، فَِتلْك بينت ِبدايةَ الِْقتاِل وهِذِه بينت ) قَاِتلُوا(عطَف علَى ) وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ(
هتيِن غَايِة ِفي الدنالِْفت ٌء ِمنيش دوجأَلَّا ي ِهي؛  و اماذُ الِْإمتذَا قَالَ الْأُسِلهةٌ : وقُو مكُونَ لَهى لَا تتح أَي

 كُمذُونؤيا وِبه كُمونفِْتنِة ؛ يوعاِرِه أَِو الدِإظْه ِمن كُمونعنمييِن ، وِل الدِه ِلأَجِللَِّه(ِإلَي ينكُونَ الديِفي ) وو
يكُونُ ِدين كُلِّ شخٍص خاِلصا ِللَِّه لَا أَثَر : أَي ) ٣٩ : ٩) (ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه: (آيِة سورِة الْأَنفَاِل 

يِه ، ولَا يحتاج ِفيِه ِإلَى الدهاِن والْمداراِة ، أَِو اِلاسِتخفَاِء ِلخشيِة غَيِرِه ِفيِه ، فَلَا يفْتن ِلصدِه عنه ولَا يؤذَى ِف
أَِو الْمحاباِة ، وقَد كَانت مكَّةُ ِإلَى هذَا الْعهِد قَرار الشرِك ، والْكَعبةُ مستودع الْأَصناِم ، فَالْمشِرك ِفيها 

ِفي هِذِه الْمرِة عما كَانوا علَيِه : أَي ) فَِإِن انتهوا: (، والْمؤِمن مغلُوب علَى ِهدايِتِه ، قَالَ حر ِفي ضلَالَِتِه 
)لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإلَّا عودفَلَا ع ( أَي : ِهملَيانَ عودلَى الظَّ؛ فَلَا عكُونُ عا يمانَ ِإنودِلأَنَّ الْع ما لَهأِْديبت اِلِمني

ويجوز . ِليرِجعوا عن ظُلِْمِهم ، ِفي الْكَلَاِم ِإجياز ِبالْحذِْف ، واسِتغناٌء عِن الْمحذُوِف ِبالتعِليِل الدالِّ علَيِه 
اِل والِْفتنِة فَلَا عدوانَ بعد ذَِلك ِإلَّا علَى من كَانَ فَِإِن انتهوا عما كَانوا علَيِه ِمن الِْقت: أَنْ يكُونَ الْمعنى 

 اصالِْقص وِجبا يِتكَاِبِه ما ِبارظَاِلم مه؛ ِمن أَي : ادز ِتِه   ثُمِرميِبج ِرمجذُ الْمخؤا يمِإنةً وامونَ عبارحفَلَا ي
الشهر الْحرام ِبالشهِر الْحراِم :( بيانا ِبِبناِئِه علَى قَاِعدٍة عاِدلٍَة معقُولٍَة فَقَالَ تعالَى تعِليلَ الِْإذِْن ِبالِْقتاِل

 أَنَّ اَهللا مع والْحرمات ِقصاص فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى علَيكُم واتقُوا اَهللا واعلَموا
ِسِننيحالْم ِحبوا ِإنَّ اَهللا يِسنأَحلُكَِة وهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيلَا تِبيِل اِهللا وِفقُوا ِفي سأَنو ِقنيتالْم ( جرا خلَم

 ِبيالن عونَ مِمنؤالْم-  � - مهدِة صِبييدالْح امِك عسِة ،  ِللنارالِْحجاِم وها ِبالسيمر ملُوهقَاتِركُونَ وشالْم
 ضري لَمِئٍذ ِبالِْمثِْل وامونَ عِلمسالْم ملَهقَاب لَوو ، ةَ ِستنِم سرِر الْحهالْأَش ِة ِمندِفي ِذي الْقَع كَانَ ذَِلكو

الِْقت مدتلِْح لَاحِبالص ِبيِإِن النو ِرِكنيشالَ الْموا ِقتكَِرهاِء ، وِة الْقَضرمِر ِلعاِم الْآخوا ِفي الْعجرا خلَمالُ ، و
ُء ِبالِْقتاِل  بين لَهم أَنَّ الْمحظُور ِفي الْأَشهِر الْحرِم ِإنما هو اِلاعِتدا-اعتدوا ونكَثُوا الْعهد ِفي الشهِر الْحراِم 

 ِمِننيؤِإيذَاِء الْمِة ونلَى الِْفتاِر عرالِْإص ِركُونَ ِمنشِه الْملَيا عأَنَّ مِة ، وافَعدونَ الْمونَ -دِمنؤم مهِلأَن - وه 
الْح مهعنم وهو امِر الْعرالَِة الضِل ِلِإزالْقَت ا ِمنحقُب دأَش كرالش مهأِْييدتو أَنَّ . ق ِهيةً وِظيمةً عقَاِعد نيب ثُم

:  يِجب أَنْ يجِري ِفيِه الِْقصاِص والْمساواةُ فَقَالَ -ما يِجب احِترامه والْمحافَظَةُ علَيِه :  أَي -الْحرماِت 
)ِر الْحهِبالش امرالْح رهالشاصِقص اتمرالْحاِم ور ( ِرِكنيشِة الْمقَاصوِب مجةً ِلوجةَ حِذِه الْقَاِعده ذَكَر

  .علَى انِتهاِك الشهِر الْحراِم ِبمقَابلَِتِهم ِبالْمثِْل ، ِليكُونَ شهر ِبشهٍر جزاًء ِوفَاقًا 
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ثُم صرح ِبالْأَمِر ِباِلاعِتداِء علَى . ِمن الِْإجياِز ما ترى حسنه وِإبداعه ) والْحرمات ِقصاص(وِفي جملَِة 
 ِلمكَاِن كَراهِتِهم ِللِْقتاِل ِفي الْحرِم والشهِر - وِإنْ كَانَ يفْهم ِمما قَبلَه -الْمعتِدي مع مراعاِة الْمماثَلَِة 

فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى : (ِم فَقَالَ تفِْريعا علَى الْقَاِعدِة وتأِْييدا ِللْحكِْم الْحرا
كُملَيع (اًء ِللْمِتداَء اعزى الْجمساثَلَةُ ، ومى ِفيِه الْمأَتتا تذَا ِفيمه قَّقحتا يمِإنو املَّ الِْإمدتقَِد اساكَلَِة ، وش

الشاِفِعي ِبالْآيِة علَى وجوِب قَتِل الْقَاِتِل ِبِمثِْل ما قَتلَ ِبِه ِبأَنْ يذْبح ِإذَا ذَبح ، ويخنق ِإذَا خنق ، ويغرق ِإذَا 
والْقَصد أَنْ يكُونَ الْجزاُء علَى قَدِر اِلاعِتداِء ِبلَا . والِْإتلَاِف وقَالَ ِمثْلَ ذَِلك ِفي الْغصِب . أَغْرق ، وهكَذَا 

حيٍف ولَا ظُلٍْم ، وأَزيد علَى هذَا ما هو أَولَى ِبالْمقَاِم وهو الْمماثَلَةُ ِفي ِقتاِل الْأَعداِء كَقَتِل الْمجِرِمني ِبلَا 
ٍري ، فَالْمقَاِتلُ ِبالْمداِفِع والْقَذَاِئِف الناِريِة أَِو الْغاِزيِة السامِة يِجب أَنْ يقَاتلَ ِبها ، وِإلَّا فَاتِت ضعٍف ولَا تقِْص

تاِد ، وِطهاِلاضِة ونالِْفتاِن ، وودالْعالظُّلِْم و عنم ِهياِل وِة الِْقتِعيرةُ ِلشِل الِْحكْمدالْعاِن ، والْأَمِة ويرالْح قِْرير
وِلذَِلك قَالَ تعالَى بعد شرِح الِْقصاِص ؛ وهِذِه الشروطُ والْآداب لَا توجد ِإلَّا ِفي الِْإسلَاِم . والِْإحساِن 
. ولَا تبغوا ولَا تظِْلموا ِفي الِْقصاِص ِبأَنْ تِزيدوا ِفي الِْإيذَاِء فَلَا تعتدوا علَى أَحٍد ) واتقُوا اَهللا: (والْمماثَلَِة 

ِبالْمعونِة والتأِْييِد ، ) واعلَموا أَنَّ اَهللا مع الْمتِقني: (وأَكَّد الْأَمر ِبالتقْوى ِبما بين ِمن مِزيِتها وفَاِئدِتها فَقَالَ 
ِلأَنَّ ِمن ؛  الْمتِقي هو صاِحب الْحق وبقَاؤه هو الْأَصلَح ، والْعاِقبةُ لَه ِفي كُلِّ ما يناِزعه ِبِه الْباِطلُ فَِإنَّ

  .أُصوِل التقْوى اتقَاَء جِميِع أَسباِب الْفَشِل والِْخذْلَاِن 
وأَنِفقُوا ِفي : ( يتوقَّف علَى الِْجهاِد ِبالْماِل ، أَمرهم ِبِه فَقَالَ - وهو الِْقتالُ -ولَما كَانَ الِْجهاد ِبالنفِْس 

راِبطٌ ِلأَحكَاِم الِْقتاِل والْحج ِبحكِْم الْأَمواِل الساِبِق ، فَهناك ذَكَر ما ) قَاِتلُوا(وهو عطْف علَى ) سِبيِل اِهللا
حي كَذَِلك  هفَاِقِه ِمنِإن ِمن ِجبا يم ا ذَكَرناههلًا ، ومجاِل مأَكِْل الْم ِمن مِر . ريالْخ طَِريق وِبيلُ اِهللا هسو

 قِن الْحفَاِع عالدو الِْبرو .هتنس ا ِهيلَى مع هتِحكْمِر وذَا الْأَمِعلَّةَ ه ذَكَر ثُم ركٍْم آخِن حفَقَالَ .  ِفي ِضم
فَِإنَّ ذَِلك يضِعفُكُم ؛ ِبالِْإمساِك عِن الِْإنفَاِق ِفي اِلاسِتعداِد ِللِْقتاِل ) ولَا تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة: (

  .ويمكِّن الْأَعداَء ِمن نواِصيكُم فَتهِلكُونَ 
ي النهِي التطَوع ِفي الْحرِب ِبغيِر ِعلٍْم ِبالطُّرِق الْحرِبيِة الَِّتي يعِرفُها الْعدو ، كَما يدخلُ ِفيِه كُلُّ ويدخلُ ِف

  .مخاطَرٍة غَيِر مشروعٍة ، ِبأَنْ تكُونَ ِلاتباِع الْهوى لَا ِلنصِر الْحق وتأِْييِد ِحزِبِه 
 مهضعقَالَ بقَِبيِل : و ِمن وِقِع ، فَهدِفي الْفَقِْر الْم هاِحبص وِقعالَِّذي ي افرلُ ِفيِه الِْإسخدوا (يبراشكُلُوا وو

ِبالِْإمساِك ) لتهلُكَِةا(و . الِْجهاد وغَيره : ِبطَاعِتِه ) سِبيِل اِهللا) (الْجلَالُ(وفَسر ) . ٣١ : ٧) (ولَا تسِرفُوا
أَصاب مفَسرنا وأَجاد ِفي : قَالَ الْأُستاذُ الِْإمام . ِلأَنه يقَوي الْعدو علَيكُم : قَالَ . عِن النفَقَِة وترِك الِْجهاِد 

لَا تقَاِتلُوا ِإلَّا حيثُ يغِلب علَى ظَنكُم : أَي ؛  عِن التهلُكَِة تفِْسِري هِذِه الْآيِة ، وقَالَ بعضهم ِفي تفِْسِري النهِي
ِإنه نهى عِن الِْإسراِف ، : وهذَا لَا معنى لَه ِإذْ لَا يلْتِئم مع ما سبقَه ، وقَالَ بعضهم . النصر وعدم الْهِزميِة 
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م ِئملْتلَا يو ا قَالَهم وه اِسبنيو ِئملْتا الَِّذي يمِإنو ، هدعبو لَهلُوِب قَبالْأُس لَالُ(عى ) الْجنعونَ ، فَالْمرآخو :
اٍد فَقَددِتعاساٍل وم ونَ ِمنِطيعتسا تأِْييِد ِديِنِه كُلَّ متِبيِل اِهللا وذُلُوا ِفي سبت ِإذَا لَم كُمفُسأَن ملَكْتِفي .  أَهو

نزلَت هِذِه الْآيةُ ِفينا معشر الْأَنصاِر لَما أَعز اُهللا الِْإسلَام : أَسباِب النزوِل عن أَِبي أَيوب الْأَنصاِري قَالَ 
نا قَد ضاعت ، وِإنَّ اَهللا قَد أَعز الِْإسلَام فَلَو أَقَمنا ِفي أَمواِلنا ِإنَّ أَموالَ: وكَثُر ناِصروه قَالَ بعضنا ِلبعٍض ِسرا 

 الْآيةَ ، فَكَانِت التهلُكَةُ الِْإقَامةَ علَى الْأَمواِل) وأَنِفقُوا(فَأَصلَحنا ما ضاع ِمنها ؟ فَأَنزلَ اُهللا يرد علَينا ما قُلْنا 
 وزا الْغكَنرتا ولَاِحهِإصو . ِمِذيرالتو داوو دأَب اهور- هححصو - مهرغَيو اِكمالْحانَ وِحب نابو .  

الر فلَ ِفي صخِة فَدِطيِنيطَنِفي الْقُس ِلِمنيسالْم لٌ ِمنجر اطَرا خلَم قَالَه هأَن ِويرو اسأَلْقَى : وِم فَقَالَ الن
  .أَيها الناس ِإنكُم تؤولُونَ هِذِه الْآيةَ ، وذَكَره : فَقَالَ أَبو أَيوب . ِبيديِه ِإلَى التهلُكَِة 

ونَ فَلَِو انصرفُوا عِن اِلاسِتعداِد ِللِْجهاِد وبيانه أَنَّ الْمشِرِكني كَانوا ِبالِْمرصاِد ِللْمؤِمِنني وهم كَِثري: أَقُولُ 
ِإلَى تثِْمِري الْأَمواِل لَاغْتالُوهم ، وِإصلَاح الْأَمواِل واسِتثْمارها ِفي هذَا الزماِن هو أَساس الْقُوِة ، فَقُوى الدوِل 

ِتي تقَصر ِفي توِفِري الثَّروِة ِهي الَِّتي تلِْقي ِبأَيِديها ِإلَى التهلُكَِة ، والَِّتي تقَصر ِفي علَى قَدِر ثَروِتها ، فَالْأُمةُ الَّ
مع الظُّلِْم ، ولَا الِْإنفَاِق ِفي سِبيِل اِهللا ِلِلاسِتعداِد ِلِقتاِل من يعتِدي علَيها تكُونُ أَدنى ِإلَى التهلُكَِة ، ولَا ثَروةَ 

 اِديدِتبطْلَِق اِلاسكِْم الْمالْح علَ مدع.  
أَحِسنوا كُلَّ : أَي ؛ الْأَمر ِبالِْإحساِن علَى عموِمِه ) وأَحِسنوا ِإنَّ اَهللا يِحب الْمحِسِنني: (ثُم قَالَ تعالَى 

ها فَلَا توهِقنأَتو اِلكُممفَاِق أَعِبالِْإن عطَولُ ِفيِه التخديا ، وهٍء ِمنيقَانَ شِملُوا ِإت.  
. الَِّتي يسمونها آيةَ السيِف ) التوبِة(وقَد زعم بعض الْمفَسِرين أَنَّ هِذِه الْآيةَ منسوخةٌ ِبآيِة سورِة براَءةٌ 

محصلُ تفِْسِري الْآياِت ينطَِبق علَى ما ورد ِمن سبِب نزوِلها ، وهو ِإباحةُ : أُستاذُ الِْإمام وهاك ما قَالَه الْ
 ، ِركُونَ ِبذَِلكشالْم مأَهداِم ِإذَا برِر الْحهالشاِم ورلَِد الْحاِم ِبالْبرِفي الِْإح ِلِمنيساِل ِللْمالِْقت ِهملَيقُوا عبأَلَّا يو

 وخسنلَا مو اِسخلَا ن ِمرتساٍق ما بهكْمحِة ، ورِذِه الْما ِفي هودتاعو مهدهكَثُوا عا ؛ ِإذَا نِفيه فَالْكَلَام
، ولَا ِإلَى ِإدخاِل آيِة براَءةٌ ِفيِه ، وقَد نِقلَ عِن متِصلٌ بعضه ِببعٍض ِفي واِقعٍة واِحدٍة فَلَا حاجةَ ِإلَى تمِزيِقِه 

 فَقَد - ولَو مع انِتفَاِء الشرِط -ابِن عباِس أَنه لَا نسخ ِفيها ، ومن حملَ الْأَمر ِبالِْقتاِل ِفيها علَى عموِمِه 
  . ما لَا تحِملُ أَخرجها عن أُسلُوِبها وحملَها

 ِدينتعالْم مِركُونَ هشكَانَ الْمٍد وِة أُحوِفي غَز لَتزانَ نرِة آلَ ِعمورس اتآيِفي . و لَتزفَاِل نالْأَن اتآيو
 سورِة براَءةٌ نزلَت ِفي ناِكِثي وكَذَِلك آيات. غَزوِة بدٍر الْكُبرى وكَانَ الْمشِركُونَ هم الْمعتِدين أَيضا 

: وقَالَ بعد ِذكِْر ِنكِْثِهم ) ٧ : ٩) (فَما استقَاموا لَكُم فَاستِقيموا لَهم: (الْعهِد ِمن الْمشِرِكني وِلذَِلك قَالَ 
  .الْآياِت ) ١٣ : ٩) ( الرسوِل وهم بدُءوكُم أَولَ مرٍةأَلَا تقَاِتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا ِبِإخراِج(
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كَانَ الْمشِركُونَ يبدُءونَ الْمسِلِمني ِبالِْقتاِل ِلأَجِل ِإرجاِعِهم عن ِديِنِهم ، ولَو لَم يبدُءوا ِفي كُلِّ واِقعٍة لَكَانَ 
 كُلُّ ذَِلك كَاِفيا ِفي اعِتباِرِهم -ِل ِمن بلَِدِه وِفتنةُ الْمؤِمِنني وِإيذَاؤهم ومنع الدعوِة اعِتداؤهم ِبِإخراِج الرسو
 ِبيالُ النفَِقت ، ِدينتعم-  � - قِة الْحوعةً ِلدايِحمِلِه وأَهو قِن الْحةً عافَعدكَانَ م ِلذَِل؛  كُلُّهكَانَ و ك

وِإنما تكُونُ الدعوةُ ِبالْحجِة والْبرهاِن لَا ِبالسيِف والسناِن ، فَِإذَا مِنعنا ؛ تقِْدمي الدعوِة شرطًا ِلجواِز الِْقتاِل 
ا أَنْ ننلَيقُِتلَ فَع اِعي أَوالد ددِة ِبأَنْ هِة ِبالْقُووعالد لَى ِمناِه عِة لَا ِللِْإكْروعِر الدشناِة وعِة الدايقَاِتلَ ِلِحم

أَفَأَنت : (ويقُولُ ) ٢٥٦ : ٢) (لَا ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن الْغي: (فَاُهللا تعالَى يقُولُ ؛ الديِن 
ؤوا مكُونى يتح اسالن كِْرهت٩٩ : ١٠) (ِمِنني ( ملُهقْتي اةَ أَوعِذي الدؤيةَ ووعالد عنمي نم دوجي ِإذَا لَمو

 ِلأَجِل سفِْك الدماِء وِإزهاِق؛ أَو يهدد الْأَمن ويعتِدي علَى الْمؤِمِنني ، فَاُهللا تعالَى لَا يفِْرض علَينا الِْقتالَ 
  .الْأَرواِح ، ولَا ِلأَجِل الطَّمِع ِفي الْكَسِب 

وِلقَد كَانت حروب الصحابِة ِفي الصدِر الْأَوِل ِلأَجِل ِحمايِة الدعوِة ومنِع الْمسِلِمني ِمن تغلُِّب الظَّاِلِمني لَا 
تعوا يكَان وماِن ، فَالرودِل الْعِلأَج ، مهذُونؤيلَاِم وةَ الِْإسزوح لَتخِة الَِّتي دِبيروِد الِْبلَاِد الْعدلَى حونَ عد

 ِلِمنيسالْم ِبِه ِمن ظَني نذُونَ مؤِة يرصنتِب الْمرالْع ِمن مهاؤِليأَوو.  
 ورفَضوا دعوته وهددوا رسولَه - �  -قَد مزقُوا ِكتاب النِبي وكَانَ الْفُرس أَشد ِإيذَاًء ِللْمؤِمِنني فَ

 كُلُّه كُني لَملِْك وةُ الْمطَِبيع هتضِة اقْتلَاِمياِت الِْإسوحالْفُت ِمن ذَِلك دعا كَانَ بملُونَ ، وفْعوا يكَان كَذَِلكو
ِم الديِن ، فَِإنَّ ِمن طَِبيعِة الْكَوِن أَنْ يبسطَ الْقَِوي يده علَى جاِرِه الضِعيِف ، ولَم تعرف أُمةٌ مواِفقًا ِلأَحكَا

  .ِلك قَِويةٌ أَرحم ِفي فُتوحاِتها ِبالضعفَاِء ِمن الْأُمِة الْعرِبيِة ، شِهد لَها علَماُء الِْإفِْرنِج ِبذَ
 ِعي ِمندي نلَى ما ، فَعِرهشنِة ووعِة الدايِحمِلِه وأَهو قِن الْحفَاِع عِللد ِرعش هاِل أَنِل ِفي الِْقتلَةُ الْقَومجو

 ، ويِعد لَها عدتها ِمن الِْعلِْم والْحجِة ِبحسِب الْملُوِك والْأُمراِء أَنه يحاِرب ِللديِن أَنْ يحِيي الدعوةَ الِْإسلَاِميةَ
حاِل الْعصِر وعلُوِمِه ، ويقِْرنُ ذَِلك ِباِلاسِتعداِد التام ِلِحمايِتها ِمن الْعدواِن ، ومن عرف حالَ الدعاِة ِإلَى 

  .رق اِلاسِتعداِد ِلِحمايِتِهم يعِرف ما يِجب ِفي ذَِلك وما ينبِغي لَه ِفي هذَا الْعصِر الديِن ِعند الْأُمِم الْحيِة وطُ
ام  ِمن زعِمِهم أَنَّ الِْإسلَام قَ- حتى ِمن الْمنتِمني ِإلَيِه -وِبما قَررناه بطَلَ ما يهِذي ِبِه أَعداُء الِْإسلَاِم 

 ِبنيصعتالْم اِهِلنيلُ الْجقَوِف ، ويا : ِبالسا ِإلَِهيِدين سلَي هأَنَّ ؛ ِإناِء ، ومفِْك الدِبس رأْملَا ي ِحيمالر ِلأَنَّ الِْإلَه
  ٢٨٩.الِْإسلَام هو الرحمةُ الْعامةُ ِللْعالَِمني فَكُلُّ ذَِلك باِطلٌ ، و؛ الْعقَاِئد الِْإسلَاِميةَ خطَر علَى الْمدِنيِة 

                                                 
 )١٦٨ / ٢ (-تفسري املنار  -  ٢٨٩
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حلمايتها من احلصار ومحايتها من الفتنة ومحاية منهجها وشريعتها يف . إنه اجلهاد للعقيدة: " ويف الظالل 
ل احلياة وإقرار رايتها يف األرض حبيث يرهبها من يهم باالعتداء عليها قبل االعتداء وحبيث يلجأ إليها ك

  .راغب فيها ال خيشى قوة أخرى يف األرض تتعرض له أو متنعه أو تفتنه
وهذا هو اجلهاد الوحيد الذي يأمر به اإلسالم ، ويقره ويثيب عليه ويعترب الذين يقتلون فيه شهداء والذين 

  .حيتملون أعباءه أولياء
مة يف املدينة مع مشركي وهذه اآليات من سورة البقرة يف هذا الدرس كانت تواجه وضع اجلماعة املسل

 - مع هذا -قريش الذين أخرجوا املؤمنني من ديارهم ، وآذوهم يف دينهم ، وفتنوهم يف عقيدم ، وهي 
  : متثل قاعدة أحكام اجلهاد يف اإلسالم 

وتبدأ اآليات بأمر املسلمني بقتال هؤالء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوم ، وبقتال من يقاتلهم يف أي 
وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقاِتلُونكُم ، وال تعتدوا ، ِإنَّ اللَّه «: ت ويف أي مكان ، ولكن دون اعتداء وق

ِدينتعالْم ِحبال ي «..  
ويف أول آية من آيات القتال جند التحديد احلاسم هلدف القتال ، والراية اليت ختاض حتتها املعركة يف 

إنه القتال للّه ، ال ألي هدف آخر من ..»وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقاِتلُونكُم«: وجالء وضوح 
ال يف سبيل األجماد واالستعالء يف . القتال يف سبيل اللّه. األهداف اليت عرفتها البشرية يف حروا الطويلة

ألسواق واخلامات وال يف سبيل تسويد طبقة على األرض ، وال يف سبيل املغامن واملكاسب وال يف سبيل ا
إمنا هو القتال لتلك األهداف احملددة اليت من أجلها شرع اجلهاد يف اإلسالم .. طبقة أو جنس على جنس 

، القتال إلعالء كلمة اللّه يف األرض ، وإقرار منهجه يف احلياة ، ومحاية املؤمنني به أن يفتنوا عن دينهم ، 
ضالل والفساد ، وما عدا هذه فهي حرب غري مشروعة يف حكم اإلسالم ، وليس ملن أو أن جيرفهم ال

  .خيوضها أجر عند اللّه وال مقام
والعدوان يكون بتجاوز ..» وال تعتدوا ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْمعتِدين«: ومع حتديد اهلدف ، حتديد املدى 

اآلمنني املساملني الذين ال يشكلون خطرا على الدعوة اإلسالمية وال احملاربني املعتدين إىل غري احملاربني من 
.. على اجلماعة املسلمة ، كالنساء واألطفال والشيوخ والعباد املنقطعني للعبادة من أهل كل ملة ودين 

كما يكون بتجاوز آداب القتال اليت شرعها اإلسالم ، ووضع ا حدا للشناعات اليت عرفتها حروب 
تلك الشناعات اليت ينفر منها حس اإلسالم ، وتأباها تقوى ..  الغابرة واحلاضرة على السواء اجلاهليات

  .اإلسالم
 ووصايا أصحابه ، تكشف عن طبيعة هذه اآلداب ، اليت - �  -وهذه طائفة من أحاديث الرسول 

  : عرفتها البشرية أول مرة على يد اإلسالم 
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 - �  -وجدت امرأت مقتولة يف بعض مغازي رسول اللّه «:  قال - رضي اللّه عنهما -عن ابن عمر 
  ).أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي.. (»  عن قتل النساء والصبيان- �  -فنهى رسول اللّه 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب « : - �  -قال رسول اللّه :  قال - رضي اللّه عنه -وعن أيب هريرة 

  ).أخرجه الشيخان.. (» الوجه
إن وجدمت فالنا وفالنا «:  فقال - �  -بعثنا رسول اللّه «:  قال - رضي اللّه عنه -عن أيب هريرة و
كنت أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا ، «: فلما أردنا اخلروج قال . »فأحرقومها بالنار) رجلني من قريش(

أخرجه البخاري وأبو داود .. (» وإن النار ال يعذب ا إال اللّه تعاىل فإن وجد متومها فاقتلومها
  ).والترمذي

» أعف الناس قتله أهل اإلميان« : - �  -قال رسول اللّه :  قال - رضي اللّه عنه -وعن ابن مسعود 
  ).أخرجه أبو داود.. (

»  عن النهىب واملثلة- �  -ى رسول اللّه «:  قال - رضي اللّه عنه -وعن عبد اللّه بن يزيد األنصاري 
  ).البخاريأخرجه .. (

غزونا مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد ، فأتى بأربعة أعالج من العدو ، فأمر م : وعن ابن يعلي قال 
 - �  -مسعت رسول اللّه :  فقال - رضي اللّه عنه -فبلغ ذلك أبا أيوب األنصاري . فقتلوا صربا بالنبل

فبلغ ذلك عبد الرمحن ، فأعتق .  صربافوالذي نفسي بيده ، لو كانت دجاجة ما. ينهي عن قتل الصرب
  ).أخرجه أبو داود.. (أربع رقاب 

 يف سرية - �  -بعثنا رسول اللّه :  قال - رضي اللّه عنه -وعن احلارث بن مسلم بن احلارث عن أبيه 
 إال ال إله: قولوا : فقلت هلم . فلما بلغنا املغار استحثثت فرسي فسبقت أصحايب فتلقاين أهل احلي بالرنني

 - �  -فلما قدمنا على رسول اللّه ! حرمتنا الغنيمة: فالمين أصحايب ، وقالوا . فقالوها. اللّه حترزوا 
إن اللّه تعاىل قد كتب لك بكل إنسان «: مث قال يل . فدعاين فحسن يل ما صنعت. أخربوه بالذي صنعت

 إذا أمر - � ن رسول اللّه كا: وعن بريدة قال ) أخرجه أبو داود.. (» منهم كذا وكذا من األجر
: مث قال له . األمري على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اللّه تعاىل ، ومبن معه من املسلمني خريا

.. » اغزوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا. اغزوا باسم اللّه ، يف سبيل اللّه ، قاتلوا من كفر باللّه«
  ).رمذيأخرجه مسلم وأبو داود والت(

ستجدون قوما زعموا «:  أنه قال يف وصيته جلنده - رضي اللّه عنه -وروى مالك عن أيب بكر الصديق 
  » أم حبسوا أنفسهم للّه ، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، وال تقتلن امرأت وال صبيا وال كبريا هرما
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وهي تنبثق من ذلك .. دافه منها فهذه هي احلرب اليت خيوضها اإلسالم وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أه
وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقاِتلُونكُم ، وال تعتدوا ، ِإنَّ اللَّه ال يِحب «: التوجيه القرآين اجلليل 

ِدينتعالْم «..  
 - وعتادهم  وال ينصرون بعدم- فعددهم قليل -وقد كان املسلمون يعلمون أم ال ينصرون بعددهم 

فإذا هم ختلوا عن .  إمنا هم ينصرون بإميام وطاعتهم وعون اللّه هلم-فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم 
ومن .  فقد ختلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه- �  -توجيه اللّه هلم وتوجيه رسول اللّه 

وملا فار ..  ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل مث كانت تلك اآلداب مرعية حىت مع أعدائهم الذين فتنوهم
عاد فنهى عن حرقهما ، ألنه ال ) رجلني من قريش( فأمر حبرق فالن وفالن - �  -الغضب برسول اللّه 
  .حيرق بالنار إال اللّه

مث ميعن السياق يف توكيد القتال هلؤالء الذين قاتلوا املسلمني وفتنو هم يف دينهم ، وأخرجوهم من ديارهم 
إال . باستثناء املسجد احلرام. املضي يف القتال حىت يقتلو هم على أية حالة ، ويف أي مكان وجدوهم، و

وإال أن يدخلوا يف دين اللّه فتكف أيدي املسلمني عنهم ، مهما كانوا قد . أن يبدأ الكفار فيه بالقتال
 -م ، وأَخِرجوهم ِمن حيثُ أَخرجوكُم واقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموه«: آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم 

. فَِإنْ قاتلُوكُم فَاقْتلُوهم. وال تقاِتلُوهم ِعند الْمسِجِد الْحراِم حتى يقاِتلُوكُم ِفيِه. والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل
زاُء الْكاِفِرينج ا فَِإنَّ اللَّ. كَذِلكوهتفَِإِن انِحيمر غَفُور ه «..  

أشد من قتل . ومن مث فهي أشد من القتل. إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما يف احلياة اإلنسانية
ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد واألذى الفعلي ، أو بإقامة . النفس وإزهاق الروح وإعدام احلياة

 وتبعدهم عن منهج اللّه ، وتزين هلم الكفر به أو أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الناس وتفسدهم
وأقرب األمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي حيرم تعليم الدين ويبيح تعليم اإلحلاد ، . اإلعراض عنه

ويسن تشريعات تبيح احملرمات كالزنا واخلمر ، وحيسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح هلم اتباع 
  .وجيعل من هذه األوضاع فروضا حتمية ال ميلك الناس التفلت منها.  منهج اللّهالفضائل املشروعة يف

هي اليت تتفق مع .. وهذه النظرة اإلسالمية حلرية العقيدة ، وإعطاؤها هذه القيمة الكربى يف حياة البشرية 
و يدخل يف نطاقها (فغاية الوجود اإلنساين هي العبادة . طبيعة اإلسالم ، ونظرته إىل غاية الوجود اإلنساين

فالذي يسلبه هذه احلرية ، . وأكرم ما يف اإلنسان حرية االعتقاد). كل نشاط خري يتجه به صاحبه إىل اللّه
  ..ومن مث يدفعه بالقتل . ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ، جيين عليه ما ال جيين عليه قاتل حياته

أي حيث .. » واقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموهم«.. » قْتلُوهموا«: إمنا قال . وقاتلوهم: لذلك مل يقل 
  .وجدمتوهم
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  . مع مراعاة أدب اإلسالم يف عدم املثلة أو احلرق بالنار- يف أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة متلكوا 
لدعوة خليله إبراهيم وال قتال عند املسجد احلرام ، الذي كتب اللّه له األمن ، وجعل جواره آمنا استجابة 

ال قتال عند املسجد .. وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه األمن واحلرمة والسالم ) عليه السالم(
وعند ذلك يقاتلهم املسلمون . احلرام إال للكافرين الذين ال يرعون حرمته ، فيبدأون بقتال املسلمني عنده

جلزاء الالئق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس عن دينهم ، فذلك هو ا.. وال يكفون عنهم حىت يقتلوهم 
  .وال يرعون حرمة للمسجد احلرام ، الذي عاشوا يف جواره آمنني

»ِحيمر غَفُور ا فَِإنَّ اللَّهوهتواالنتهاء الذي يستأهل غفران اللّه ورمحته ، هو االنتهاء عن الكفر ، ..» فَِإِن ان
فاالنتهاء عن قتال املسلمني وفتنتهم قصاراه أن . ل املسلمني أو فتنتهم عن الدينال جمرد االنتهاء عن قتا

فالتلويح باملغفرة والرمحة هنا يقصد به إطماع . ولكنه ال يؤهل ملغفرة اللّه ورمحته. يهادم املسلمون
  .الكفار يف اإلميان ، لينالوا املغفرة والرمحة بعد الكفر والعدوان

وهو يلوح للكفار باملغفرة والرمحة ، ويسقط عنهم القصاص والدية مبجرد دخوهلم وما أعظم اإلسالم ، 
  !!! يف الصف املسلم ، الذي قتلوا منه وفتنوا ، وفعلوا بأهله األفاعيل

وغاية القتال هي ضمانة أال يفنت الناس عن دين اللّه ، وأال يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع 
وذلك بأن يعز دين اللّه . وجه عام ، وتسلط عليهم فيه املغريات واملضالت واملفسداتالذي يعيشون فيه ب

ويقوى جانبه ، ويهابه أعداؤه ، فال جيرؤوا على التعرض للناس باألذى والفتنة ، وال خيشى أحد يريد 
تظل تقاتل حىت واجلماعة املسلمة مكلفة إذن أن .. اإلميان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به األذى والفتنة 

  : تقضي على هذه القوى املعتدية الظاملة وحىت تصبح الغلبة لدين اللّه واملنعة 
وإذا كان ..» فَِإِن انتهوا فَال عدوانَ ِإلَّا علَى الظَّاِلِمني. وقاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَِّه«

وة املشركني يف شبه اجلزيرة ، وهي اليت كانت تفنت الناس ، ومتنع أن  يواجه ق- عند نزوله -النص 
ففي كل يوم . واجلهاد ماض إىل يوم القيامة. يكون الدين للّه ، فإن النص عام الداللة ، مستمر التوجيه

 تقوم قوة ظاملة تصد الناس عن الدين ، وحتول بينهم وبني مساع الدعوة إىل اللّه ، واالستجابة هلا عند
واجلماعة املسلمة مكلفة يف كل حني أن حتطم هذه القوة الظاملة وتطلق . االقتناع ، واالحتفاظ ا يف أمان

  .الناس أحرارا من قهرها ، يستمعون وخيتارون ويهتدون إىل اللّه
هذا التكرار يوحي .. وهذا التكرار يف احلديث عن منع الفتنة ، بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل 

  .مهية األمر يف اعتبار اإلسالم وينشئ مبدأ عظيما يعين يف حقيقته ميالدا جديدا لإلنسان على يد اإلسالمبأ
ميالدا تتقرر فيه قيمة اإلنسان بقيمة عقيدته ، وتوضع حياته يف كفة وعقيدته يف كفة ، فترجح كفة 

  .العقيدة
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ئك الذين يفتنون مؤمنا عن دينه ، ويؤذون إم أول.. » اإلنسان«كذلك يتقرر يف هذا املبدأ من هم أعداء 
  ..أولئك الذين حيرمون البشرية أكرب عنصر للخري وحيولون بينها وبني منهج اللّه . مسلما بسبب إسالمه

حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين «وهؤالء على اجلماعة املسلمة أن تقاتلهم ، وأن تقتلهم حيث وجدم 
  ..» ِللَِّه
وما تزال . هذا املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم يف أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائماو

وما يزال األذى والفتنة تلم باملؤمنني أفرادا .. العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها يف شىت الصور 
 دينه واألذى يف عقيدته يف أية وكل من يتعرض للفتنة يف.. ومجاعات وشعوبا كاملة يف بعض األحيان 

صورة من الصور ، ويف أي شكل من األشكال ، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن حيقق املبدأ 
  ..العظيم الذي سنه اإلسالم ، فكان ميالدا جديدا لإلنسان 

 مناجزة  أي ال-فإذا انتهى الظاملون عن ظلمهم وكفوا عن احليلولة بني الناس ورم فال عدوان عليهم 
ويسمى دفع .» فَِإِن انتهوا فَال عدوانَ ِإلَّا علَى الظَّاِلِمني«:  ألن اجلهاد إمنا يوجه إىل الظلم والظاملني -هلم 

وإال فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن . الظاملني ومناجزم عدوانا من باب املشاكلة اللفظية
  .املظلومني

الشهر الْحرام ِبالشهِر الْحراِم «: هر احلرم كما بني حكمه عند املسجد احلرام مث يبني حكم القتال يف األش
ِقصاص ماترالْحوا أَنَّ . ولَماعو ، قُوا اللَّهاتو ، كُملَيدى عتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع كُملَيدى عتِن اعفَم

ِقنيتالْم عم اللَّه «..  
وقد جعل اللّه . فالذي ينتهك حرمة الشهر احلرام جزاؤه أن حيرم الضمانات اليت يكفلها له الشهر احلرام

. البيت احلرام واحة لألمن والسالم يف املكان كما جعل األشهر احلرم واحة لألمن والسالم يف الزمان
أىب أن يستظل ذه الواحة وأراد فمن . تصان فيها الدماء ، واحلرمات واألموال ، وال ميس فيها حي بسوء

والذي ينتهك احلرمات ال تصان حرماته ، فاحلرمات . أن حيرم املسلمني منها ، فجزاؤه أن حيرم هو منها
  ..قصاص 

فما تباح هذه املقدسات إال . ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمني توضع يف حدود ال يعتدوا
بال جتاوز وال مغاالة ..» دى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى علَيكُمفَمِن اعت«: للضرورة وبقدرها 

 أم إمنا ينصرون بعون - كما تقدم -وقد كانوا يعلمون . واملسلمون موكولون يف هذا إىل تقواهم.. 
  ..مان كل الضمان ويف هذا الض.. بعد أمرهم بالتقوى . فيذكرهم هنا بأن اللّه مع املتقني. اللّه
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ولقد كان ااهد املسلم جيهز نفسه بعدة القتال ، ومركب . واجلهاد كما حيتاج للرجال حيتاج للمال
إمنا كان هناك تطوع بالنفس وتطوع . مل تكن هناك رواتب يتناوهلا القادة واجلند.. القتال ، وزاد القتال 

  .باملال
إا ال حتتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو . موهذا ما تصنعه العقيدة حني تقوم عليها النظ

ولكن كثريا من فقراء املسلمني ! من أعدائها ، إمنا يتقدم اجلند ويتقدم القادة متطوعني ينفقون هم عليها
الراغبني يف اجلهاد ، والذود عن منهج اللّه وراية العقيدة ، مل يكونوا جيدون ما يزودون به أنفسهم ، وال 

 يطلبون أن حيملهم - �  -وكانوا جييئون إىل النيب . يتجهزون به من عدة احلرب ومركب احلربما 
تولَّوا وأَعينهم تِفيض «فإذا مل جيد ما حيملهم عليه . إىل ميدان املعركة البعيد ، الذي ال يبلغ على األقدام

  . كما حكى عنهم القرآن الكرمي. .» ِمن الدمِع حزناً أَلَّا يِجدوا ما ينِفقُونَ
. اإلنفاق لتجهيز الغزاة.  من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إىل اإلنفاق يف سبيل اللّه

  ..وصاحبت الدعوة إىل اجلهاد دعوة إىل اإلنفاق يف معظم املواضع 
يِل اللَِّه وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة وأَنِفقُوا ِفي سِب«: وهنا يعد عدم اإلنفاق لكة ينهى عنها املسلمون 

ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَحلكه ..» ، ولكة للنفس بالشح ، و واإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل اللّه
  .وخباصة يف نظام يقوم على التطوع ، كما كان يقوم اإلسالم. للجماعة بالعجز والضعف

» وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني«:  يرتقي م من مرتبة اجلهاد واإلنفاق إىل مرتبة اإلحسان مث
أن تعبد اللّه كأنك «:  �  -وهي كما قال رسول اللّه . ومرتبة اإلحسان هي عليا املراتب يف اإلسالم..

 هذه املرتبة ، فإا تفعل الطاعات كلها ، وحني تصل النفس إىل.» تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك
  .وتنتهي عن املعاصي كلها ، وتراقب اللّه يف الصغرية والكبرية ، ويف السر والعلن على السواء

أعلى . وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال واإلنفاق ، فيكل النفس يف أمر اجلهاد إىل اإلحسان
  ٢٩٠..مراتب اإلميان 

  
��������������� 

                                                 
 )١٨٧ / ١ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٩٠
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  :حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله اهللا -٢
وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَِّه فَِإِن انتهوا فَلَا عدوانَ ِإلَّا علَى الظَّاِلِمني  { : قال تعاىل 

   ]١٩٣/البقرة[
ود به، سفك دماء الكفار، وأخذ أمواهلم، ولكن ذكر تعاىل املقصود من القتال يف سبيله، وأنه ليس املقص

تعاىل، فيظهر دين اهللا تعاىل، على سائر األديان، ويدفع كل ما } يكُونَ الدين ِللَِّه { املقصود به أن 
فَِإِن انتهوا { يعارضه، من الشرك وغريه، وهو املراد بالفتنة، فإذا حصل هذا املقصود، فال قتل وال قتال، 

فليس عليهم منكم اعتداء، إال : أي} فَال عدوانَ ِإال علَى الظَّاِلِمني { الكم عند املسجد احلرام عن قت} 
   ٢٩١.من ظلم منهم، فإنه يستحق املعاقبة، بقدر ظلمه

أي وقاتلوهم حىت ال تكون هلم قوة يفتنونكم ا ىف ) وقاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ: " (وقال املراغي 
ومجلة وقاتلوا األوىل بينت بدء القتال . ينكم ، ويؤذونكم يف سبيله ، ومينعونكم من إظهاره والدعوة إليهد

أي ويكون ) ويكُونَ الدين ِللَِّه.(، وقاتلوهم إخل بينت الغاية منه ، وهى أال يوجد شىء من الفتنة يف الدين
فنت بصده عنه وال يؤذى فيه ، وال حيتاج فيه إىل دين كل شخص خالصا للّه ال أثر خلشية غريه فيه ، فال ي

  .مداهنة وحماباة ، أو استخفاء ومداراة
وقد كان املسلمون يف ابتداء اإلسالم مغلوبني على أمرهم ، واملشركون يف ضاللتهم هم أصحاب احلول 

مكّن للمؤمنني يف ، وكانت مكة قرارة الشرك ، والكعبة مستودع األصنام ، فأىب اللّه إال أن يتم نوره ، ف
ومتّت كلمة ربك صدقا وعدال « األرض ، ففتحوا مكة وحطّموا تلك األصنام ، وكسروا الالت والعزى 

  .» ال مبدل لكلماته 
)لَى الظَّاِلِمنيوانَ ِإلَّا عدا فَال عوهتأي فإن انتهوا عما كانوا عليه وأسلموا ، فال تعتدوا عليهم ، ) فَِإِن ان

  ٢٩٢.وبة والعدوان إمنا تكون على الظاملني تأديبا هلم ، لريجعوا عن ظلمهم وغيهمألن العق
-----------------  

وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه فَِإِن انتهوا فَِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ بِصري {  :وقال تعاىل 
  ]٤٠، ٣٩/األنفال[} ) ٤٠( تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولَاكُم ِنعم الْمولَى وِنعم النِصري وِإنْ) ٣٩(

                                                 
 )٨٩ / ١ (- تفسري السعدي  -  ٢٩١
 )٩٠ / ٢ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٩٢
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 ِمِننيةَ املُؤنِفت ِطيعتسي نم اكنكُونَ هى الَ يتح لَهأَهو كرقَاِتلُوا الشِبأَنْ ي ِمِننيالَى املُؤعاُهللا ت رأمي ِديِنِهم نع ،
فَإذا انتهى املُشِركُونَ عما هم علَيِه ِمن الكُفِْر ، . ِبالعذَاِب واِإليذَاِء والتهِديِد ، وحتى يكُونَ الدين كُلُّه ِهللا 

 هنكَفُّوا عو ) مهاِطنوا ِبولَمعت إنْ لَمو (ِكلُوا ِبوو ، مهنلُونَ فَكُفُّوا عمعا يِبم ِصريب وإلَى اِهللا ، فَه مهاِطن.  
 وِإِن استمروا علَى ِخالَِفِهم لَكُم ، ومحاربِتِهم ِإياُكْم فَاعلَموا أَنَّ اَهللا هو موالَكُم وناِصركُم علَى أَعداِئِه 

ِنعلَى واملَو مِنع وهو ، اِئكُمدأَعو ، الُوا ِبِهمبفَالَ ت ، وِركُملِّي أُموتم وهو ، ِر اِهللا لَكُمصوا ِبنِقنفَأي ، اِصرالن م
 مهوشخالَ تو.  
هو أمر للمسلمني ، وبيان ملوقفهم الذي يقفونه من املشركني ، وهو اجلد ىف قتاهلم ، : " وقال اخلطيب 

نكسر شوكتهم ، وتضعف قوم ، فال تكون هلم يد على املؤمنني ، وال وأخذهم بالبأساء والضراء حىت ت
قوة على الوقوف ىف سبيل اللّه ، وصد الناس عنه ، وفتنتهم ىف دينهم ، وحىت يكون الدين كله للّه ، ال 

  ..شريك له مما يشرك به املشركون 
دعوا أمرهم إىل اللّه ، ليقضى فيهم وهذا األمر املوجه للمسلمني هو احتراس من أن يهادنوا املشركني ، وي

  .قضاءه الذي قضاه ىف الظاملني من قبلهم
فهذا القضاء وإن كان واقعا ال حمالة من قبل اللّه بأهل املنكر والضالل ، إال أنه مطلوب من أولياء اللّه أن 

فذلك هو البالء  .. يعملوا له ، وأن يأخذوا باألسباب املنفّذة لقضاء اللّه النافذ ، وحلكمه الذي ال يرد
  ..الذي ابتلى به املؤمنون ، ليكون إلميام أثره ومثرته اليت حيصلوا منه ، وينالون اجلزاء احلسن عليه 

تأكيد هلذا األمر الذي أمر اللّه به املسلمني ، من » فَِإِن انتهوا فَِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ بِصري « : وقوله تعاىل 
جهاد املشركني ، وأن اللّه مطلع على ما يكون منهم من بالء ىف االستجابة هلذا األمر ، وصدق اجلد ىف 

ىف الوفاء به ، حىت يكون من املشركني انتهاء عن حماربة اللّه ، بعد أن يضرم املسلمون الضربة القاضية 
..  

هو تطمني للمؤمنني ، . »كُم ِنعم الْموىل وِنعم النِصري وِإنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه موال« : وقوله سبحانه 
وتقوية لعزائمهم على مواجهة الكافرين ، ولقائهم حتت راية القتال ، إذا هم أصروا على ما هم فيه من 

 فليثبت املؤمنون ىف موقفهم هذا من الكافرين ، وليقاتلوهم.. كفر ، ومن حمادة للّه ولرسوله وللمؤمنني 
قتاال ال هوادة فيه ، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله للّه ، واللّه سبحانه وتعاىل يتوىل املؤمنني ، 

  .وميدهم بنصره وتأييده ، ومن كان اللّه مواله وناصره فلن يهن أبدا ، ولن خيذل أبدا
ه سبحانه ، وصف ا ذاته ، وإما أن إما أن يكون صفة للّ» ِنعم الْموىل وِنعم النِصري « : وقوله تعاىل 

: يكون مقولة للمؤمنني ، يلقون ا هذا الفضل العظيم الذي فضل اللّه عليهم به ، فيما آذم به ىف قوله 
ويكون هذا تلقينا من اللّه هلم ، ولسان شكر يؤدون به للّه بعض ما وجب » فاعلموا أن موالكم « 
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وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله ، نطق ا كل .. اجلزيل عليهم للّه ، إزاء هذا العطاء الكرمي
فسبح الوجود كله حبمد اللّه ، » فَاعلَموا أَنَّ اللَّه موالكُم « : موجود ، إذ مسع قول اللّه تعاىل للمؤمنني 

ب اللَِّه أَال ِإنَّ ِحزب أُولِئك ِحز« ..ليكون له نصيبه من تلك الوالية ، اليت توىل ا اللّه املؤمنني من عباده 
فانضم الوجود كله إىل املؤمنني وشاركهم االستماع إىل هذا اخلطاب الكرمي من .. »اللَِّه هم الْمفِْلحونَ 

  ٢٩٣.»ِنعم الْموىل وِنعم النِصري « : فقال الوجود كله » فَاعلَموا أَنَّ اللَّه موالكُم « :رب كرمي 
وقَاِتلْهم ِحينِئٍذ أَيها الرسولُ : وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه أَي: " ملنار ويف تفسري ا

 ِلأَجِل ترِكِه ، كَما أَنت ومن معك ِمن الْمؤِمِنني حتى تزولَ الِْفتنةُ ِفي الديِن ِبالتعِذيِب ، وضروِب الِْإيذَاِء
فَعلُوا ِفيكُم ِعندما كَانت لَهم الْقُوةُ والسلْطَانُ ِفي مكَّةَ ، حتى أَخرجوكُم ِمنها ِلأَجِل ِديِنكُم ثُم صاروا 

؛ لَِّه ، لَا يستِطيع أَحد أَنْ يفِْتن أَحدا عن ِديِنِهيأْتونَ ِلِقتاِلكُم ِفي داِر الِْهجرِة ، وحتى يكُونَ الدين كُلُّه ِل
: ِإنَّ الْمعنى ِبتعِبِري هذَا الْعصِر :  ونقُولُ -ِليكِْرهه علَى ترِكِه ِإلَى ِديِن الْمكِْرِه لَه فَيتقَلَّده تقْيةً وِنفَاقًا 

ي ا ، أَيرح ينكُونُ الديذَى وؤلَا يا ، واهِكِه ِإكْررلَى تع دأَح هكْريِن لَا يا ِفي الداررأَح اسكُونُ الن
 : ٢(لَا ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن الْغي : ويعذَّب ِلأَجِلِه تعِذيبا ، ويدلُّ علَى الْعموِم قَولُه تعالَى 

وسبب نزوِل هِذِه الْآيِة أَنَّ بعض الْأَنصاِر كَانَ لَهم أَولَاد تهودوا وتنصروا منذُ الصغِر فَأَرادوا ) ٢٥٦
 ِبيالن مهرفَأَم ، لَتزلَاِم فَنلَى الِْإسع مهاهِإكْر � ِلِمنيسالْم لَِكنو ، ِيِريِهمخِبت ِة ِديِنِهميرقَاِتلُونَ ِلحا يمِإن 

، وِإنْ لَم يكِْرهوا علَيِه أَحدا ِمن دوِنِهم ، وما رِضي اُهللا ورسولُه ِفي معاهدِة الْحديِبيِة ِبِتلْك الشروِط 
 ِمن الصلِْح الْماِنِع ِمن الِْفتنِة ِفي الديِن ، الْمِبيِح ِلاخِتلَاِط الثَِّقيلَِة الَِّتي اشترطَها الْمشِركُونَ ِإلَّا ِلما ِفيها

الْمؤِمِنني ِبالْمشِرِكني وِإسماِعِهم الْقُرآنَ ، ِإذْ كَانَ هذَا ِإباحةً ِللدعوِة ِإلَى الِْإسلَاِم ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة 
يؤِلرِة ، ونسِفي الْح مولُهخد كَثُر ِلذَِلكو ، اِلِهمح ِمن ريا خهأَن ِتِهمداهشمو ِمِننيؤالَ الْمح ِرِكنيشِة الْم

 وجه آخر ِمن وأَما ورود الْحِديِث ِبقَتِل الْمرتد فَلَه. الِْإسلَاِم بعدها ، وسمى اُهللا هذَا الصلْح فَتحا مِبينا 
  .منِع الْعبِث ِبالِْإسلَاِم كَانَ لَه سبب ِسياِسي اجِتماِعي بيناه ِفي موِضِعِه 

 ِويرلَاِم ، ووِر الِْإساِريِخ ظُهتِة ، وِبيرِة الْعِب اللُّغساللَّفِْظ ِبح ِمن اِدربتالْم فِْسريالت وذَا هاٍس هبِن عِن ابع
 لَمأَس نب ديزقَاِتلٌ ومو يدالسو اِهدجمِة واِليو الْعكَذَا قَالَ أَبكَِثٍري ، و نِك ، قَالَ ابرِة ِبالشنالِْفت فِْسريت .

وقَاِتلُوهم حتى لَا يبقَى ِشرك وتزولَ :  ، قَالُوا علَيِه جمهور مؤلِِّفي التفَاِسِري الْمشهورِة ِمن الْخلَِف: أَقُولُ 
 مهضعقَالَ ب ِلذَِلكو ، لَامقَى ِإلَّا الِْإسباِطلَةُ فَلَا يانُ الْبيالْأَد : قَّقحتيسو ، دعِة بِذِه الْآيأِْويلُ هِجئْ تي لَم

ِديهالْم را ِإذَا ظَههونمضِد اِهللا مبأَِبي ع نع ِويا رلَى ملًا عأَص ِركشِض مِر الْأَرلَى ظَهقَى عبلَا ي هفَِإن ، 
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بع نع اِريخى الْبوا رلَ مالْأَو ديؤيا ، وعلَا فَرلًا وأَص ِصحلَا ي وهو ، ذَا الْأَلُوِسيه بكَت هناُهللا ع ِضيِد ر
 رمِن عفَقَالَ " اِهللا ب اَءهلًا ججأَنَّ ر : اِن ِمنِإنْ طَاِئفَتاِبِه واُهللا ِفي ِكت ا ذَكَرم عمسِن أَلَا تمحِد الربا عا أَبي

يا ابن : كَر اُهللا ِفي ِكتاِبِه ؟ فَقَالَ ِإلَى آِخِر الْآيِة ، فَما يمنعك أَلَّا تقَاِتلَ كَما ذَ) ٩ : ٤٩(الْمؤِمِنني اقْتتلُوا 
ومن يقْتلْ : أَِخي أُعير ِبهِذِه الْآيِة ، ولَا أُقَاِتلُ أَحب ِإلَي ِمن أَنْ أُعير ِبهِذِه الْآيِة الَِّتي يقُولُ اُهللا تعالَى ِفيها 

: وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ قَالَ ابن عمر : فَِإنَّ اَهللا يقُولُ : قَالَ . ِإلَى آِخِرها ) ٩٣ : ٤(مؤِمنا متعمدا 
فَكَانَ الرجلُ يفْتن ِفي ِديِنِه ، ِإما يقْتلُوه وِإما . ِإذْ كَانَ الِْإسلَام قَِليلًا  � قَد فَعلْنا علَى عهِد رسوِل اِهللا 

وِثقُوهةٌ ينِفت كُنت فَلَم لَامالِْإس ى كَثُرتِذِه "  حفَاِل هِة الْأَنةَ ِفي آينالِْفت رفَسا يمهناُهللا ع ِضير رمع نفَاب ِإلَخ
 وقُوِتِهم ، فَلَا يقِْدر الْمشِركُونَ علَى ِإنها قَد زالَت ِبكَثْرِة الْمسِلِمني: ِبما قُلْنا ِإنه الْمتباِدر ِمنهما ويقُولُ 

اضِطهاِدِهم وتعِذيِبِهم ، ولَو كَانت ِبمعنى الشرِك لَما قَالَ هذَا ، فَِإنَّ الشرك لَم يكُن قَد زالَ ِمن الْأَرِض ، 
  .الْآيةَ ) ١١٨ : ١١(مةً واِحدةً ولَن يزولَ ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُ

أَنه جاَءه " وقَد ذَكَر هِذِه الْآيةَ ابن كَِثٍري ِفي تفِْسِري الْآيِة ، وزاد علَيها ِرواياٍت عنه أُخرى ِبمعناها ِمنها 
 قَد صنعوا ما ترى ، وأَنت ابن عمر بِن الْخطَّاِب وأَنت صاِحب ِإنَّ الناس: رجلَاِن ِفي ِفتنِة ابِن الزبيِر فَقَالَا 

أَولَم يقُِل : يمنعِني أَنَّ اَهللا حرم علَي دم أَِخي الْمسِلِم قَالَا : فَما يمنعك أَنْ تخرج ؟ قَالَ  � رسوِل اِهللا 
قَد قَاتلْنا حتى لَم تكُن ِفتنةٌ ، وكَانَ الدين : ى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه قَالَ وقَاِتلُوهم حت: اُهللا 

وذَهب "  ِزيادةٌ وِفي ِروايٍة" ِللَِّه ، وأَنتم تِريدونَ أَنْ تقَاِتلُوا حتى تكُونَ ِفتنةٌ ، ويكُونَ الدين ِلغيِر اِهللا 
 كرا فَقَالَا " الشمهناُهللا ع ِضياِلٍك رِن مِد بعسٍد ، ويِن زةَ باملَى أُسةَ عالْآي درلًا أَوجا أَنَّ رضأَي ذَكَرو : قَد

وقَالَ . ا وما قَبلَه ِمن ِروايِة ابِن مردويِه ِفي تفِْسِريِه وهذَ. قَاتلْنا حتى لَم تكُن ِفتنةٌ ، وكَانَ الدين كُلُّه ِللَِّه 
 اقحِإس نب دمحى لَا : متةٌ حنكُونَ ِفتى لَا تتا حاِئنلَمع ِرِه ِمنغَيِر ويبِن الزةَ بورع نع ِريهِن الزِني علَغب

  .يِنِه يفْتن مسِلم عن ِد
ا أَيوهتِب ِعلِْمِه : فَِإِن انسِه ِبحلَيع اِزيِهمجفَي ِصريلُونَ بمعا يفَِإنَّ اَهللا ِبم اِلكُمِقت نعِن الْكُفِْر وا عوهتفَِإِن ان

 . قُوبعأَ يقَرلُونَ(ومعِة ِبالِْخطَاِب ) تِقياِء الْفَوِة . ِبالتورِفي سِة وقَرةٌ : الْبنكُونَ ِفتى لَا تتح مقَاِتلُوهو
 لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإلَّا عودا فَلَا عوهتِللَِّه فَِإِن ان ينكُونَ الدياِع ) ١٩٣ : ٢(ومس نوا عضرأَعا ولَّووِإنْ تو

نِفتو كُفِْرِهم نوا عهتني لَمو ، ِليِغكُمبتأَي لَاكُمووا أَنَّ اَهللا ملَمفَاع لَكُم اِلِهمِقتو الَى : ِتِهمعوا أَنَّ اَهللا تِقنفَأَي
يضفَلَا ي ، وه ِصريالن مِنعلَى ووالْم مِنع وافُوا ، فَهخلَا تو الُوا ِبِهمبفَلَا ت ، وِركُملِّي أُموتمو ، كُماِصرن وه ع

 هرصن نم لَبغلَا يو ، لَّاهوت نم.  
ِإنَّ انِتصار الْمسِلِمني ِفي الْقُروِن الْأُولَى كَانَ ِلأَسباٍب اجِتماِعيٍة ، فَلَما تغيرت هِذِه الْأَسباب : فَِإنْ ِقيلَ 

ِهم ، وِإننا لَنرى الْأُمم ينتِصر بعضها علَى بعٍض ِباِلاسِتعداِد الْمادي خانهم النصر حتى فَقَدوا أَكْثَر مماِلِك
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ِمن ِسلَاٍح وعتاٍد ِبالنظَاِم الْحرِبي الَِّذي جِهلَه الْمسِلمونَ ِبغروِرِهم ِبِديِنِهم ، واتكَاِلِهم علَى خواِرِق 
وِقراَءِة الْأَحاِديِث والدعواِت ، وِلذَِلك تركَه ساسةُ الترِك ، وأَسسوا ِلأَنفُِسِهم حكُومةً مدِنيةً الْعاداِت ، 

  .ِإلْحاِديةً تناِهض الِْإسلَام ، ويوِشك أَنْ يتبعهم ساسةُ الِْمصِريني والْأَفْغاِن 
 حجةٌ علَى الْمسِلِمني الْمتأَخِرين لَا علَى الِْإسلَاِم ، - وهو واِقع لَا مفْروض - ما ذَكَره الْمعتِرض ِإنَّ: قُلْنا 

 أَعظَمها الِْإميانُ ِباِهللا فَالِْإسلَام يأْمر ِبِإعداِد الْقُوى الْماديِة ، ويِضيف ِإلَيها الْقُوى الْمعنِويةَ ، وِمنها بلْ
ودعاؤه ، واِلاتكَالُ علَيِه ِباتفَاِق الْعقَلَاِء حتى الْماديني ِمنهم ، ولَم يشرع ِللناِس اِلاتكَالَ علَى خواِرِق 

الْبيناِت ، ولَما غُِلب الْمسِلمونَ ِفي وقْعِة أُحٍد ِلتقِْصِريِهم الْعاداِت ، حتى ِفي أَياِم الرسوِل الْمؤيِد ِبالْآياِت 
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا : ِفي الْأَسباِب ، وتعجبوا ِمن ذَِلك أَنزلَ اُهللا تعالَى 

وقَد وفَّينا هذَا الْبحثَ حقَّه ِفي تفِْسِري هِذِه الْآيِة وأَمثَاِلها ِمن الْآياِت ) ١٦٥ : ٣(نِد أَنفُِسكُم قُلْ هو ِمن ِع
هم ما استطَعتم وأَِعدوا لَ: الَِّتي نزلَت ِفي ِتلْك الْغزوِة ِمن سورِة آِل ِعمرانَ ، وسنعود ِإلَيِه ِفي تفِْسِري آيِة 

  .وغَيِرها ِمن هِذِه السورِة قَِريبا ِإنْ شاَء اُهللا تعالَى ) ٦٠(ِمن قُوٍة 
 وما أَضعف الترك والِْمصِريني وغَيرهم ِمن شعوِب الْمسِلِمني ، ِإلَّا تركُهم ِلِهدايِة الْقُرآِن ِفي ِمثِْل هذَا
 اددِتباسو ، اِلحالص لَفا السِبه رصتاِع الَِّتي انِتمِن اِهللا ِفي اِلاجنساِئِل ، والْفَضِل ودِة الْعِإقَام ِرِه ِمنغَيو

 ِمن ِهملَياُهللا ع مرا حلَِة ِفيموالدِة واِل الْأُموأَم فَاقِإنو ، ِفيِهم كَّاِمِهمح عبقَِد اتو ، اِتِهموهاِف ِفي شرالِْإس
الِْإفِْرنج تعاِليم الِْإسلَاِم ِفي اِلاسِتعداِد ِفي الْأُموِر الروِحيِة ِمن سنِن اِهللا ِفي الْعمراِن فَرجحت ِبِهم ِكفَّةُ 

وِحيوِر الرا ِفي الْأُمهونِبعتيساِن ، وا ِفي الِْميزهادفَس فَاقَمتيةُ ، وِفيلْشالْبةُ ويادالْم اِليمعالت ِبِهم حربأَنْ ت دعِة ب
ت ا ِمنِهمِن ِكلَييعوونَ الناِفيرغونَ الْجِلمسالْم ثُ فَقَديح ِمن ، ِديِهمِبأَي مهوتيب برخى تتح ، ِمِهماِليِمِه أُمع

، وقَام الْجاِهلُونَ ِمنهم يحتجونَ علَيِه ، ِبما أَفْسدوا وابتدعوا ِفيِه ونسبوه ِإلَيِه ، وهو حجةٌ علَيِهم وعلَى 
  .جِميِع الْخلِْق 

ني ِمن فَتِح ِبلَاِد ِكسرى وقَيصر وغَيِرِهما ِمن الشعوِب وأَما الْأُمور اِلاجِتماِعيةُ الَِّتي مكَّنت سلَف الْمسِلِم
فَِهي أَكْبر حجٍة ِللِْإسلَاِم أَيضا ، ِإذْ لَيست ِتلْك الْأُمور ِإلَّا ما كَانَ أَصاب ِتلْك الشعوب ِمن الشرِك وفَساِد 

ِوِئ الْأَخلَاِق والْعاداِت ، ِمن فُشو الْفَواِحِش والْمنكَراِت ، وسلْطَاِن الِْبدِع الْعقَاِئِد والْآداِب ، ومسا
والْخرافَاِت ، الَِّتي جاَء الِْإسلَام ِلِإزالَِتها ، واسِتبداِل التوِحيِد والْفَضاِئِل ِبها ، وِلهذَا وحده نصرهم اُهللا علَى 
الْأُمِم كُلِّها ، ِإذْ لَا ِخلَاف بين أَهِل الِْعلِْم والتاِريِخ ِفي أَنَّ الْعرب كَانوا دونَ ِتلْك الشعوِب كُلِّها ِفي 

ولَما أَضاع جماِهري .  الْمعنِوي اِلاسِتعداِد الْحرِبي الْمادي ، فَلَم يبق لَهم ما يمتازونَ ِبِه ِإلَّا ِإصلَاح الِْإسلَاِم
 وهو ما حذَّرهم الِْإسلَام -الْمسِلِمني هِذِه الْعقَاِئد والْفَضاِئلَ ، واتبعوا سنن ِتلْك الْأُمِم ِمن الِْبدِع والرذَاِئِل 

 هِمن-اداِد الْمدِتعوا ِفي اِلاسرقَص ثُم  ِهملَيع ِرِهميِلغ لَبالْغ ادع ، هِن ِمنيعووا النِب فَفَقَدرِر ِفي الْحصِللن ي  



 ٣٤١

فَنسأَلُه تعالَى ِهدايةَ هِذِه الْأُمِة ، وكَشف ما ِهي ِفيِه ِمن غُمٍة ، ِلتستِحق نصره ِباتباِع شرِعِه ، ومراعاِة 
سنِنِه ِفي خلِْقِه ، وِبتقْواه الْمثِْمرِة ِللْفُرقَاِن ِفي الْعلُوِم والْأَحكَاِم والْأَعماِل ، فَيعود لَها ما فَقَدت ِمن الْملِْك 

 آِمني ملْطَاِن اللهالس٢٩٤."و  
حىت تزول الفتنة ىف الدين أي وقاتلهم أيها الرسول أنت ومن معك من املؤمنني : " قال املراغي و

بالتعذيب وضروب اإليذاء ألجل تركه كما فعلوا ذلك حني كانت هلم القوة والبطش ىف مكة ، إذ 
أخرجوكم منها ألجل دينكم مث أتوا لقتالكم ىف دار اهلجرة ، وحىت يكون الدين كله للّه فال يستطيع أحد 

  .ه تقية وخوفاأن يفنت أحدا عن دينه ويكرهه على تركه إىل دين املكر
 قاتلوهم حىت يكون الناس أحرارا ىف عقائدهم ال يكره أحد أحدا على ترك عقيدته -وخالصة ذلك 

» ال ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن الْغي « : إكراها وال يؤذى ويعذب ألجلها كما قال تعاىل 
  .هون عليه أحدا من دومواملسلمون إمنا يقاتلون حلرية دينهم وال يكر
 قاتلوهم حىت ال يبقى شرك وتزول األديان - واملعىن عليه -وروى عن ابن عباس تفسري الفتنة بالشرك 

  .الباطلة فال يبقى إال اإلسالم
إن الناس قد صنعوا ما : ويؤيد الرأى األول أنه جاء رجالن ىف فتنة ابن الزبري إىل عبد اللّه بن عمر فقاال 

، فما مينعك أن خترج ؟ قال مينعىن أن اللّه  � ابن عمر بن اخلطاب وأنت صاحب رسول اللّه ترى وأنت 
قال قد ) وقاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه(قاال ومل يقل اللّه . حرم على دم أخى املسلم

  . تريدون أن تقاتلوا حىت تكون فتنة ويكون الدين لغري اللّهقاتلنا حىت مل تكن فتنة وكان الدين للّه وأنتم
)ِصريلُونَ بمعِبما ي ا فَِإنَّ اللَّهوهتأي فإن انتهوا عن الكفر وعن قتالكم فإن اللّه جيازيهم على ما ) فَِإِن ان

  .فعلوا حبسب علمه
)ِنع ، الكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووِإنْ توِصريالن مِنعىل ووالْم أي وإن أعرضوا عن مساع تبليغكم ومل ) م

ينتهوا عن كفرهم وفتنتهم وقتاهلم لكم فأيقنوا بنصر اللّه ومعونته لكم وهو متوىل أموركم فال تبالوا م 
  .وال ختشوا بطشهم ، وهو نعم املوىل ونعم النصري فال يضيع من تواله وال يغلب من نصره

 املسلمون ىف العصور األخرية وذهب أكثر ملكهم إال ألم تركوا االهتداء دى دينهم وتركوا وما غُلب
واتكلوا على » وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة « : االستعداد املادي واحلريب الذي طلبه اللّه بقوله 

 إىل أم -رعه اللّه ومل يعمل به رسوله خوارق العادات وقراءة األحاديث والدعوات ، وذلك ما مل يش

                                                 
 )٥٥٢ / ٩ (-تفسري املنار  -  ٢٩٤



 ٣٤٢

تركوا العدل والفضائل وسنن اللّه ىف االجتماع اليت انتصر ا السلف الصاحل ، وأنفقوا أموال األمة 
  .والدولة فما حرم اللّه عليهم من اإلسراف ىف شهوام

 اللّه ىف العمران وعلى العكس من ذلك اتبع اإلفرنج تعاليم اإلسالم فاستعدوا للحرب واتبعوا سنن
  .فرجحت كفّتهم ، وللّه األمر

وما مكّن اللّه لسلف املسلمني من فتح بالد كسرى وقيصر وغريمها من البالد إال ملا أصاب أهلها من 
الشرك وفساد العقائد ىف اآلداب ومساوى األخالق والعادات واالنغماس ىف الشهوات واتباع سلطان 

 وأزال كل هذا واستبدل التوحيد والفضائل ا ، ومن مث نصر اللّه أهله  فجاء اإلسالم-البدع واخلرافات 
  .على األمم كلها

وملا أضاع مجهرة املسلمني هذه الفضائل واتبعوا سنن من قبلهم ىف اتباع البدع والرذائل وقد حذرهم 
يهم لغريهم اإلسالم من ذلك ، مث قصروا ىف االستعداد املادي واحلريب للنصر ىف احلرب عاد الغلب عل

» ولَقَد كَتبنا ِفي الزبوِر ِمن بعِد الذِّكِْر أَنَّ الْأَرض يِرثُها ِعباِدي الصاِلحونَ « : ومكن لسواهم ىف األرض 
  .أي الصاحلون الستعمارها واالنتفاع مبا أودع فيها من كنوز وخريات

سريم األوىل ويهتدون دى دينهم ويستمسكون وفق اللّه املسلمني إىل اهلدى والرشاد وجعلهم يعيدون 
بآدابه ويتبعون سرية السلف الصاحل ، فيكتب هلم العز ىف الدنيا والسعادة ىف اآلخرة ، واحلمد للّه أوال 

  ٢٩٥."وآخرا
الصواب بعكس ما رجحا ، فالقتال باق ما دامت هناك فتنة وهي الكفر والفسوق والشرك ، : قلت 

  .وهذا ما عليه مجهور السلف واخللف .. نهم وإيذاء املؤمنني يف دي
أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ النـاس حتـى        « - �  -عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه         ففي احلديث املتواتر     

      ِإالَّ اللَّه قُولُوا الَ ِإلَهلُ     . يقْبتاسا ، ونالَتا صلَّوصا وا         فَِإذَا قَالُوهنلَيع تمرح ا ، فَقَدنتوا ذَِبيححذَبا ، ونلَتوا ِقب
  ٢٩٦.» ِدماؤهم وأَموالُهم ِإالَّ ِبحقِّها ، وِحسابهم علَى اللَِّه 

، وكَفَر من كَفَر ِمن الْعرِب       واستخِلف أَبو بكٍْر بعده      - �  -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ لَما توفِّى رسولُ اللَِّه         
أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ النـاس حتـى    « - �  -قَالَ عمر َألِبى بكٍْر كَيف تقَاِتلُ الناس ، وقَد قَالَ رسولُ اللَِّه       

      ِإالَّ اللَّه قُولُوا الَ ِإلَهي .       ِإالَّ اللَّه قَالَ الَ ِإلَه نفَم .مصلَى اللَِّه            عع هابِحسقِِّه ، وِإالَّ ِبح ، هفْسنو الَهى مِمن  «
فَقَالَ واللَِّه ُألقَاِتلَن من فَرق بين الصالَِة والزكَاِة ، فَِإنَّ الزكَاةَ حق الْماِل ، واللَِّه لَو منعوِنى ِعقَاالً كَـانوا                    

                                                 
 )٢٠٨ / ٩ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٩٥
  )٣٩٢ (- صحيح البخارى -  ٢٩٦



 ٣٤٣

  سِإلَى ر هوندؤِعِه     - �  -وِل اللَِّه   ينلَى مع مهلْتلَقَات  .           حرش قَد اللَّه تأَيِإالَّ أَنْ ر وا هاللَِّه مفَو رمفَقَالَ ع
 قالْح هأَن فْتراِل فَعكٍْر ِللِْقتأَِبى ب رد٢٩٧. "ص  

أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يقُولُوا الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه  « -صلى اهللا عليه وسلم-وعن جاِبٍر قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
ِإنما أَنت (ثُم قَرأَ   . »فَِإذَا قَالُوا الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه عصموا ِمنى ِدماَءهم وأَموالَهم ِإالَّ ِبحقِّها وِحسابهم علَى اللَِّه                

  ٢٩٨)ست علَيِهم ِبمسيِطٍرمذَكِّر لَ
أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يشهدوا  « -صلى اهللا عليه وسلم   -وعن عبِد اللَِّه بِن عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه          

           الَةَ ووا الصِقيميولُ اللَِّه وسا ردمحأَنَّ مو ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه        مـاَءهى ِدموا ِمنمصلُوا عكَاةَ فَِإذَا فَعوا الزتؤي
  ٢٩٩.»وأَموالَهم ِإالَّ ِبحقِّها وِحسابهم علَى اللَِّه 

سـِريٍة  ، ِإذَا بعثَ أَِمريا علَى جـيٍش أَو          � كَانَ رسولُ اِهللا    : وعن سلَيمانَ بِن بريدةَ ، عن أَِبيِه ، قَالَ          
اغْزوا ِبسِم اِهللا ، ِفي سِبيِل اِهللا     : أَوصاه ِفي خاصِة نفِْسِه ِبتقْوى اِهللا ومن معه ِمن الْمسِلِمني خيرا ، ثُم قَالَ               

تقْتلُوا وِليدا ، وِإذَا لَِقيت عدوك ِمـن   ، والَ تغلُّوا ، والَ تغِدروا ، والَ تمثِّلُوا ، والَ    قَاِتلُوا من كَفَر ِباللَّهِ   ،  
                  كُـفو مهلْ ِمـنا فَاقْبهِإلَي وكابا أَجم نهتِخالٍَل ، فَأَي اٍل أَوى ثَالَِث ِخصدِإلَى ِإح مهعفَاد ، ِرِكنيشالْم

         وكابأَج مالَِم ، فَِإنْ هِإلَى اِإلس مهعاد مهنِل            عوحِإلَى الت مهعاد ثُم ، مهنع كُفو مهلْ ِمنفَاقْب ، ِإلَى ذَِلك
، ِمن داِرِهم ِإلَى داِر الْمهاِجِرين ، فَِإنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا ، فَأَعِلمهم ، أَنهم ِإذَا فَعلُـوا ذَِلـك يكُونـونَ ،     

ِرين يجِري علَيِهم حكْم اِهللا الَِّذي يجِري علَى الْمهاِجِرين ، فَِإنْ هم أَجابوك ِإلَى ذَِلك               كَأَعراِب ، الْمهاجِ  
دوك أَنْ  ، فَاقْبلْ ِمنهم ، فَِإنْ هم أَبوا ، فَاستِعن ِباللَِّه علَيِهم ، ثُم قَاِتلْهم ، وِإذَا حاصرت أَهلَ ِحصٍن ، فَأَرا                    

تجعلَ لَهم ِذمةَ اِهللا ، وِذمةَ رسوِلِه ، فَالَ تجعلْ لَهم ِذمةَ اِهللا ، والَ ِذمةَ رسوِلِه ، واجعلْ لَهم ِذمتك ، وِذمةَ                 
           آب مِذمو ، كُمموا ِذمِفرخِإنْ ت كُمفَِإن ، اِبكحةَ أَصِذمو ، اِئكةَ        آبوا ِذمِفرخأَنْ ت ِمن كُملَينُ عوأَه ، اِئكُم

، وِإذَا حاصرت أَهلَ ِحصٍن ، فَأَرادوك ، أَنْ تنِزلُوهم علَى حكِْم اِهللا ، فَالَ تنِزلُوهم  � اِهللا ، وِذمةَ رسوِلِه 
  ٣٠٠"يبونَ حكْم اِهللا ِفيِهم أَم الَ علَى حكِْم اِهللا ، فَِإنكُم الَ تدرونَ ، أَتِص

  . وغريها كثري وكلها تدلُّ على بيان علة القتال وهو الكفر وليس احلرابة 

                                                 
 )١٣٣ (-وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤ (-صحيح البخارى  -  ٢٩٧
  )١٣٧ (-صحيح مسلم  -  ٢٩٨
  )١٣٨ (-صحيح مسلم  -  ٢٩٩
تسرق من الغنيمة قبل أن : تغل -تنقض العهد : ختفر -) ٤٦١٩ (-وصحيح مسلم ) ٤٧٣٩) (٤٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٠

 تقسم



 ٣٤٤

إن هناك مربرا ذاتيا يف طبيعة هذا الدين ذاته ويف إعالنه العام ، ويف منهجه الواقعي ملقابلة                 : " ويف الظالل   
وهذا املربر الـذايت    ..  مراحل حمددة ، بوسائل متجددة       الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، يف       

 إنه مربر يف طبيعة - ولو مل يوجد خطر االعتداء على األرض اإلسالمية وعلى املسلمني فيها      -قائم ابتداء   
ال من جمرد مالبسات دفاعية حمدودة ،       .. املنهج وواقعيته ، وطبيعة املعوقات الفعلية يف اتمعات البشرية          

  ! تةوموقو
يف سبيل هذه القيم اليت ال يناله هو        . »ِفي سِبيِل اللَّهِ  «.. وإنه ليكفي أن خيرج املسلم جماهدا بنفسه وماله         

  ..من ورائها مغنم ذايت وال خيرجه هلا مغنم ذايت 
.. إن املسلم قبل أن يتطلق للجهاد يف املعركة يكون قد خاض معركة اجلهاد األكرب يف نفسه مع الشيطان     

مع كل شـارة غـري   .. مع مصاحله ومصاحل عشريته وقومه   .. مع مطامعه ورغباته    .. هواه وشهواته   مع  
ومع كل دافع إال العبودية للّه ، وحتقيق سلطانه يف األرض وطرد سـلطان الطواغيـت           .. شارة اإلسالم   

  ..املغتصبني لسلطان اللّه 
» املنـهج «يغضون من شأن    » ن اإلسالمي الوط«والذين يبحثون عن مربرات للجهاد اإلسالمي يف محاية         

  ! »املوطن«ويعتربونه أقل من 
إا نظرة مستحدثة غريبة على احلـس اإلسـالمي ،          .. وهذه ليست نظرة اإلسالم إىل هذه االعتبارات        

فالعقيدة واملنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا املنهج هي االعتبارات الوحيدة يف احلـس                 
وكل قيمة لألرض يف التصور اإلسالمي إمنا هي !  فال اعتبار هلا وال وزن- بذاا - أما األرض .اإلسالمي

» دار اإلسـالم  «وذا تكون حمضن العقيدة وحقل املنهج و      . مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه فيها      
  ..» اإلنسان«ونقطة االنطالق لتحرير 

ولكنها هي ليست . دة واملنهج واتمع الذي يسود فيه املنهجمحاية للعقي» دار اإلسالم «وحقيقة أن محاية    
إمنا محايتها هي الوسيلة لقيام     . وليست محايتها هي الغاية األخرية حلركة اجلهاد اإلسالمي       . اهلدف النهائي 
ساين فالنوع اإلن. مث الختاذها قاعدة انطالق إىل األرض كلها ، وإىل النوع اإلنساين جبملته . مملكة اللّه فيها  

وكما أسلفنا فإن االنطالق باملنهج اإلهلي تقـوم يف         ! هو موضوع هذا الدين ، واألرض هي جماله الكبري        
وهذه كلها هي الـيت ينطلـق       .. وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة             

ئرهم وأفكارهم ، بعـد أن      كي خيلو له وجه األفراد من الناس ، خياطب ضما         . اإلسالم ليحطمها بالقوة  
  ..حيررها من األغالل املادية ويترك هلا بعد ذلك حرية االختيار 

، وأال يثقل على عاتقنا ضغط الواقـع        » اجلهاد«جيب أال ختدعنا أو تفزعنا محالت املستشرقني على مبدأ          
جة عن طبيعة هذا    وثقله يف ميزان القوى العاملية ، فنروح نبحث للجهاد اإلسالمي عن مربرات أدبية خار             



 ٣٤٥

الدين ، يف مالبسات دفاعية وقتية ، كان اجلهاد سينطلق يف طريقه سواء وجدت هذه املالبـسات أم مل                   
وجيب وحنن نستعرض الواقع التارخيي أال نغفل عن االعتبارات الذاتية يف طبيعة هذا الدين وإعالنه               ! توجد

  ..ات الدفاعية الوقتية وأال خنلط بينها وبني املقتضي.. العام ومنهجه الواقعي 
ألن جمرد وجوده ، يف صورة إعالن عام لربوبية اللّه          . حقا إنه مل يكن بد هلذا الدين أن يدافع املهامجني له          

للعاملني ، وحترير اإلنسان من العبودية لغري اللّه ، ومتثل هذا الوجود يف جتمع تنظيمي حركي حتت قيـادة                   
 جمتمع مستقل متميز ال يعترف ألحد من البشر باحلاكميـة ، ألن             جديدة غري قيادات اجلاهلية ، وميالد     

إن جمرد وجود هذا الدين يف هذه الصورة ال بد أن يدفع اتمعات اجلاهلية من        .. احلاكمية فيه للّه وحده     
وال بد أن يتحرك . حوله ، القائمة على قاعدة العبودية للعباد ، أن حتاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته

تمع اجلديد للدفاع عن نفسه ا..  
وهذه معركة مفروضة على اإلسالم فرضـا ، وال         . تولد مع ميالد اإلسالم ذاته    . هذه مالبسة ال بد منها    

  .. وهذا صراع طبيعي بني وجودين ال ميكن التعايش بينهما طويال . خيار له يف خوضها
وال بد أن خيوض معركة     . فع عن وجوده  ووفق هذه النظرة يكون ال بد لإلسالم أن يدا        .. هذا كله حق    

  ..دفاعية مفروضة عليه فرضا 
إن من طبيعة الوجود اإلسالمي ذاته أن يتحرك        .. ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه احلقيقة          

وال ميكن أن يقف عند حـدود       . من العبودية لغري اللّه   » األرض«يف  » اإلنسان«إىل األمام ابتداء إلنقاذ     
كـل  ..» األرض«يف .. نوع اإلنسان .. » اإلنسان«ال أن يرتوي داخل حدود عنصرية تاركا     جغرافية و 

  .للشر والفساد والعبودية لغري اللّه.. األرض 
إن املعسكرات املعادية لإلسالم قد جييء عليها زمان تؤثر فيه أال اجم اإلسالم ، إذا تركهـا اإلسـالم                   

اإلقليمية ورضي أن يدعها وشأا ومل ميد إليها دعوته وإعالنه          تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها       
ولكن اإلسالم ال يهادا ، إال أن تعلن استسالمها لسلطانه يف صورة أداء اجلزيـة ،                ! .. التحريري العام 

  .ضمانا لفتح أبواا لدعوته بال عوائق مادية من السلطات القائمة فيها
 حبكم أنه إعالن عام لربوبية اللّه للعاملني وحترير اإلنسان من كـل             هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته      

وفرق بني تصور اإلسالم على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعـا داخـل             ! عبودية لغري اللّه يف الناس أمجعني     
إنه يف هذه الصورة األخرية يفقد مربراته الذاتية        ! حدود إقليمية أو عنصرية ، ال حيركه إال خوف االعتداء         

إن مربرات االنطالق اإلسالمي تربز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج اللّه               ! يف االنطالق 
  ! .. للحياة البشرية ، وليس منهج إنسان ، وال مذهب شيعة من الناس ، وال نظام جنس من األجناس
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حني ننسى أن القضية    .. وحنن ال نبحث عن مربرات خارجية إال حني تفتر يف حسنا هذه احلقيقة اهلائلة               
إنه ال ميكن أن يستحضر إنسان ما هذه احلقيقة اهلائلة مث يبحـث             .. هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد       

واملسافة قد ال تبدو كبرية عند مفرق الطريق ، بني تصور أن اإلسـالم              ! عن مربر آخر للجهاد اإلسالمي    
وجوده الذايت ووجود اتمعات اجلاهلية األخـرى       كان مضطرا خلوض معركة ال اختيار له فيها ، حبكم           

املسافة عند  ..وتصور أنه هو بذاته ال بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل يف هذه املعركة               . اليت ال بد أن امجه    
ولكنها يف اية الطريق تبدو . فهو يف كلتا احلالتني سيدخل املعركة حتما   . مفرق الطريق قد ال تبدو كبرية     

  ..خطريا .. ، تغري املشاعر واملفهومات اإلسالمية تغيريا كبريا هائلة شاسعة 
إن هناك مسافة هائلة بني اعتبار اإلسالم منهجا إهليا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه يف األرض ، وعبودية البشر                   
 مجيعا إلله واحد ، ويصب هذا التقرير يف قالب واقعي ، هو اتمع اإلنساين الذي يتحرر فيه الناس مـن                   

العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فال حتكمهم إال شريعة اللّه ، اليت يتمثل فيها سلطان اللّـه ، أو                     
فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطـب وجـدان      .. بتعبري آخر تتمثل فيها ألوهيته      

اسي ، أو أوضاع الناس االجتماعية      األفراد وعقوهلم دون حواجز وال موانع مصطنعة من نظام الدولة السي          
فمـن  . إن هناك مسافة هائلة بني اعتبار اإلسالم على هذا النحو ، واعتباره نظاما حمليا يف وطن بعينه                .. 

ولو أن اإلسالم   .. وذاك تصور   .. هذا تصور   ! حقه فقط أن يدفع اهلجوم عليه يف داخل حدوده اإلقليمية         
تصور الكلي لبواعث هذا اجلهاد وأهدافه ونتائجه ، خيتلف اختالفا          ولكن ال .. يف كلتا احلالتني سيجاهد     

  .بعيدا ، يدخل يف صميم االعتقاد كما يدخل يف صميم اخلطة واالجتاه
فاإلسالم ليس حنلة قوم ، وال نظام وطن ، ولكنه منهج إله ، ونظام . إن من حق اإلسالم أن يتحرك ابتداء

يف » اإلنـسان «جز من األنظمة واألوضاع اليت تغل من حرية         ومن حقه أن يتحرك ليحطم احلوا     .. عامل  
  .االختيار

إمنا يهاجم األنظمة واألوضاع ليحرر األفراد      . وحسبه أنه ال يهاجم األفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        
  .من التأثريات الفاسدة ، املفسدة للفطرة ، املقيدة حلرية االختيار

ليحقق إعالنه العام بربوبيـة     .. عبادة العباد إىل عبادة اللّه وحده       من  » الناس«من حق اإلسالم أن خيرج      
 يف التصور اإلسالمي ويف الواقـع       -وعبادة اللّه وحده ال تتحقق      .. اللّه للعاملني ، وحترير الناس أمجعني       

حـاكمهم  . فهو وحده النظام الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلـهم .  إال يف ظل النظام اإلسالمي-العملي  
  .حمكومهمو
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أمـا  .. فقريهم وغنيهم تشريعا واحدا خيضع له اجلميع على السواء       . قاصيهم ودانيهم . أسودهم وأبيضهم 
وهـو مـن خـصائص      . يف سائر األنظمة ، فيعبد الناس العباد ، ألم يتلقون التشريع حليام من العباد             

  .األلوهية
فقد ادعى األلوهية اختصاصا وعمال ، سواء       فأميا بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه           

وأميا بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك احلق فقد اعترف له حبـق           ! ادعاها قوال أم مل يعلن هذا االدعاء      
حىت يقنع بإبالغ عقيدته للنـاس      . واإلسالم ليس جمرد عقيدة   ! األلوهية ، سواء مساها بامسها أم مل يسمها       

والتجمعـات  .  يتمثل يف جتمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل النـاس          إمنا هو منهج  . بوسيلة البيان 
  .األخرى ال متكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو

 كما قلنا مـن     -وهذا  . ومن مث يتحتم على اإلسالم أن يزيل هذه األنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
نة وال طاعة لعبد من العباد لذاته ، كما هـو           فال تكون هناك دينو   .  معىن أن يكون الدين كله للّه      -قبل  

إن الباحثني اإلسالميني املعاصرين املهـزومني  ! الشأن يف سائر األنظمة اليت تقوم على عبودية العباد للعباد        
ألن . حتت ضغط الواقع احلاضر ، وحتت اهلجوم االستشراقي املاكر ، يتحرجون من تقرير تلك احلقيقـة               

واملستشرقون اخلبثاء يعرفون جيدا    . م حركة قهر بالسيف لإلكراه على العقيدة      املستشرقني صوروا اإلسال  
ومـن مث يقـوم     .. ولكنهم يشوهون بواعث اجلهاد اإلسالمي ذه الطريقة        . أن هذه ليست هي احلقيقة    

! فيلجأون إىل تلمس املربرات الدفاعيـة     !  عن مسعة اإلسالم ، بنفي هذا االام       - املهزومون   -املنافحون  
  .ابتداء» حترير اإلنسان«يغفلون عن طبيعة اإلسالم ووظيفته ، وحقه يف و

وأنه جمرد .. » الدين« ذلك التصور الغريب لطبيعة - املهزومني -وقد غشى على أفكار الباحثني العصريني 
 ومن مث يكون اجلهاد للدين ، جهادا لفـرض        .. يف الضمري ال شأن هلا باألنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«

وهو منهج . فاإلسالم منهج اللّه للحياة البشرية. ولكن األمر ليس كذلك يف اإلسالم! العقيدة على الضمري
!  وينظم احلياة الواقعية بكل تفصيالا اليومية- متمثلة يف احلاكمية -يقوم على إفراد اللّه وحده باأللوهية 

دة فأمرها موكول إىل حرية االقتناع ، يف ظل النظام أما العقي. فاجلهاد له جهاد لتقرير املنهج وإقامة النظام  
  .ومن مث خيتلف األمر من أساسه ، وتصبح له صورة جديدة كاملة.. العام ، بعد رفع مجيع املؤثرات 

وحيثما وجد التجمع اإلسالمي ، الذي يتمثل فيه املنهج اإلهلي ، فإن اللّه مينحه حق احلركة واالنطـالق                  
فإذا كف اللّه أيـدي     .. مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية حلرية الوجدان        . النظاملتسلم السلطان وتقرير    

مسألة مقتضيات حركة ال مـسألة      . اجلماعة املسلمة فترة عن اجلهاد ، فهذه مسألة خطة ال مسألة مبدأ           
وعلى هذا األساس الواضح ميكن أن نفهم النصوص القرآنيـة املتعـددة ، يف املراحـل                . مقررات عقيدة 
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وال خنلط بني دالاللتها املرحلية ، والداللة العامة خلط احلركـة اإلسـالمية الثابـت               . تارخيية املتجددة ال
  ٣٠١."الطويل

ومـع أن النـصوص   .. هذه حدود اجلهاد يف سبيل اللّه يف كل زمان ، ال يف ذلك الزمان    : " قال أيضاً و
يست هي النصوص النهائية ، فقد نزلـت        املتعلقة باجلهاد يف هذه السورة ، وبقوانني احلرب والسالم ، ل          

 كما قلنا يف -النصوص األخرية يف هذا الباب يف سورة براءة اليت نزلت يف السنة التاسعة ومع أن اإلسالم     
 حركة إجيابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة ، وأنه حركة ذات مراحـل ، كـل          -تقدمي السورة   

  ..حاجاا الواقعية مرحلة هلا وسائل مكافئة ملقتضياا و
  ..» وقاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه«: ومع هذا فإن قوله تعاىل 

  ..يقرر حكما دائما للحركة اإلسالمية يف مواجهة الواقع اجلاهلي الدائم 
يف » اإلنـسان «امـا لتحريـر      ليكون إعالنا ع   - كما سبق يف التعريف بالسورة       -ولقد جاء اإلسالم    

 وذلك بإعالن ألوهية    - ومن العبودية هلواه أيضا وهي من العبودية للعباد          -من العبودية للعباد    » األرض«
الثورة الشاملة على حاكمية البشر     : وأن معىن هذا اإلعالن     ..  وربوبيته للعاملني    - سبحانه   -اللّه وحده   

ا ، والتمرد الكامل على كل وضـع يف أرجـاء األرض ،             يف كل صورها وأشكاهلا وأنظمتها وأوضاعه     
  .إخل ... احلكم فيه للبشر يف صورة من الصور 

  : وال بد لتحقيق هذا اهلدف الضخم من أمرين أساسيني 
دفع األذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ويعلنون حتررهم من حاكمية اإلنسان ، ويرجعون               : أوهلما  

وهذا ال يتم إال بوجود     .. وخيرجون من العبودية للعبيد يف مجيع الصور واألشكال         بعبوديتهم للّه وحده ،     
عصبة مؤمنة ذات جتمع حركي حتت قيادة تؤمن ذا اإلعالن العام ، وتنفذه يف عامل الواقع ، وجتاهد كل                   

التوجيه طاغوت يعتدي باألذى والفتنة على معتنقي هذا الدين ، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر و            
  ..من يريدون اعتناقه 

 - يف صورة مـن الـصور    -حتطيم كل قوة يف األرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            : وثانيهما  
وذلك لضمان اهلدف األول ، وإلعالن ألوهية اللّه وحدها يف األرض كلها ، حبيث ال تكون هناك دينونة                  

  .. وليس هو جمرد االعتقاد -ن اللّه  فالدين هنا مبعىن الدينونة لسلطا-إال للّه وحده 
: وال بد هنا من بيان الشبهة اليت قد حتيك يف الصدور من هذا القول ، على حني أن اللّه سبحانه يقـول         

»يالْغ ِمن دشالر نيبت يِن قَدِفي الد ال ِإكْراه «..  

                                                 
 )١٤٤٠ / ٣ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٠١
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اجلهـاد يف   «: ة فيما اقتطفناه من كتاب       وخباص -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة اجلهاد يف اإلسالم           
إال أننا نزيد األمر إيضاحا ، وذلك    .. لألستاذ أيب األعلى املودودي ، ما يكفي للبيان الواضح          » سبيل اللّه 

ويكون الدين  «: إن الذي يعنيه هذا النص      ! لكثرة ما لبس امللبسون ومكر املاكرون من أعداء هذا الدين         
واجز املادية ، املتمثلة يف سلطان الطواغيت ، ويف األوضاع القاهرة لألفراد ، فال              هو إزالة احل  .. » كله للّه 

 سلطان يف األرض لغري اللّه ، وال يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إال سلطان اللّه                - حينئذ   -يكون هناك   
علـى أال   .  ضـغط  فإذا أزيلت هذه احلواجز املادية ترك الناس أفرادا خيتارون عقيدم أحرارا من كل            .. 

تتمثل العقيدة املخالفة لإلسالم يف جتمع له قوة مادية يضغط ا على اآلخرين ، وحيول ا دون اهتداء من                 
إن الناس أحرار يف    .. يرغبون يف اهلدى ، ويفنت ا الذين يتحررون فعال من كل سلطان إال سلطان اللّه                

فالعباد ال  . ادا ، فال يكونون سلطة قاهرة يدين هلا العباد        اختيار عقيدم ، على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفر        
  .يدينون إال لسلطان رب العباد

، إال حـني يكـون      » األرض«يف  » اإلنسان«ولن تنال البشرية الكرامة اليت وهبها هلا اللّه ، ولن يتحرر            
  .الدين كله للّه ، فال تكون هنالك دينونة لسلطان سواه

  ..» حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه«:  العصبة املؤمنة وهلذه الغاية الكربى تقاتل
فمن قبل هذا املبدأ وأعلن استسالمه له ، قبل منه املسلمون إعالنه هذا واستسالمه ، ومل يفتشوا عن نيته                   

  : وما خيفي صدره ، وتركوا هذا للّه 
  ..» ا يعملُونَ بِصريفَِإِن انتهوا فَِإنَّ اللَّه ِبم«

وِإنْ تولَّوا فَـاعلَموا  «: ومن توىل وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله املسلمون معتمدين على نصرة اللّه           
الكُموم أَنَّ اللَّه .ِصريالن مِنعىل ووالْم مِنع «..  

هو يتحرك لتحقيق ذاته يف عـامل الواقـع         هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإجيابيته و         
إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس يف كتاب للترف الذهين ..ولتقرير ألوهية اللّه وحده يف دنيا الناس      

كما أنه ليس ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبني رم وكفى! والتكاثر بالعلم واملعرفة
وهو .. إن هذا الدين إعالن عام لتحرير اإلنسان        ! ا الناس لرم فيما بينهم وبينه     جمرد شعائر تعبدية يؤديه   

يواجه حواجز اإلدراك والرؤية بالتبليغ والبيان      ..منهج حركي واقعي ، يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة          
  ..للّه ويواجه حواجز األوضاع والسلطة باجلهاد املادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان ا.. 

والصراع بينه وبني اجلاهلية ليس جمرد صراع نظري يقابـل          . واحلركة ذا الدين حركة يف واقع بشري      
 - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة        -إن اجلاهلية تتمثل يف جمتمع ووضع وسلطة ، وال بد           ! بنظرية

ن كله للّه ، فال تكون هنـاك        وال بد بعد ذلك أن جياهد ليكون الدي       . أن يتمثل يف جمتمع ووضع وسلطة     
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.. ال ما يقوله املهزومون واملخدوعون      .. هذا هو املنهج الواقعي احلركي اإلجيايب هلذا الدين         .دينونة لسواه 
، ولكن تغيم يف عقـوهلم ويف       » املسلمني«ولو كانوا من املخلصني الطيبني الذين يريدون أن يكونوا من           

  ٣٠٢.. "ه الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اللّه واحلمد للّ! .. قلوم صورة هذا الدين
 قَالَ ابن عبـاٍس      }وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه          { :قوله تعاىل    :وقال اجلصاص   

  نسالْحو : }     ككُونَ ِشرى لَا يتح { .  ب دمحقَالَ مو   اقحإس ن : }        ِديِنـِه نع ِمنؤم نتفْتى لَا يتح { .
 ادالْفَسو يغا الْبِبه ِريدأَنْ ي اِئزجو ا الْكُفْرِبه ِريدأَنْ ي اِئزا جنهةُ هنالِْفتا ِفيِه ؛ وةً ِلمنِفت يما سمإن ِلأَنَّ الْكُفْر

وِهي تدلُّ علَى وجوِب ِقتـاِل      ، تِظم الْآيةُ ِقتالَ الْكُفَّاِر وأَهِل الْبغِي وأَهِل الْعبِث والْفَساِد          فَتن، ِمن الْفَساِد   
ِل الْكُفِْر  يدلُّ علَى وجوِب ِقتاِل ساِئِر أَصناِف أَه      } ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه     { : وقوله تعاىل   . الِْفئَِة الْباِغيِة   

            وسجالْماِب ولُ الِْكتأَه مهِة ونالساِب والِْكت ِليلُ ِمنالد هصا خِة    ، إلَّا ميونَ ِبالِْجزِقري مهِبِه  . فَِإن جتحيو
ِلِقياِم الدلَالَِة علَى جواِز إقْراِرها ،  الْأَصناف الثَّلَاثَةُ من يقُولُ لَا يقَر ساِئر الْكُفَّاِر علَى ِديِنِهم ِبالذِّمِة إلَّا هؤلَاِء

  ٣٠٣.ِبالِْجزيِة 
وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه فَِإنْ انتهوا فَِإنَّ اللَّه             { : قوله تعاىل   : وقال ابن العريب    

، يحتِملُ أَنْ يِريد ِبـِه  .  } نَ بِصري وِإنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولَاكُم ِنعم الْمولَى وِنعم النِصري   ِبما يعلَمو 
      كُونَ كُفْرى لَا يتح مقَاِتلُوهكُونَ    . وِملُ أَنْ يتحيو :     ع دأَح نفْتى لَا يتح مقَاِتلُوهِديِنـِه  و ـا  . نمِكلَاهو

وقَد بينا ذَِلك ِفي سورِة الْبقَرِة ومساِئِل       . وهِذِه الْغايةُ لَا تتحقَّق إلَّا ِبنزوِل ِعيسى        ، يجوز أَنْ يكُونَ مرادا     
. لَينا ابن عمر فَرجونا أَنْ يحدثَنا حِديثًا حسنا         خرج ع : وِفي الْبخاِري عن سِعيِد بِن جبيٍر قَالَ        . الِْخلَاِف  

{ : واَللَّـه يقُـولُ     ، حدثْنا عن الِْقتاِل ِفي الِْفتنِة      ، يا أَبا عبِد الرحمِن     : فَقَالَ  ، فَبادرنا إلَيِه رجلٌ    : قَالَ  
    نكُونَ ِفتى لَا تتح مقَاِتلُوهك        : فَقَالَ  . } ةٌ  وك أُمةُ ؟ ثَِكلَتنا الِْفتِري مدلْ تقَاِتـلُ     ، هي دمحا كَانَ ممإن

 ِرِكنيشةً ، الْمنِفت ولُ ِفي ِديِنِهمخكَانَ الدلِْك ، ولَى الْمع اِلكُمِبِقت سلَي٣٠٤و.  
  

���������������  
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  : قتال من صد عن سبيل اهللا -٣
يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اللَِّه وكُفْر ِبِه { : ل تعاىل قا

 يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللَِّه والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل ولَا
يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعوا ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي 

  ]٢١٧/البقرة[}ِلدونَ  الدنيا والَْآِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خا
عبد اِهللا بن جحٍش علَى سِريٍة وأَمرها ِبأَمٍر ، فَلَِقيِت السِريةُ ابن احلَضرِمي فَقَتلَته ، ولَم  �بعثَ الرسولُ 

: دى اآلِخرِة ، فَقَالَ املُشِركُونَ ِللْمسِلِمني يعِرف ِرجالُ السِريِة ِإنْ كَانَ ذِلك اليوم ِمن رجٍب أَو ِمن جما
ِإنَّ الِقتالَ ِفي الشهِر : وِفيها يقُولُ سبحانه ِللْمشِرِكني . قَتلْتم ِفي الشهِر احلَراِم ، فَأَنزلَ اُهللا هِذِه اآليةَ 

م ، ولِكنه ِإذا ارتِكب ِإلزالَِة ما هو أَعظَم ِمنه ، كَانَ لَه ما يبرره ، احلَراِم أَمر كَِبري ِفي نفِْسِه ، وجرم عِظي
وِإنَّ ما فَعلَه املُشِركُونَ ِمن الكُفِْر ِباِهللا ، والصد عن سِبيِلِه ، ومحاولَِة فتنِة املُسِلِمني عن ِديِنِهم ِبالتعِذيِب 

التكَّةَ وم ِمن ِلِمنيِإخراِج املُسِديِد ، واِم . هِر احلَرهاِل ِفي الشالِقت اِهللا ِمن دِعن رأَكْب كُلُّ ذِلك.  
ا أَكْبر ِعند وقَد كَانَ املُشِركُونَ يفِْتنونَ املُسِلِمني عن ِديِنِهم ِبالتعِذيِب واِإلخافَِة ليردوهم ِإىل الكُفِْر ، وهذ

اِهللا ِمن القَتِل ، وهم ما زالُوا مِقيِمني علَى الكُفِْر ، وعلَى محاولَِة ِفتنِة املُسِلِمني ِليردوهم عن ِديِنِهم ِإِن 
 ، ِإنْ أَمكَنهم ذِلك ، السِتحكَاِم استطَاعوا ، وعلَى محاولَِة منِع اِإلسالَِم ِمن االنِتشاِر والقَضاَء علَيِه

 ِلِمنيسللم ِتِهماودع . دترفَي ِإغْراَءاِتِهمو الِتِهماوحمو ، اِتِهممجه امأَم ِلِمنياملُس ِمن فعضي اُهللا ِمن ددهيو
ِليِم اَألبِدي ِفي ناِر جهنم ، وِبحبوِط عمِلِه ِفي الدنيا عن ِديِنِه ، ثُم يموت وهو كَاِفر ، ِبالعذَاِب اَأل

  .واآلِخرِة 
اجلمهور على أن حترمي القتال يف األشهر احلرم، منسوخ باألمر بقتال املشركني حيثما : " قال السعدي 

اآلية مقيدة لعموم األمر إنه مل ينسخ، ألن املطلق حممول على املقيد، وهذه : وجدوا، وقال بعض املفسرين
بالقتال مطلقا؛ وألن من مجلة مزية األشهر احلرم، بل أكرب مزاياها، حترمي القتال فيها، وهذا إمنا هو يف 

وملا كانت هذه اآلية .قتال االبتداء، وأما قتال الدفع فإنه جيوز يف األشهر احلرم، كما جيوز يف البلد احلرام
هللا بن جحش، وقتلهم عمرو بن احلضرمي، وأخذهم أمواهلم، وكان نازلة بسبب ما حصل، لسرية عبد ا

 يف شهر رجب، عريهم املشركون بالقتال باألشهر احلرم، وكانوا يف تعيريهم - على ما قيل -ذلك 
وصد عن { : ظاملني، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عريوا به املسلمني، قال تعاىل يف بيان ما فيهم

صد املشركني من يريد اإلميان باهللا وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم يف ردهم : أي}  اللَِّه سِبيِل
عن دينهم، وكفرهم احلاصل يف الشهر احلرام، والبلد احلرام، الذي هو مبجرده، كاف يف الشر، فكيف 

 � رام، وهم النيب أهل املسجد احل: أي} وِإخراج أَهِلِه { ! وقد كان يف شهر حرام وبلد حرام؟
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ومل ميكنوهم من } ِمنه { وأصحابه، ألم أحق به من املشركني، وهم عماره على احلقيقة، فأخرجوهم 
أَكْبر ِمن الْقَتِل { الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه األمور كل واحد منها 

  .فعلم أم فسقة ظلمة، يف تعيريهم املؤمنني! يف الشهر احلرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟} 
مث أخرب تعاىل أم لن يزالوا يقاتلون املؤمنني، وليس غرضهم يف أمواهلم وقتلهم، وإمنا غرضهم أن 
يرجعوهم عن دينهم، ويكونوا كفارا بعد إميام حىت يكونوا من أصحاب السعري، فهم باذلون قدرم يف 

  .} أىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون وي{ ذلك، ساعون مبا أمكنهم، 
وهذا الوصف عام لكل الكفار، ال يزالون يقاتلون غريهم، حىت يردوهم عن دينهم، وخصوصا، أهل 
الكتاب، من اليهود والنصارى، الذين بذلوا اجلمعيات، ونشروا الدعاة، وبثوا األطباء، وبنوا املدارس، 

  . عليهم، كل ما ميكنهم من الشبه، اليت تشككهم يف دينهمجلذب األمم إىل دينهم، وتدخيلهم
ولكن املرجو من اهللا تعاىل، الذي من على املؤمنني باإلسالم، واختار هلم دينه القيم، وأكمل هلم دينه، أن 
يتم عليهم نعمته بالقيام به أمت القيام، وأن خيذل كل من أراد أن يطفئ نوره، وجيعل كيدهم يف حنورهم، 

  .  دينه، ويعلي كلمتهوينصر
ِإنَّ الَِّذين { : وتكون هذه اآلية صادقة على هؤالء املوجودين من الكفار، كما صدقت على من قبلهم

ونَ ولَبغي ةً ثُمرسح ِهملَيكُونُ عت ا ثُمهِفقُوننيِبيِل اللَِّه فَسس نوا عدصِلي مالَهوِفقُونَ أَمنوا يوا كَفَركَفَر الَِّذين
  .} ِإلَى جهنم يحشرونَ 

{ مث أخرب تعاىل أن من ارتد عن اإلسالم، بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حىت مات كافرا، 
 وأُولَِئك أَصحاب{ لعدم وجود شرطها وهو اإلسالم، } فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا واآلِخرِة 

ودلت اآلية مبفهومها، أن من ارتد مث عاد إىل اإلسالم، أنه يرجع إليه عمله .} الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
  ٣٠٥".الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من املعاصي، فإا تعود إليه أعماله املتقدمة

والِْفتنةُ : (الِْقتاِل ، وِهي ِفتنةُ الناِس عن ِديِنِهم فَقَالَ صرح ِبالِْعلَِّة الْعامِة ِلمشروِعيِة : "   ويف تفسري املنار 
وكَانَ الْمشِركُونَ يفِْتنونَ الْمؤِمِنني عن ِديِنِهم ِبِإلْقَاِء الشبهاِت وِبما عِلم ِمن الِْإيذَاِء ) أَكْبر ِمن الْقَتِل

 ِبعماِر بِن ياِسٍر وعِشريِتِه ، وِبلَاٍل وصهيٍب وخباِب بِن الْأَرت وغَيِرِهم كَانَ عمار والتعِذيِب ، كَما فَعلُوا
 ِبيكَانَ النلَاِم ، وِن الِْإسع ِجعرا ِليى ِبهكْواِر ؛ يِبالن ذَّبعاِر ِبِه كَا- �  -يالن ى أَثَررِبِه فَي رمِص  يرلْب .

 اِنٍئ قَالَته أُم نعو : ِبِهم رونَ ِفي اِهللا ، فَمذَّبعوا يكَان هةَ أُميمساِهللا و دبع اهأَخو اهأَباِسٍر وي نب ارمِإنَّ ع

                                                 
 )٩٧ / ١ (- تفسري السعدي  -  ٣٠٥



 ٣٥٣

 ِبيِع: (( فَقَالَ - �  -النواِسٍر فَِإنَّ ما آلَ يرباِسٍر ، صا آلَ يربةُصنالْج كُمد (( ٍةايِفي ِروو)) َا آلا يربص
لْتفَع قَداِسٍر، وِلآِل ي اغِْفر ماِسٍر ، اللهي. ((  

ةَ بِن  وكَانت مولَاةً ِلعمِه أَِبي حذَيفَ-مات ياِسر ِفي الْعذَاِب وأُعِطيت سميةُ أُم عماٍر ِلأَِبي جهٍل يعذِّبها 
 فَعذَّبها عذَابا شِديدا رجاَء أَنْ تفْتن ِفي ِديِنها فَلَم تِجبه ِلما يسأَلُ ، -الْمِغريِة وهو الَِّذي عِهد ِإلَيِه ِبتعِذيِبها 
 تاتٍة فَمبرا ِبحِجها ِفي فَرهنطَع ا -ثُمهناُهللا ع ِضير -ع تكَانا  وقُولُ لَهٍل يهو جكَانَ أَبةً ، وا كَِبريوزج

 ذَِلك عم : لِْبسكَانَ يِل ، وا ِبالِْفعِذيهؤا يِل كَما ِبالْقَوِذيهؤاِلِه ، يمِشقِْتِه ِلجِك عٍد ِإلَّا أَنمحِت ِبمنا آمم
ِم الصوِديِد ِفي الْيالْح ا ِمنعا ِدرارمِه عرِبح هذِّبعاِئِف ي.  

وكَانَ أُميةُ بن خلٍَف يعذِّب ِبلَالًا يفِْتنه ، فَكَانَ يِجيعه ويعطِّشه لَيلَةً ويوما ، ثُم يطْرحه علَى ظَهِرِه ِفي 
مِس الَِّذي ينِضج اللَّحم ، ويضع علَى ظَهِرِه صخرةً يضعه علَى الرمِل الْمحمى ِبحرارِة الش: أَي ؛ الرمضاِء

 قُولُ لَهيةً وِظيمٍد : عمحِبم كْفُرت أَو وتمى تتكَذَا حالُ هزى - �  -لَا تأْبى ، فَيزالْعو اللَّات دبعتو 
زِفي اِهللا ع هفْسِه نلَيع تانهو ، طُوفُونَ ِبِه ِفي ذَِلكيٍل وبِبح هطُونبراِن فَيِللِْولْد هطُونعوا يكَانلَّ ، وجو 

  )) .أَحد ، أَحد: ((ِشعاِب مكَّةَ وهو يقُولُ 
 نار وضعوها علَى ظَهِري لَقَد رأَيتِني يوما وقَد أُوِقدت ِلي: وحكَى خباب رِضي اُهللا عنه ِفي نفِْسِه قَالَ 

 كدا ِإلَّا وا أَطْفَأَهفَم)نهِري ) دظَه . مهِمن عنتا اممو ، ِلِمنيسفَاِء الْمعِلض ِرِكنيشِة الْمنِفت ِمن وذَجمذَا نفَه
فَم الُهسِإب ِهملَيع زِمِه عقَو ةٌ ِمنبصع لَه نِإلَّا م ِبيلَى أَنَّ النِة ، عابفَةً ِللْقَرأَنةً وِميح وهعِة - �  -نعنلَى مع 

) كَِرش الْبِعِري الْمملُوَءةَ فَرثًا(قَوِمِه وِعنايِة اِهللا تعالَى ِبِه لَم يسلَم ِمن ِإيذَاِئِهم ، فَقَد وضعوا سلَا الْجزوِر 
 وهو يصلِّي ، وخاف أَصحابه تنِحيته عن ظَهِرِه حتى نحته السيدةُ فَاِطمةُ علَيها السلَام ، علَى ظَهِرِه

) ٩٥ : ١٥) (ِئنيِإنا كَفَيناك الْمستهِز: (وتعرضوا لَه ِبضروٍب ِمن الِْإيذَاِء كَفَاه اُهللا شرها ، كَما قَالَ تعالَى 
  .وسيِجيُء ِذكْرهم وبيانُ ِإيذَاِئِهم ِفي موِضِعِه ِإنْ شاَء اُهللا تعالَى 

 مهونقِْصدوا ياروا صكَثُروا وراجا هلَمو ، ِفِهمعاِل ضِفي ح ِمِننيؤاِملُونَ ِبِه الْمعِركُونَ يشا كَانَ الْمذَا مه
الَى ِبالِْقتعقَالَ ت ِلذَِلكيِن ، وِل الدِلأَج ِرِهمجهاِل ِفي م) : ِديِنكُم نع وكُمدرى يتح كُمقَاِتلُونالُونَ يزلَا يو

علَمهم أَنَّ أُولَِئك عاد ِإلَى ِخطَاِب الْمؤِمِنني الَِّذين كَانوا يكْرهونَ الِْقتالَ ِلما تقَدم ، فَأَ) ِإِن استطَاعوا
 ِتظَارانو ، لَهأَهو قالْح ِبيدالَِّذي ي وه اِلِهمِقت كرِض ، فَتالْأَر لَاِم ِمنالِْإس عنِإلَّا م ملَه ملَا ه ِرِكنيشالْم

الِْقتٍع ، وطْمِر مِفي غَي عِة ، طَموعِد الدرجِبم اِنِهمِإمي لَم لَاِم لَوِن الِْإسِة عنالِْفت نُ ِمنواِم أَهرِر الْحهالُ ِفي الش
يحتِف ِبها غَيرها ِمن الْآثَاِم ، كَيف وقَد قَارنها الصد عن سِبيِل اِهللا والْكُفْر ِبِه ، والصد عِن الْمسِجِد 

يِفيد الشك ِفي ) ِإِن استطَاعوا: (وقَولُه .  ِمنه ، واِلاعِتداُء ِبالِْقتاِل واِلاسِتمرار علَيِه الْحراِم وِإخراج أَهِلِه
رِجع عنه  لَا ي- وهو الْحق الصِريح -ِلأَنَّ من عرف الِْإسلَام معِرفَةً صِحيحةً ؛ اسِتطَاعِتِهم وعدِم الثِّقَِة ِبها



 ٣٥٤

 وهكَذَا كَانَ وهكَذَا يكُونُ ، فَلَا يزالُ الْكُفَّار يقَاِتلُوننا ِليردونا عن - وهو الْباِطلُ الْمفْضوح -ِإلَى الْكُفِْر 
  .ِديِننا ِإِن استطَاعوا ، ولَم يستِطيعوا 

غبةَ الَِّتي يدالر ا ذَكَرلَما فَقَالَ وهكْمح نيب اِلِهما ِبِقتهون) : كَاِفر وهو تمِديِنِه فَي نع كُمِمن ِددتري نمو
ت ومن يرِجع ِمنكُم عِن الِْإسلَاِم ِإلَى الْكُفِْر حتى يمو: أَي ) فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة

 فَأُولَِئك الْمرتدونَ هم الَِّذين بطَلَت وفَسدت أَعمالُهم ِفي الداريِن حتى كَأَنَّ واِحدهم لَم - فَرضا -علَيِه 
فَِإنْ ؛ مخ والْقَلْب فَتذْهب ِبالْحياِةِلأَنَّ الرجوع عِن الِْإمياِن ِإلَى الْكُفِْر يشِبه الْآفَةَ تِصيب الْ؛ يعملْ صاِلحا قَطُّ

لَم يمِت الْمصاب ِبعقِْلِه وقَلِْبِه فَهو ِفي حكِْم الْميِت لَا ينتِفع ِبشيٍء ، وكَذَِلك الَِّذي يقَع ِفي ظُلُماِت 
وحر دفْساِن توِر الِْإميِإلَى ن ِديأَنْ ه دعِة الْكُفِْر باِلحاِل الصمالْأَع فِْسِه أَثَرن ِمن بذْهفَي ، هقَلْب ظِْلميو ه

  .الْماِضيِة ، ولَا يعطَى شيئًا ِمن أَحكَاِم الْمسِلِمني الظَّاِهرِة ، فَيخسر الدنيا والْآِخرةَ 
طُلُ أَعمالُه حتى كَأَنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ ، وحتى ِإنه يِجب علَيِه ِإعادةُ ِإنَّ الْمرتد تب: يقُولُ بعض الْفُقَهاِء 

سلَاِم ِإلَّا نحِو الْحج ِإذَا رجع ِإلَى الِْإسلَاِم ، وتطَلَّق ِمنه امرأَته طَلَاقًا باِئنا فَلَا تعود ِإلَيِه ِإذَا هو عاد ِإلَى الِْإ
فَِإذَا ارتد الْمسِلم مدةً ثُم ؛ ِإنَّ حبوطَ الْعمِل مشروطٌ ِبالْموِت علَى الْكُفِْر: ويقُولُ غَيرهم . ِبعقٍْد جِديٍد 

 موقُوفَةً ِإلَى انِتهاِء الِْعدِة ، فَِإنْ عاد ِإلَى عاد لَا تِجب علَيِه ِإعادةُ نحِو الْحج ، وأَما امرأَته فَِإنها تكُونُ
الِْإسلَاِم قَبلَ انِقضاِء ِعدِتها كَانت علَى ِعصمِتِه ، وِإنْ عاد بعد انِقضاِء الِْعدِة فَِإنها لَا ترِجع ِإلَيِه ِبعقٍْد جِديٍد 

رأُخ كَامِة أَحدِللرو ، ِبِهمكُت ِمن طْلَباِء تالْفُقَه دى ِعن.  
 وعجأَنَّ الر ذَِلكو ، اهرلَا ِفي أُخو اهينلَاِم ِفي داِل الِْإسمِبأَع ِفعتنلَا ي دترأَنَّ الْم وهو ، ِة ظَاِهرى الْآينعمو

اِسيوِلِه الْأَسأُص نع وعجيِن رِن الدع ِهيِة الثَّلَاثَِة و:  
الِْإميانُ ِبأَنَّ ِلهذَا الْكَوِن الْعِظيِم الْمتقَِن ِفي وحدِة ِنظَاِمِه وبِديِع ِإحكَاِمِه ، ربا ِإلَها أَبدعه وأَتقَنه ِبقُدرِتِه ) ١(

غيِرِه ِفي شيٍء ِمنه ِإلَّا ما هدى هو الناس ِإلَيِه ِباطِّراِد سنِنِه ِفي وِحكْمِتِه ِبغيِر مساِعٍد ولَا واِسطٍَة ، فَلَا تأِْثري ِل
فَيِجب علَيِهم أَنْ يعبدوه وحده ولَا يشِركُوا ِبِه شيئًا ، لَا ِفي الدعاِء ولَا ِفي غَيِرِه ِمن ؛ الْأَسباِب والْمسبباِت

لِْعبادِة الَِّتي بيناها ِفي سورِة الْفَاِتحِة وغَيِرها ، وهذَا الْأَصلُ هو منتهى ما يِصلُ ِإلَيِه ارِتقَاُء الْعقِْل معاِني ا
  .الْبشِري ِفي اِلاعِتقَاِد ، وتطِْهِري الْأَنفُِس ِمن الْخرافَاِت والْأَوهاِم 

عالَِم الْغيِب والْحياِة الْآِخرِة ، ذَِلك أَنَّ الْعواِلم الْحيةَ الَِّتي ِفي هذَا الْكَوِن لَا تنعِدم ِمن الْوجوِد الِْإميانُ ِب) ٢(
انَ الْعدم الْمحض غَير ولَا تنفُذُ ِمن أَقْطَاِر ملِْك اِهللا ِبما نراه ِمن فَساِد ترِكيِبها وذَهاِب صوِرها ، فَِإذَا كَ

معقُوٍل، والتحولُ ِفي الصوِر مأْلُوفًا منظُورا فَلَا غَرو أَنْ يكُونَ ِللناِس حياةً أُخرى ِفي عالٍَم آخر بعد خراِب 
ِلأَنه يبعثُ الْبشر ِإلَى اِلاسِتعداِد ِلذَِلك الْعالَِم ؛ بشِريوهذَا الِْإميانُ ركْن ِمن أَركَاِن اِلارِتقَاِء الْ. هذَا الْعالَِم 

  .الْأَوسِع الْأَكْمِل ، ويعرفُهم ِبأَنَّ وجودهم أَكْملُ وأَبقَى ِمما يتوهمونَ 



 ٣٥٥

  .س الْعملُ الصاِلح الَِّذي ينفَع صاِحبه وينفَع النا) ٣(
فَهِذِه الْأُصولُ الثَّلَاثَةُ الَِّتي جاَء ِبها كُلُّ نِبي مرسٍل لَا يتركُها ِإنسانٌ بعد معِرفَِتها والْأَخِذ ِبها ِإلَّا ويكُونُ 

ن أَصحاِب النفُوِس الْخِبيثَِة والْأَرواِح منكُوسا لَا حظَّ لَه ِمن الْكَماِل ِفي دنياه ولَا ِفي آِخرِتِه ، بلْ يكُونُ ِم
وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم : (الْمظِْلمِة الَِّتي لَا مقَر لَها ِفي الْآِخرِة ِإلَّا دار الِْخزِي والْهواِن ، كَما قَالَ تعالَى 

كَأَنه تعالَى يقُولُ ِللْمؤِمِنني الْكَاِرِهني ِللِْقتاِل لَا ِسيما ِفي .ِمثِْل هذَا وقَد تقَدم الْكَلَام ِفي ) ِفيها خاِلدونَ
ِإذَا كَانَ هؤلَاِء الْمشِركُونَ علَى ما ذُِكر ِمن الْكُفِْر والطُّغياِن ، وِمن ِإيذَاِئكُم وِفتنِتكُم عِن : الشهِر الْحراِم 

ى الِْإميتح اِلكُمِد ِإلَى ِقتالْقَص ِمنطَاِن ، والْأَو ِمن ِدكُمطَر دعب كُمِة ِإلَيرِن الِْهجع اِنكُموِع ِإخنم ِمناِن ، و
م ِعند الِْإمكَاِن ، ولَا أَنْ يردوكُم عن ِديِنكُم ِلتخسروا دنياكُم وآِخرتكُم فَلَا ينبِغي أَنْ تحِجموا عن ِقتاِلِه

  ٣٠٦."تحِفلُوا ِبِإنكَاِرِهم علَيكُم الِْقتالَ ِفي الشهِر الْحراِم 
شنع املشركون على املسلمني ألن قاتلوهم ىف الشهر احلرام ، ووقع ىف نفس املسلمني : " وقال اخلطيب 

 أنفسهم خواطر التساؤالت ، فجاءت آيات اللّه شىء من احلرج من القتال ىف األشهر احلرم ، وجالت ىف
  .جتلو هذا املوقف ، وتكشف هذا احلرج
موقف » الشهر الْحرام ِبالشهِر الْحراِم والْحرمات ِقصاص « : وقد بين القرآن الكرمي ىف قوله تعاىل 

 حرمة هلذه األشهر حينئذ ، إذ املسلمني من حرمة األشهر احلرم إذا بدأ هم العدو بقتال فيها ، وأنه ال
  !.كانت حرمة دمائهم فوق كل حرمة

حتريرا للسؤال الدائر ىف شعور » يسئَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ، ِقتاٍل ِفيِه « : وهنا جاء قوله تعاىل 
ونك عن الشهر أي يسأل.. بدل من الشهر احلرام » ِقتاٍل ِفيِه « : وقوله تعاىل .. املسلمني وعلى ألسنتهم 

  .أي يسألونك عن الشهر احلرام ، عن قتال فيه.. احلرام 
قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم ، وِإخراج أَهِلِه « : وكان قوله تعاىل 

  .ـ جوابا شافيا هلذا السؤال احلائر» ن الْقَتِل ِمنه أَكْبر ِعند اللَِّه والِْفتنةُ أَكْبر ِم
ولكن الصد عن سبيل ، والكفر باللّه .. أن القتال ىف الشهر احلرام إمث كبري : ومفهوم هذا اجلواب 

كل هذه .. وباملسجد احلرام مبا استباح املعتدون من حرمته ، وإخراج أهله املؤمنني به من جواره 
إذ الفتنة أكرب من القتل ، ..  استباحتها إمثا من استباحة القتال ىف الشهر احلرام احلرمات املستباحة أكرب ىف

واملشركون يعرضون املؤمنني للفتنة ىف دينهم بصدهم عن سبيل اللّه ، وإخراجهم من ديارهم بالبلد 
  .احلرام
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ِديِنكُم ِإِن استطاعوا ومن يرتِدد ِمنكُم عن وال يزالُونَ يقاِتلُونكُم حتى يردوكُم ، عن « : وىف قوله تعاىل 
ِديِنِه فَيمت وهو كاِفر فَأُولِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة وأُولِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 

ركون ، وأم مصرون على قتاهلم حىت يبلغوا ما يكشف للمسلمني عن نوايا العدوان اليت يبيتها هلم املش» 
منهم ما يريدون ، وهو ارتدادهم عن دينهم ، وعودم إىل ما كانوا عليه من شرك ، ما وجدوا إىل ذلك 

  .سبيال ، وما مكّن هلم ضعاف اإلميان من حتقيق ما أرادوا
أن مسهم شىء من البأساء والضراء ، مث يتوعد اللّه سبحانه وتعاىل أولئك الذين دخلوا ىف اإلسالم ، مث ملا 

ارتدوا على أدبارهم ، وارتدوا لباس الشرك من جديد ـ توعدهم سبحانه بالبوار واخلسران ىف الدنيا ، 
  .»أُولِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ « : والعذاب األليم ىف اآلخرة 

» من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه «:د على الشرط ىف قوله سبحانه هو قيد وار» فَيمت وهو كاِفر « وقوله تعاىل 
فاحلكم الواقع على املرتد هنا ـ وهو خسران أعماله ىف الدنيا وعذابه ىف اآلخرة ـ ليس على إطالقه ، 

د أما من نظر إىل نفسه ، واستنقذها من الشرك ، وعا.. وإمنا هو ملن ارتد مث ثبت على ردته إىل أن مات 
« : إىل اإلميان بقلب سليم ، ونفس لوامة ، فقد غسل حوبته بتوبته ، ومسح بنور إميانه على ظالم شركه 

  ).النساء : ١١٠(»ومن يعملْ سوءاً أَو يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفِر اللَّه يِجِد اللَّه غَفُوراً رِحيماً 
فهو حكم على حيام وهم ىف » .. طَت أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة فَأُولِئك حِب« : وأما قوله سبحانه 

أما ىف الدنيا فألم يعملون ىف جتارة خاسرة ، وإن ..لباس الشرك ، بالبوار واخلسران ىف الدنيا واآلخرة 
واهلم ، فذلك كله خيل إليهم أم قد ملئوا أيديهم من دنياهم ، وضمنوا السالمة ىف أنفسهم وأهليهم وأم

وأما ىف اآلخرة فألم يساقون إليها وقد صفرت أيديهم من كل شىء يعود عليهم نفعه ىف هذا . إىل زوال
  ٣٠٧.. "اليوم ، فضال عما يثقل ظهورهم من أوزار الشرك والضالل 

الذين وقع منهم هم . إمنا هم املشركون. إن املسلمني مل يبدأوا القتال ، ومل يبدأوا العدوان: " ويف الظالل 
ولقد . لقد صنعوا كل كبرية لصد الناس عن سبيل اللّه. الصد عن سبيل اللّه ، والكفر به وباملسجد احلرام

انتهكوا حرمته فآذوا املسلمني فيه ، . ولقد كفروا باملسجد احلرام. كفروا باللّه وجعلوا الناس يكفرون
 وأخرجوا أهله منه ، وهو احلرم الذي جعله اللّه .وفتنوهم عن دينهم طوال ثالثة عشر عاما قبل اهلجرة

  ..آمنا ، فلم يأخذوا حبرمته ومل حيترموا قدسيته 
وفتنة الناس عن دينهم أكرب عند اللّه من .. وإخراج أهله منه أكرب عند اللّه من القتال يف الشهر احلرام 

  .القتل
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حبرمة البيت احلرام وحرمة الشهر وقد ارتكب املشركون هاتني الكبريتني فسقطت حجتهم يف التحرز 
  .احلرام

ووضح موقف املسلمني يف دفع هؤالء املعتدين على احلرمات الذين يتخذون منها ستارا حني يريدون ، 
وكان على املسلمني أن يقاتلوهم أىن وجدوهم ، ألم عادون باغون ! وينتهكون قداستها حني يريدون

وكان على املسلمني أال يدعوهم حيتمون بستار . أمام قداسةأشرار ، ال يرقبون حرمة ، وال يتحرجون 
وكان . لقد كانت كلمة حق يراد ا باطل! زائف من احلرمات اليت ال احترام هلا يف نفوسهم وال قداسة

التلويح حبرمة الشهر احلرام جمرد ستار حيتمون خلفه ، لتشويه موقف اجلماعة املسلمة ، وإظهارها مبظهر 
  .وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء. م املعتدون ابتداءوه.. املعتدي 

إنه يواجه احلياة . إن اإلسالم منهج واقعي للحياة ، ال يقوم على مثاليات خيالية جامدة يف قوالب نظرية
يواجهها ليقودها قيادة واقعية إىل السري وإىل .  بعوائقها وجواذا ومالبساا الواقعية- كما هي -البشرية 

يواجهها حبلول عملية تكافئ واقعياا ، وال ترفوف يف خيال حامل ، ورؤى جمنحة . الرتقاء يف آن واحدا
  !ال جتدي على واقع احلياة شيئا:

ال يقيمون للمقدسات وزنا ، وال يتحرجون أمام احلرمات ، ويدوسون .  هؤالء قوم طغاة بغاة معتدون
يقفون دون احلق فيصدون الناس عنه ، . ين وعقيدةكل ما تواضع اتمع على احترامه من خلق ود

! ويفتنون املؤمنني ويؤذوم أشد اإليذاء ، وخيرجوم من البلد احلرام الذي يأمن فيه كل حي حىت اهلوام
مث بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر احلرام ، ويقيمون الدنيا ويقعدوا باسم احلرمات واملقدسات ، .. 

فكيف يواجههم !  انظروا ها هو ذا حممد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر احلرام:ويرفعون أصوام 
اإلسالم؟ يواجههم حبلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل جيرد املسلمني األخيار من السالح ، بينما 

  ..! خصومهم البغاة األشرار يستخدمون كل سالح ، وال يتورعون عن سالح 
يريد أن يزيل البغي والشر ، وأن . ا ، ألنه يريد مواجهة الواقع ، لدفعه ورفعهكال إن اإلسالم ال يصنع هذ
ومن مث . ويريد أن يسلم األرض للقوة اخلرية ، ويسلم القيادة للجماعة الطيبة. يقلم أظافر الباطل والضالل

ناة ، وهم يف ال جيعل احلرمات متاريس يقف خلفها املفسدون البغاة الطغاة لريموا الطيبني الصاحلني الب
إن اإلسالم يرعى حرمات من يرعون احلرمات ، ويشدد يف هذا ! مأمن من رد اهلجمات ومن نبل الرماة

ولكنه ال يسمح بأن تتخذ احلرمات متاريس ملن ينتهكون احلرمات ، ويؤذون الطيبني ، . املبدأ ويصونه
منجاة من القصاص حتت ستار ويقتلون الصاحلني ، ويفتنون املؤمنني ، ويرتكبون كل منكر وهم يف 

ولكن ال غيبة .. إنه حيرم الغيبة .. وهو ميضي يف هذا املبدأ على اطراد ! احلرمات اليت جيب أن تصان
وهو حيرم اجلهر . فالفاسق الذي يشتهر بفسقه ال حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه.. لفاسق 
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فله أن جيهر يف حق ظامله بالسوء من القول ، ألنه .. » ِإلَّا من ظُِلم«ولكنه يستثين . بالسوء من القول
ومع هذا ! وألن السكوت عن اجلهر به يطمع الظامل يف االحتماء باملبدأ الكرمي الذي ال يستحقه. حق

وال إىل أسلحتهم اخلبيثة ووسائلهم . يبقى اإلسالم يف مستواه الرفيع ال يتدىن إىل مستوى األشرار البغاة
 فقط يدفع اجلماعة املسلمة إىل الضرب على أيديهم ، وإىل قتاهلم وقتلهم ، وإىل تطهري إنه.. اخلسيسة 

  ..هكذا جهرة ويف وضح النهار .. جو احلياة منهم 
وحني تكون القيادة يف األيدي النظيفة الطيبة املؤمنة املستقيمة ، وحني يتطهر وجه األرض ممن ينتهكون 

  . تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها اللّهحينئذ.. احلرمات ويدوسون املقدسات 
صرحيا واضحا قويا دامغا ، ال يلف وال يدور وال يدع الفرصة كذلك ملن يريد أن .. هذا هو اإلسالم 

  .يلف من حوله وأن يدور
وهذا هو القرآن يقف املسلمني على أرض صلبة ، ال تتأرجح فيها أقدامهم ، وهم ميضون يف سبيل اللّه ، 

هري األرض من الشر والفساد ، وال يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها اهلواجس وتؤذيها الوساوس لتط
فال حرمة له إذن ، وال جيوز أن يتترس باحلرمات ، ليضرب من ورائها .. هذا شر وفساد وبغي وباطل .. 

ويف سالم من اللّه وعلى املسلمني أن ميضوا يف طريقهم يف يقني وثقة يف سالم مع ضمائرهم ، ! احلرمات
..  

ميضي .. وميضي السياق بعد بيان هذه احلقيقة ، ومتكني هذه القاعدة ، وإقرار قلوب املسلمني وأقدامهم 
وال يزالُونَ «:فيكشف هلم عن عمق الشر يف نفوس أعدائهم ، وأصالة العدوان يف نيتهم وخطتهم 

  ..» ِن استطاعوايقاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإ
وهذا التقرير الصادق من العليم اخلبري يكشف عن اإلصرار اخلبيث على الشر وعلى فتنة املسلمني عن 

وهو اهلدف الذي ال يتغري ألعداء اجلماعة املسلمة يف كل . دينهم بوصفها اهلدف الثابت املستقر ألعدائهم
اته غيظ ورعب ألعداء هذا الدين وألعداء إن وجود اإلسالم يف األرض هو بذ.. أرض ويف كل جيل 

فهو من القوة ومن املتانة حبيث . اجلماعة املسلمة يف كل حني إن اإلسالم بذاته يؤذيهم ويغيظهم وخييفهم
إنه حرب بذاته ومبا فيه من حق أبلج ، ومن . خيشاه كل مبطل ، ويرهبه كل باغ ، ويكرهه كل مفسد

ومن مث ال يطيقه . ذا كله حرب على الباطل والبغي والفسادإنه .. منهج قومي ، ومن نظام سليم 
  . املبطلون البغاة املفسدون

ذلك أم ال . ومن مث يرصدون ألهله ليفتنوهم عنه ، ويردوهم كفارا يف صورة من صور الكفر الكثرية
ذا املنهج ، يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم ، ويف األرض مجاعة مسلمة تؤمن ذا الدين ، وتتبع ه

  .وتعيش ذا النظام
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أن يردوا املسلمني .. وتتنوع وسائل قتال هؤالء األعداء للمسلمني وأدواته ، ولكن اهلدف يظل ثابتا 
وكلما انكسر يف يدهم سالح انتضوا سالحا غريه ، وكلما كلت يف . الصادقني عن دينهم إن استطاعوا

دق من العليم اخلبري قائم حيذر اجلماعة املسلمة من واخلرب الصا.. أيديهم أداة شحذوا أداة غريها 
االستسالم ، وينبهها إىل اخلطر ويدعوها إىل الصرب على الكيد ، والصرب على احلرب ، وإال فهي خسارة 

  :الدنيا واآلخرة والعذاب الذي ال يدفعه عذر وال مربر 
ر ، فَأُولِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا والْآِخرِة وأُولِئك ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كاِف«

  ..» أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
والقرآن يعرب ذا عن .. واحلبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت مث نفقت 

يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ مظهره ، .. وي حبوط العمل ، فيتطابق املدلول احلسي واملدلول املعن
ومن ! مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها مث هالكها يف النهاية ذا االنتفاخ.. وهالكه يف النهاية وبواره 

 هذا مصريه الذي قرره - مهما بلغت -يرتدد عن اإلسالم وقد ذاقه وغرفه حتت مطارق األذى والفتنة 
  .مث مالزمة العذاب يف النار خلودا.  يف الدنيا واآلخرةحبوط العمل.. اللّه له 

إال إذا فسد فسادا ال . إن القلب الذي يذوق اإلسالم ويعرفه ، ال ميكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا
 حني -رخص للمسلم . فاللّه رحيم. وهذا أمر غري التقية من األذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة. صالح له

ولكنه .  أن يقي نفسه بالتظاهر ، مع بقاء قلبه ثابتا على اإلسالم مطمئنا باإلميان-ذاب طاقته يتجاوز الع
  ..والعياذ باللّه .. مل يرخص له يف الكفر احلقيقي ، ويف االرتداد احلقيقي ، حبيث ميوت وهو كافر 

اب والفتنة فيترك دينه ليس ملسلم عذر يف أن خينع للعذ.. وهذا التحذير من اللّه قائم إىل آخر الزمان 
وهناك ااهدة واالدة والصرب .. ويقينه ، ويرتد عن إميانه وإسالمه ، ويرجع عن احلق الذي ذاقه وعرفه 

فهو . واللّه ال يترك عباده الذين يؤمنون به ، ويصربون على األذى يف سبيله. والثبات حىت يأذن اللّه
  ٣٠٨".لشهادةالنصر أو ا: إحدى احلسنيني :معوضهم خريا 

  
���������������   
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  : القتال من أجل استرداد ما أخذه الكفار من املسلمني بغري حق -٤
أَلَم تر ِإلَى الْملَِإ ِمن بِني ِإسراِئيلَ ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُوا ِلنِبي لَهم ابعثْ لَنا مِلكًا نقَاِتلْ ِفي {: قال تعاىل 
 قَالَ هلْ عسيتم ِإنْ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ أَلَّا تقَاِتلُوا قَالُوا وما لَنا أَلَّا نقَاِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه وقَد سِبيِل اللَِّه

مها ِإلَّا قَِليلًا ِمنلَّووالُ تالِْقت ِهملَيع ا كُِتبا فَلَماِئننأَبا واِرنِدي ا ِمننِرجأُخ ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّهو 
  ]٢٤٦/البقرة[}

أي أمل ينته إىل علمك قصص هؤالء ) أَلَم تر ِإلَى الْملَِإ ِمن بِني ِإسراِئيلَ ِمن بعِد موسى : " (قال املراغي 
  .املأل من بىن إسرائيل من بعد موسى يف عصر داود عليه السالم ، وكان بينهما زمان طويل

أي قالوا لنبيهم مشويل ، أقم لنا أمريا نصدر عن ) قالُوا ِلنِبي لَهم ابعثْ لَنا مِلكاً نقاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّهِإذْ (
رأيه يف تدبري احلرب ، وتنتظم به كلمتنا ، وكان دأب بىن إسرائيل أن يقوم أمرهم مبلك جيتمعون عليه ، 

  .عه امللك ويقيم أمر دينهم ، ويأتيهم باخلري من رمجياهد األعداء وجيرى األحكام ، ونىب يطي
أي هل أتوقع منكم اجلنب عن القتال إن كتب عليكم ) قالَ هلْ عسيتم ِإنْ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ أَلَّا تقاِتلُوا(
  ؟
أي أى سبب يدعونا إىل ترك القتال ) نا وأَبناِئناقالُوا وما لَنا أَلَّا نقاِتلَ ِفي سِبيِل اللَِّه وقَد أُخِرجنا ِمن ِدياِر(

  ، وقد عرض لنا ما يوجبه إجيابا قويا بإخراجنا من ديارنا وأوطاننا واغترابنا عن أهلنا وأوالدنا ؟
)مها ِإلَّا قَِليلًا ِمنلَّووالِْقتالُ ت ِهملَيع ا كُِتبذلك وبعث أي فلما فرض عليهم القتال بعد سؤال النيب) فَلَم 

 أعرضوا وختلفوا عن اجلهاد وضيعوا أمر اللّه بعد مشاهدة العدو وشوكته ، إال قليال منهم عربوا -امللك 
  .النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة كما سيأتى بعد

ه ذاك أن األمم إذا قهرها العدو ن قوا ويغلب عليها اجلنب وتلبس ثوب الذل واملسكنة ، فإذا أراد اللّ
  .إحياءها بعد موا نفخ روح الشجاعة واإلقدام يف خيارها وهم األقلون ، فيعملون ما ال يعمله األكثرون

 أن األمم حني الضعف قد تفكر ىف الدفاع حني احلاجة إليه ، -ويف اآلية من العربة والفوائد االجتماعية 
  :ال وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط اليت يتخيلوا كما ق

  وإذا ما خال اجلبان بأرض طلب الطعن وحده والرتاال
فإذا توافرت هلم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غري كاف ملقاومة األعداء ، والتمسوا 

  .ألنفسهم املعاذير ، وأكثروا من التعلالت الواهية
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)ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّهأمتهم بترك اجلهاد دفاعا عنها ، وحفظا حلقوقها ، أي بالذين يظلمون أنفسهم و) و
  ٣٠٩".فيصبحون يف الدنيا أذالء مستضعفني ، ويف اآلخرة أشقياء معذبني ، ويف هذا وعيد ألمثاهلم ال خيفى

 عليه -أمل ينته علمك إىل القوم من بىن إسرائيل ؟ وقد وجدوا بعد موسى : " ويف التفسري الواضح 
اختر لنا قائدا يقود : حني قالوا له ) صمويل(إنه : م ، ومل يسمه القرآن ، وقيل  حني قالوا لنبيه-السالم 

ولكن نبيهم قد عرفهم معرفة ارب احلكيم .زمامنا ، وال شك أن طرد العدو من البالد قتال يف سبيل اللّه
تكذيبها ، قالوا يا قوم أتوقع منكم عمال خيالف أقوالكم ، والزمان كفيل بتصديق نظريىت أو : ، فقال هلم 

وما لنا أال نقاتل يف سبيل اللّه ؟ أى شيء دهانا واستقر عندنا حىت ال نقاتل يف سبيل اللّه ؟ : ردا عليه 
  .وهذا هو مقتضى القتال حاصل فقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا ومنعنا من أبنائنا

نفوسهم طاهرة صادقة ، ومل فلما فرض عليهم القتال كما طلبوا مل تكن احلوادث قد عركتهم ومل تكن 
تكن أرواحهم قد ملئت بالنور واإلميان كما فهم فيهم نبيهم ، ولذا تولوا وأعرضوا إال قليال منهم ، 

وهكذا األمم امليتة ، واللّه عليم بالظاملني ألنفسهم بتركهم . وانتحلوا املعاذير وعللوا أنفسهم بالتعاليل
  ٣١٠.ردا حلقهم املغصوباجلهاد يف سبيل اللّه دفاعا عن وطنهم و

-----------------  
الَِّذين أُخِرجوا ِمن ) ٣٩(أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم لَقَِدير { :  وقال تعاىل 

 دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا
 ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَِّه كَِثري ما اسِفيه ذْكَري اِجدسم٤٠(و ( ماهكَّنِإنْ م الَِّذين

وِر ِفي الْأَرةُ الْأُماِقبِللَِّه عكَِر ونِن الْما عوهنوِف ورعوا ِبالْمرأَمكَاةَ وا الزوَآتلَاةَ ووا الص٤١(ِض أَقَام( {
  ]٤١-٣٩/احلج[

. صحاِبِه ِمن مكَّةَ ِإلَى املَِدينِة هِذِه أَولُ آيٍة نزلَت ِفي اِجلهاِد ، وقَد نزلَت بعد خروِج النًِبي عليِه السالَم وأَ
ِإنَّ املُشِرِكني قَد ظَلَموا املُسِلمني ِفي مكَّةَ ، وأَخرجوهم ِمن ِدياِرِهم ِبغيٍر حق ، والَ ذَنب : يقُولُ تعالَى 

ذَِلك أَِذنَ اُهللا تعالَى للمسِلِمني ِفي ِقتاِل املُشِرِكني ، دفْع وِل. ربنا اُهللا : لَهم ِإالَّ أَنهم آمنوا باهللا ، وقَالُوا 
َألذَاهم ، وِإضعافاً ِلشوكَِتِهم ، وتشِجيعاً ِلمن أَراد الدخولَ ِفي اِإلسالَِم علَى االلِْتحاِق ِباملُسِلِمني ِليكُونوا 

فِْسها ، ون نع اِفعدةً تقُو مهٍن ِمنوونَ عد ِلِمنيِر املُسصلَى نع هدحو وِإنَّ اَهللا قَاِدر ، ا الكفَّاراَءهدأع ِرِهبت
نفَاِع عوا ِبواِجِبِهم ِفي الدقُومِهم ، وأَن يبِة رم ِفي طَاعهدهذُلُوا جبأَنْ ي ِمنِيناملُؤ ِمن ريدالَى يعت هلَِكنو ، 

  .أًَنِفِسِهم وِديِنهِِ 
                                                 

 )٢١٦ / ٢ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٠٩
 )١٦٢ / ١ (-التفسري الواضح ـ موافقا للمطبوع  -  ٣١٠
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ِإنهم الِذين ِإذَا مكَن اُهللا لَهم ِفي اَألرِض ، وحقَّق لَهم : ويتاِبع اُهللا تعالَى وصف املُْءِمنني املَظْلُوِمني فَيقُولُ 
واجتنبوا ما نهاهم عنه ، فَأَقَاموا الصالَةَ ، وأَدوها النصر والغلَبةَ ، وجعلَ لَهم العاِقبة ، عِملُوا ِبأمِر اِهللا ، 

حق أَداِئها ، ودفَعوا زكَاةَ أَمواِلِهم ، وأَمروا باملعروِف ، وحثُّوا الناس علَى ِفعِل اخلَيِر وما يرِضي اهللا ، 
وِعند اِهللا ِحساب الناِس جميعاً ِفي ِنهايِة املَطَاِف ، ولَه .  عن ِفعِل املُنكَِر ونهوا املُتجاِوِزين علَى حدوِد اِهللا

  .عاِقبةُ اُألموِر ، فَيجِزي كُلَّ واِحٍد علَى عمِلِه 
أذن هلم ..»ه على نصِرِهم لَقَِدير أُِذنَ ِللَِّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّ« : قوله تعاىل : " قال اخلطيب 

أي أن اللّه سبحانه وتعاىل ، قد أذن املسلمني الذين بدأهم ..أي أبيح هلم القتال ، دفاعا عن النفس : 
فهذا قتال ..أعداؤهم وأعداء اللّه بالقتال ـ قد أذن هلم أن يقاتلوا ، وأن يدفعوا يد البغي والعدوان عنهم 

واللّه سبحانه ..  ، إذ كان فيه تقليم ألظفر الطغيان وخضد لشوكة الطغاة مشروع ، بل إنه واجب
فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا « : ويقول ) البقرة : ١٧٩(» ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ « : وتعاىل يقول 

 كُملَيدى عتا اعِه ِبِمثِْل ملَيالبقرة : ١٩٤(» ع.. (  
لبغى ، والسكوت على الظلم ، فهو متكني للشر ، وتدعيم لبنائه ، وإطالق ليده ، يضرب أما االستسالم ل

  ..ا كيف يشاء ىف مواقع احلق ، ومواطن اخلري 
كلها وجوه منكرة من وجوه املنكر ، ومطلوب من كل مؤمن باللّه أن .. إن البغي ، والظلم ، والعدوان 

  ..ه يدفع املنكر بكل ما ملكت يده ، ووسع جهد
وقتال املؤمنني ، والعدوان عليهم ، بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم ، هو أنكر املنكر ، وإنه لفرض على 
كل مؤمن أن يرد هذا املنكر ، وخيمد أنفاسه ، ويقدم نفسه قربانا للّه ىف سبيل الدفاع عن دين اللّه ، 

  .وعن ينابيع الرمحة واخلري املتدفقة منه
أنه قد أذن : واملعىن ..هو تعليل لإلذن الذي أذن فيه للمؤمنني بالقتال » ِبأَنهم ظُِلموا « : وىف قوله تعاىل 

فهو .. اللّه للذين يقاتلون أن يقاتلوا من يقاتلهم ، بسبب أم ظلموا بالتعدى عليهم ، ومببادأم بالقتال 
  .»وِإنَّ اللَّه على نصِرِهم لَقَِدير « لّه ، وهلذا ، فإم مؤيدون بنصر ال.. قتال دفاع منهم ، ال قتال هجوم 

وىف هذا حتريض للمظلوم ـ وإن كان ضعيفا ـ .. إذ يف يده سبحانه القوى كلها ، وإنه ال غالب للّه 
  .أن ينتصف ممن ظلمه ، فإنه على وعد بنصر اللّه له

 ِإلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَوال دفْع اللَِّه الناس بعضهم الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق« : قوله تعاىل 
 هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَياللَِّه كَِثرياً و ما اسِفيه ذْكَري ساِجدمو لَواتصو عِبيو واِمعص تمدٍض لَهعِإنَّ .. ِبب

الَِّذين أُخِرجوا « : ف قوله تعاىل .. هو بيان احلال هؤالء الذين أذن اللّه هلم أن يقاتلوا .»يز اللَّه لَقَِوي عِز
 ا اللَّهنبقُولُوا رِإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ ِدياِرِهم لُونَ « : ـ هو بدل من قوله تعاىل » ِمنقاتي فهؤالء » ِللَِّذين
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 قتال مقاتليهم ـ هم أولئك املهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم ظلما الذين يقاتلون ، وأذن هلم ىف
فإم مل جينوا على أحد ، ومل يكرهوا أحدا على أمر ، وإمنا كل جنايتهم ـ إن .. »ِبغيِر حق « وعدوانا 

 هذا فهل ىف.. كانت هناك جناية ـ هى إميام باللّه ، وقوهلم ربنا اللّه الواحد ، الذي ال شريك له 
ولكن أهل الضالل والبغي ينظرون بعيون مريضة ، . عدوان على أحد ، أو ضرر يعود على أحد ؟ 

ـ وقوله .. وحيكمون على األمور بعقول فاسدة ، فريون النور ظالما ، واخلري شرا ، واإلحسان إساءة 
 صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم ولَوال دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَهدمت« : تعاىل 

  .»اللَِّه كَِثرياً 
هو إشارة إىل هذا الصدام الذي يقوم بني أهل الشر والضالل ، وأهل اخلري واإلميان ، وأنه لو ال أهل . 

األرض ، ولغلب الشر اخلري واإلميان ، ووقوفهم ىف وجه الضالني والباغني ـ ملا قام للّه دين على هذه 
الضالل ، وألىن على كل صاحلة ىف هذه الدنيا ، وخلربت بيوت العبادة اليت أقامها املؤمنون لعبادة اللّه من 

 » واِمعوهى بيوت عبادة الرهبان من النصارى ، » ص » عِبيوهى بيوت عبادة النصارى عامة ، » و »
 لَواتصوهى بيوت عبادة اليهود ، » و »مو وهى بيوت عبادة املسلمني » ساِجد..  

ومن أجل هذا ، فقد أقام اللّه سبحانه وتعاىل ، ىف كل ملة ، وىف كل أمة ، مجاعة مؤمنة ، تقيم شرع اللّه 
، وحتىي شعائره ، وتعمر بيوته ، وحتتمل ىف سبيل هذا ما حتتمل من بالء ، ىف دفع الظاملني ، وردع 

  ..الباغني 
ائم بني اهلدى والضالل ، وبني املهتدين والضالّني ، هو سنة من سنن اللّه ، اليت أقام حياة فهذا الصدام الق

  ..الناس عليها ، واليت كان من مثارها أن قامت بيوت اللّه ، وعمرت باملؤمنني الذاكرين اللّه كثريا فيها 
د اللّه ىف هذه األرض ، وىف هذا دعوة املؤمنني ـ ىف صدر الدعوة اإلسالمية خاصة ـ أن يكونوا جن

  ..واحلماة املدافعني عن دينه ، واملقيمني مساجده ، واملعمرين ساحاا بذكر اللّه فيها 
وىف هذا أيضا إشارة إىل أنه سيكون للمسلمني مساجد ، وأن هذه املساجد ستعمر باملصلني والذاكرين 

وقد حتقق هذا الوعد ـ .. ؤمنني يومئذ وهو وعد كرمي من رب كرمي ، جلماعة امل.. اللّه كثريا فيها 
وكان ال بد أن يتحقق ـ فمألت املساجد آفاق األرض ، وامتألت باملصلني ، واهتزت جنباا 

  .بالذاكرين
هو وعد منه سبحانه وتعاىل بالنصر للمؤمنني ، الذين نصروا » ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره « : قوله تعاىل 

إم نصروا اللّه إذ نصروا دينه ، فكان حقّا على اللّه أن ينصرهم ، كما يقول .. ا ىف سبيله اللّه ، وجاهدو
  ).الروم : ٤٧(»َ  كانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني :سبحانه 



 ٣٦٤

ملؤمنني بالنصر هو توكيد ، بعد توكيد هلذا الوعد الذي وعده اللّه ا» ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز « : وقوله تعاىل 
وليس وعد اللّه ىف حاجة إىل توكيد ، عند املؤمنني باللّه ، ..، إذا هم نصروا اللّه ، ودافعوا عن دين اللّه 

ولكنه مبالغة ىف تطمني القلوب ، وتثبيت األقدام ، ىف تلك الساعات اليت تزيغ فيها األبصار ، وتضطرب 
قوله ! دها القليلة ، حبشود املشركني ، ىف جحافلها اجلرارةالنفوس ، حني تلتقى مجاعة املؤمنني ، ىف أعدا

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر « : تعاىل 
  .»وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر 

ولَينصرنَّ اللَّه من « : بدال من االسم املوصول ىف قوله تعاىل » الَِّذين « : صول ميكن أن يكون االسم املو
 هرصنكما ميكن أن يكون بدال من االسم املوصول » ي » ىف قوله تعاىل » الَِّذين : » وا ِمنِرجأُخ الَِّذين

 قِر حيِبغ ِدياِرِهم«..  
ولَينصرنَّ « : ن ديارهم بغري حق ، هم الذين وعدوا بالنصر ىف قوله تعاىل وعلى أى فإن الذين أخرجوا م

 هرصني نم فالذين أخرجوا من ديارهم بغري حق ، وهم املهاجرون ـ هم الذين وعدوا بالنصر ، ..»اللَّه
ن هذه الدنيا ألم نصروا اللّه ، فخرجوا من ديارهم وأمواهلم ، مهاجرين بدينهم الذي هو كل حظهم م

  ..، والذي باعوا من أجله أنفسهم وأمواهلم وديارهم وأوطام 
الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن « : وقوله تعاىل 

ن عليها هؤالء املؤمنون الذين أخرجوا من ديارهم بغري ـ هو عرض للصورة الكرمية اليت سيكو» الْمنكَِر 
  ..حق ، وذلك حني ينصرهم اللّه ، وميكّن هلم ىف األرض ، وتكون هلم القوة والغلب 

إم ـ مع ما ملكت أيديهم من قوة ، وما مكّن اللّه سبحانه وتعاىل هلم ىف األرض من سلطان ـ لن 
كانت إىل أيديهم القوة والسلطان ، فتسلطوا على عباد اللّه ، يكونوا على شاكلة هؤالء الضالّني الذين 

  ..ورهقوهم ، وأخذوهم بالبأساء والضراء ، وأخرجوهم من ديارهم بغري حق 
إن هؤالء املؤمنني ، حني ميكّن اللّه هلم ىف األرض ، سيكونون مصابيح هدى ، وينابيع رمحة ، لإلنسانية 

حلق ، والعدل ، وما يغرسون ىف آفاقها من مغارس اخلري واإلحسان كلها ، مبا يقيمون فيها من موازين ا
ويؤتون الزكاة ، فيكشفون ا الضر عن .. إم يقيمون الصالة ، ليستمدوا منها أمداد اهلدى من اللّه .. 

فيصلحون ذا من سلوك الناس ، ويقيمون هلم .. ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر .. عباد اللّه 
وقد صدق اللّه وعده ، ومكن سبحانه .. مستقيمة ، فال تتصادم منازعهم ، وال تفسد مشارم طرقهم

.. وتعاىل للمؤمنني ىف األرض ، فكانوا أعالم هدى ، وآيات رمحة ، وموازين عدل وإحسان بني الناس 
أْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس ت« : وكانوا كما وصفهم سبحانه بقوله 

  ).آل عمران : ١١٠(» الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه 
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إشارة إىل نفاد قدرة اللّه ، وأا بالغة الغاية اليت قدرها اللّه هلا ىف . . »وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر « : قوله تعاىل 
فعاقبة األمور ، ..زازهم ، وخذالن املشركني والضالني ، وخزيهم هذا املقام ، وهى نصر املؤمنني ، وإع

فإذا بلغت غايتها كانت .. هى مثراا الطيبة ، إذ كانت األمور كلها جترى بأمر اللّه ، وتتحرك مبشيئته 
  ..خريا ، وكانت كماال ، وحسنا 
والْعاِقبةُ « : وقوله سبحانه ) األعراف : ١٢٨(» والْعاِقبةُ ِللْمتِقني « : وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل 

  ٣١١").طه : ١٣٢(» ِللتقْوى 
إن اللّه يدافع عن الذين آمنوا ، ويدفع عنهم شر أعدائهم ، وينصرهم ، ويؤيدهم : " ويف التفسري الواضح 

ه على عدوهم ، وإن اللّه ال حيب كل خوان للعهد ، كفور بالنعم ، يذكر غري اللّه ، ويتقرب بذبيحت
  .تنطبق عليهم تلك األوصاف � لصنم أو وثن ، وكان املشركون املعاصرون للنيب 

وصحبه الكرام بألسنتهم وأيديهم إيذاء شديدا حىت شكا الصحابة  � كان املشركون يؤذون النيب 
  » اصربوا فإنى مل أومر بالقتال « : لرسول اللّه ذلك ، فكان يقول هلم 

 دة ، حىت هاجر املسلمون إىل احلبشة ، مث إىل املدينة ، وهاجر رسول اللّه وظل احلال ينتقل من شدة إىل ش
أُِذنَ : قوله تعاىل :  باملدينة آيات القتال ، وكانت أول آية نزلت - سبحانه -كذلك ، فأنزل اللّه  �

لَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا ، فإذا ِإنَّ ال: ِللَِّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا ، وهي مقررة أيضا ملضمون قوله تعاىل 
إباحة القتال هلم ، وكوم يصمدون يف احلرب ضد الكفار ، بل ويهزموم دفاع من اللّه عنهم ، ونصر 

  !.مؤزر هلم
أذن هلم من اللّه يف قتال من يقاتلهم ويعتدى عليهم ، وسبق له أن أخرجهم : أذن للذين يقاتلون ، أى 

وذلك بسبب أم ظلموا يف كل ما حلقهم من الكفار ، . واهلم ، وسامهم سوء العذابمن ديارهم وأم
وإن اللّه على نصر املؤمنني لقدير ، ينصرهم بغري حرب وال تعب ، ولكن يريد اللّه من عباده أن يبذلوا 

عضكم جهدهم يف طاعته ، وليمحص اللّه الذين آمنوا ، ولو يشاء اللّه النتصر منهم ، ولكن ليبلو ب
  .ببعض

لكن . الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم أى مكة بغري حق يقتضى اإلخراج: مث وصف هؤالء املؤمنون بقوله 
  ].٨سورة الربوج آية [ربنا اللّه ، وما نقَموا ِمنهم ِإلَّا أَنْ يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِد : لقوهلم 

من إذن اللّه ألوليائه بالقتال ، ووعدهم بالنصر على أعدائهم وحثهم على القتال ، ال تعجبوا : أيها الناس 
فلو ال ما شرعه اللّه لألنبياء واملؤمنني من قتال أعداء اللّه وأعدائهم قدميا وحديثا الستوىل أهل الشرك 
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ئسهم ، عليهم ، ولضاعت مواضع العبادة يف األرض ، وهدمت صوامع الرهبان ، وبيع النصارى وكنا
  .وصلوات اليهود وكنائسهم ، وكذلك مساجد املسلمني اليت يذكر فيها اسم اللّه ذكرا كثريا

عزيز ال يغالب ومن ينصره اللّه هو من ينصر دينه . وواللّه لينصرن اللّه من ينصره ، إن اللّه لقوى قادر
م لينصرنه ، ومن أصدق من اللّه  أقس- سبحانه وتعاىل -ويتبع أمره ويه ، ويطيع رسوله وكتابه ، واللّه 

. ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم ، أفبعد صريح القرآن نطلب من اللّه النصر والدفاع: حديثا 
أما القرآن ، وحكمه ، أما روح الدين واخلوف من اللّه . وما نصرنا دينه إال باالنتساب إليه باالسم فقط

وقَِليلٌ ِمن ِعباِدي الشكُور : الكتب فقط ، ويردد على اللسان فحسب ، ولقد صدق اللّه ، فشيء يف 
  ].١٣سورة سبأ آية [

من ينصره اللّه هم الذين إن مكناهم يف األرض وأعطيناهم السلطان على الناس ، أتوا بأربعة أمور عليها 
  :ينبىن امللك ، وا تؤسس الدولة الصاحلة وهي 

ة الصالة كاملة تامة يف أوقاا وبشروطها ، إذ هي الواجب العملي األول على كل مسلم ، وهي إقام) أ(
الصلة بني العبد وربه ، وهي مطهرة للنفس ، وتقوية للروح ، وجتديد ملعىن اإلسالم ، ودواء لكل داء ِإنَّ 

  .وإقامة الصالة المتثال العبد أمر اللّه كله] ٤٥سورة العنكبوت آية [الصالةَ تنهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر 
واحلوادث اليت مرت بالعامل يف العصر احلديث ، وما نتج من ظهور املبادئ اهلدامة ، . إيتاء الزكاة) ب(

  .واألفكار الضارة كانت دليال على أن اإلسالم دين مساوي ، ونظام رباين ، ال ميكن أن يصدر عن بشر
  .لفقري ، وجعل له يف مال أخيه املسلم حقا معلوماوحني أوجب على الغىن حقا ل

كان يريد اخلري للغىن والفقري ، ويؤسس دولة على دعائم العدل والرمحة ، والتعاطف والرب ، باتمع 
  .اإلنساىن

ومها . وجعلهما أساسا يف كيان الدولة ، وإباحتهما للجميع: األمر باملعروف والنهى عن املنكر ) ج ، د(
د احلر ، دليل على أن اإلسالم يريد ألبنائه احلرية املطلقة ، ولكنها حرية مشوبة بروح الدين ، أساس النق

  .ومطبوعة بالطابع اإلسالمى اخلالص
واألمر باملعروف والنهى عن املنكر إذا توافرا يف جمتمع كبح مجاع العصاة اخلارجني وحد من ثورة احلكام 

، وما قيدت احلريات وال ضعف األمر باملعروف والنهى عن الفاسدين ، وألزم كل إنسان طريق احلق 
أمل يذكر اللّه من .. املنكر يف أمة من األمم إال باءت باخلسران ، وادم كياا ، وامنحت من الوجود 

يفْعلُونَ ؟ أسباب اللعن لبىن إسرائيل وضياع ملكهم أم كانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كانوا 
  ].٧٩املائدة [



 ٣٦٧

ومن هنا نعرف أن اللّه ينصر من ينصره ، ويدافع عمن يدفع عن نفسه اهلالك واخلسران من األمم اليت 
تقيم الصالة ، وتؤدى الزكاة ، وتأمر باملعروف ، وتنهى عن املنكر ، وهذه أسس اخلري ، ودعائم 

  .اإلصالح ، وما فرطت أمة يف واحدة إال ذلت
ى يف أن املسلمني فرطوا يف األربعة ، فضاعت هيبتهم بني األمم وسلط اللّه عليهم أعدى ألست مع

أعدائهم ، وال طريق هلم إال التمسك بالقرآن وحكمه ، وامتثال أمره واجتناب يه ، خصوصا هذه 
  ٣١٢."الدعائم األربعة
ذين يصدون عن سبيل اللّه تلك الشعائر والعبادات ال بد هلا من محاية تدفع عنها ال : "ويف الظالل 

ومتنعهم من االعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة ، وعلى قداسة املعابد وحرمة الشعائر ، ومتكن 
املؤمنني العابدين العاملني من حتقيق منهاج احلياة القائم على العقيدة ، املتصل باللّه ، الكفيل بتحقيق اخلري 

  .للبشرية يف الدنيا واآلخرة
 أذن اللّه للمسلمني بعد اهلجرة يف قتال املشركني ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدم اعتداء ومن مث

املعتدين ، بعد أن بلغ أقصاه ، وليحققوا ألنفسهم ولغريهم حرية العقيدة وحرية العبادة يف ظل دين اللّه ، 
: م فيما يلي من اآليات ووعدهم النصر والتمكني ، على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدم اليت بينها هل

. ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا ، ِإنَّ اللَّه ال يِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر ، أُِذنَ ِللَِّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا«
 ِدياِرِهم وا ِمنِرجأُخ الَِّذين ، لَقَِدير ِرِهمصلى نع ِإنَّ اللَّهقُولُوا وِإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ :ا اللَّهنباللَِّه . ر فْعال دلَوو

ولَينصرنَّ اللَّه . الناس بعضهم ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثرياً
ِإنَّ اللَّه ، هرصني نوا مرأَمكاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين ، ِزيزع لَقَِوي 

   ..» وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر. ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر
ري والشر واهلدى والضالل  إن قوى الشر والضالل تعمل يف هذه األرض ، واملعركة مستمرة بني اخل

  .والصراع قائم بني قوى اإلميان وقوى الطغيان منذ أن خلق اللّه اإلنسان
وهو يبطش غري متحرج ، ويضرب غري متورع وميلك أن يفنت الناس عن . والشر جامح والباطل مسلح

 من قوة حتميها من فال بد لإلميان واخلري واحلق. اخلري إن اهتدوا إليه ، وعن احلق إن تفتحت قلوم له
  .البطش ، وتقيها من الفتنة وحترسها من األشواك والسموم

ومل يشأ اللّه أن يترك اإلميان واخلري واحلق عزال تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ، اعتمادا على قوة 
ها الباطل قد فالقوة املادية اليت ميلك. اإلميان يف النفوس وتغلغل احلق يف الفطر ، وعمق اخلري يف القلوب
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وللصرب حد ولالحتمال أمد ، وللطاقة البشرية مدى تنتهي . تزلزل القلوب وتفنت النفوس وتزيغ الفطر
  .إليه

ومن مث مل يشأ أن يترك املؤمنني للفتنة ، إال ريثما يستعدون للمقاومة . واللّه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم
  .وعندئذ أذن هلم يف القتال لرد العدوان. .، ويتهيأون للدفاع ، ويتمكنون من وسائل اجلهاد 

ِإنَّ اللَّه يداِفع «: وقبل أن يأذن هلم باالنطالق إىل املعركة آذم أنه هو سيتوىل الدفاع عنهم فهم يف محايته 
  ..» عِن الَِّذين آمنوا

  ..»  كُلَّ خواٍن كَفُوٍرِإنَّ اللَّه ال يِحب«: وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم خمذولون حتما 
وأنه حكم هلم بأحقية دفاعهم وسالمة موقفهم من الناحية األدبية فهم مظلومون غري معتدين وال متبطرين 

وِإنَّ اللَّه «: وأن هلم أن يطمئنوا إىل محاية اللّه هلم ونصره إياهم ..» أُِذنَ ِللَِّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا«: 
لى نعلَقَِدير ِرِهمص «..  

وأن هلم ما يربر خوضهم للمعركة فهم منتدبون ملهمة إنسانية كبرية ، ال يعود خريها عليهم وحدهم ، 
إمنا يعود على اجلبهة املؤمنة كلها وفيها ضمان حلرية العقيدة وحرية العبادة وذلك فوق أم مظلمون 

وهي .. » ربنا اللَّه: وا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإلَّا أَنْ يقُولُوا الَِّذين أُخِرج«: أخرجوا من ديارهم بغري حق 
فهو البغي . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم. أصدق كلمة أن تقال ، وأحق كلمة بأن تقال

وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية . املطلق الذي ال يستند إىل شبهة من ناحية املعتدين
ملعتدى عليهم ، إمنا هي العقيدة وحدها من أجلها خيرجون ، ال الصراع على عرض من أعراض هذه ا

! األرض ، اليت تشتجر فيها األطماع وتتعارض فيها املصاحل وختتلف فيها االجتاهات وتتضارب فيها املنافع
ال دفْع اللَِّه الناس بعضهم ولَو«: حاجة العقيدة إىل الدفع عنها .. ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة 

  ..» ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثرياً
والصوامع أماكن العبادة املنعزلة للرهبان ، والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع ، والصلوات 

  . واملساجد أماكن العبادة للمسلمني.أماكن العبادة لليهود
 ال يشفع هلا يف نظر الباطل أن اسم اللّه - على قداستها وختصيصها لعبادة اللّه -وهي كلها معرضة للهدم 

أي دفع محاة العقيدة ألعدائها الذين ينتهكون . يذكر فيها ، وال حيميها إال دفع اللّه الناس بعضهم ببعض
فالباطل متبجح ال يكف وال يقف عن العدوان إال أن يدفع مبثل القوة اليت . حرمتها ، ويعتدون على أهلها

وال يكفي احلق أنه احلق ليقف عدوان الباطل عليه ، بل ال بد من القوة حتميه وتدفع . يصول ا وجيول
لة وال بد من وقفة أمام هذه النصوص القلي! وهي قاعدة كلية ال تتبدل ما دام اإلنسان هو اإلنسان. عنه

  .الكلمات العميقة الداللة ، وما وراءها من أسرار يف عامل النفس وعامل احلياة
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إن اللّه يبدأ اإلذن بالقتال للذين قاتلهم املشركون ، واعتدى عليهم املبطلون ، بأن اللّه يدافع عن الذين 
عِن الَِّذين آمنوا ِإنَّ اللَّه ال يِحب ِإنَّ اللَّه يداِفع «: آمنوا ، وأنه يكره املعتدين عليهم من الكفار اخلائنني 

  ..» كُلَّ خواٍن كَفُوٍر
ومن يدافع اللّه عنه فهو ممنوع حتما من عدوه ، ظاهر . فقد ضمن للمؤمنني إذن أنه هو تعاىل يدافع عنهم

لون ففيم إذن يأذن هلم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم اجلهاد؟ وفيم إذن يقات.. حتما على عدوه 
والعاقبة معروفة ، واللّه قادر على حتقيق ... فيصيبهم القتل واجلرح ، واجلهد واملشقة ، والتضحية واآلالم 

  العاقبة هلم بال جهد وال مشقة ، وال تضحية وال أمل ، وال قتل وال قتال؟
 البشر من تلك والذي ندركه حنن.. واجلواب أن حكمة اللّه يف هذا هي العليا ، وأن للّه احلجة البالغة 

احلكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من جتاربنا ومعارفنا أن اللّه سبحانه مل يرد أن يكون محلة دعوته ومحاا 
الكساىل ، الذين جيلسون يف استرخاء ، مث يترتل عليهم نصره سهال هينا بال عناء ، رد » التنابلة«من 

 اللّه بالدعاء ، كلما مسهم األذى ووقع عليهم أم يقيمون الصالة ويرتلون القرآن ويتوجهون إىل
نعم إم جيب أن يقيموا الصالة ، وأن يرتلوا القرآن ، وأن يتوجهوا إىل اللّه بالدعاء يف السراء ! االعتداء
  .والضراء

  .ولكن هذه العبادة وحدها ال تؤهلهم حلمل دعوة اللّه ومحايتها إمنا هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة
رية اليت يدخروا للموقعة ، والسالح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل مبثل سالحه والذخ

  .ويزيدون عنه سالح التقوى واإلميان واالتصال باللّه
لقد شاء اللّه تعاىل أن جيعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم يف 

ية ال تستيقظ كل الطاقات املذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه اخلطر فالبنية اإلنسان. أثناء املعركة
عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما .. وهي تدفع وتدافع ، وهي تستجمع كل قوا لتواجه القوة املهامجة 

أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند مع اخلاليا األخرى يف العمليات املشتركة ولتؤيت أقصى ما 
  . ، وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إىل أكمل ما هو مقدور هلا وما هي مهيأة له من الكمالمتلكه

واألمة اليت تقوم على دعوة اللّه يف حاجة إىل استيقاظ كل خالياها ، واحتشاد كل قواها ، وتوفز كل 
مانة الضخمة استعدادها ، وجتمع كل طاقاا ، كي يتم منوها ، ويكمل نضجها ، وتتهيأ بذلك حلمل األ

  .والقيام عليها
والنصر السريع الذي ال يكلف عناء ، والذي يترتل هينا لينا على القاعدين املسترحيني ، يعطل تلك 

  .الطاقات عن الظهور ، ألنه ال حيفزها وال يدعوها
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أوال ألنه رخيص الثمن مل تبذل فيه . وذلك فوق أن النصر السريع اهلني اللني سهل فقدانه وضياعه
وثانيا ألن الذين نالوه مل تدرب قواهم على االحتفاظ به ومل تشحذ طاقام وحتشد . ضحيات عزيزةت

  .فهي ال تتحفز وال حتتشد للدفاع عنه. لكسبه
وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك اليت تنشأ من النصر واهلزمية ، والكر والفر ، والقوة والضعف 

ومن الفرح والغم ، ومن االطمئنان . من األمل واألمل.. ملشاعر املصاحبة هلا ومن ا. والتقدم والتقهقر
  .والقلق

ومعها التجمع والفناء يف العقيدة واجلماعة والتنسيق بني .. ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة 
مجيع االجتاهات يف ثنايا املعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة ، وتدبري األمور يف 

  ٣١٣.وكلها ضرورية لألمة اليت حتمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس.. احلاالت 
جعل اللّه دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم .. من أجل هذا كله ، ومن أجل غريه مما يعلمه اللّه 

  .أنفسهم ومل جيعله لقية بط عليهم من السماء بال عناء 
فيكون هذا . ربنا اللّه: موا وأخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا والنصر قد يبطىء على الذين ظل

  .اإلبطاء حلكمة يريدها اللّه
قد يبطىء النصر ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها ، ومل يتم بعد متامها ، ومل حتشد بعد طاقاا 

فلو نالت النصر حينئذ . ستعدادات، ومل تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى املذخور فيها من قوى وا
  !لفقدته وشيكا لعدم قدرا على محايته طويال

 وقد يبطىء النصر حىت تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة ، وآخر ما متلكه من رصيد ، فال 
  .تستبقي عزيزا وال غاليا ، ال تبذله هينا رخيصا يف سبيل اللّه

ة املؤمنة آخر قواها ، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من اللّه  وقد يبطىء النصر حىت جترب األم
الشر والفساد ، وحققوا ذا وذاك صفة األمة املسلمة اليت ال تبقى على منكر وهي قادرة على تغيريه ، 

  ..وال تقعد عن معروف وهي قادرة على حتقيقه 
                                                 

إن السالم هو غاية اإلسالم كما تقرر .. ذن به إال لغاية أكرب من املهادنة واملوادعة واإلسالم مع هذا ال يعد القتال غاية لذاته ، وال يأ - ٣١٣
أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم . ولكنه السالم الذي ال اعتداء فيه وال ظلم وال بغي وال عدوان. آيات أخرى كثرية يف القرآن

عبادة ، والعدل يف احلكم ، والعدل يف اجلزاء ، والعدل يف توزيع املغامن واملغارم من مقومات اإلنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية ال
أما حيث يقع البغي على أي مقوم من هذه املقومات يف أية .. واحلقوق والواجبات ، واستقامة السلوك الفردي واجلماعي على حدود اللّه 

  . مجاعة ، أو من مجاعة على فرد أو مجاعة ، أو من دولة ، على دولةصورة من الصور ، سواء وقع من فرد على فرد ، أو من فرد على
فليس السالم يف اإلسالم هو املهادنة واملوادعة إمنا هو حتقق اخلري والعدل على النهج . فاإلسالم ال يرضى حينئذ بسالم يقوم على هذا العدوان

 ).إلسالميراجع بتوسع كتاب السالم العاملي وا.. (الذي رمسه اللّه للعباد 
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ده للناس يف احلياة ، معتزين باللّه وحده دون هؤالء هم الذين ينصرون اللّه ، إذ ينصرون جه الذي أرا
  .وهؤالء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقني. سواه

واألمر بعد ذلك للّه ، يصرفه كيف .. املشروط بتكاليفه وأعبائه . فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته
وِللَِّه عاِقبةُ «: ما ختتل القوائم ، أو مل التكاليف يشاء ، فيبدل اهلزمية نصرا ، والنصر هزمية ، عند 

  ..» الْأُموِر
من انتصار احلق والعدل واحلرية املتجهة إىل اخلري . إنه النصر الذي يؤدي إىل حتقيق املنهج اإلهلي يف احلياة

  ..ع والشهوات املنظور فيه إىل هذه الغاية اليت يتوارى يف ظلها األشخاص والذوات ، واملطام. والصالح
فال يعطى ألحد جزافا أو حماباة وال يبقى ألحد ال . وله شروطه. وله تكاليفه. وله مثنه. وهو نصر له سببه

  ٣١٤..حيقق غايته ومقتضاه 
  

����������������   

                                                 
 )٢٤٢٤ / ٤ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣١٤
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  :القتال يف سبيل نصرة املستضعفني -٥
لْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساِء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ وما لَكُم لَا تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه وا{: قال تعاىل 

  النساء} ربنا أَخِرجنا ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعلْ لَنا ِمن لَدنك وِليا واجعلْ لَنا ِمن لَدنك نِصريا 
  )٧٥( :اآلية 
رحي ِمن ِفنيعضتقَاِذ املُسِبيِل ِإنِفي سِتِه ، والَِء كَِلمِبيِل ِإعاِل ِفي سلَى الِقتع ِمِننياملُؤ هادالَى ِعبعاُهللا ت ض

أَي : ِم ِفيها ، ويقُولُ لَهم املُؤِمِنني املَوجوِدين ِفي مكَّةَ ، ِمن الرجاِل والنساِء والصبياِن ، املُتبرِمني ِباملَقَا
عذٍْر لَكُم يمنعكُم ِمن أَنْ تقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اِهللا ِلتِقيموا التوِحيد ، وتنصروا العدلَ واحلَق ، وِفي سِبيِل إنقَاِذ 

لكَفَرةُ ِفي مكَّةَ ، وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخِرجهم ِمن ِتلْك ِإخواِنكُم املُستضعِفني الِذين يستِذلُّهم الطُّغاةُ ا
  .الظَّاِلِم أّهلُها ، وأنْ يسخر لَهم ِمن ِعنِدِه من ينصرهم ، وينِقذُهم ِمما هم ِفيِه ) القَريِة ( البلْدِة 

عن اجلهاد ، ويصرف وجوههم عنه ، وبني أيديهم أسبابه قائمة ، وماذا يقعد باملؤمنني : " قال اخلطيب 
  ودواعيه جمتمعة ؟ 

فهؤالء البغاة الطغاة يتسلطون على املستضعفني ، من الرجال والنساء والولدان ، الذين ال يستطيعون دفع 
إىل اللّه العدوان ، وال يقدرون على اإلفالت من هذا العذاب املسلط عليهم ، وليس هلم إال الضراعة 

والّلجأ إليه أن خيلصهم من هذا البالء ، وأن يسوق إليهم من رمحته جندا من جنده ، وعبادا من عباده ، 
  !ينتصرون هلم ، ويدفعون يد العدوان عنهم

إن املروءة ـ قبل الدين ـ تقضى بأن خيف أهل النجدة والنخوة ، إىل استنفاذ هؤالء املستضعفني ، 
فكيف إذا كان هؤالء الضعاف ..لذئاب ، وعلقت م شباك الضالني الظاملني الذين تسلطت عليهم ا

  املستضعفون ، إمنا يلقون ما يلقون من عنت وإرهاق ، ألم آمنوا باللّه ، واستجابوا لرسول اللّه ؟ 
إن كل مسلم مطالب ـ ديانة ومروءة ـ أن جياهد خلالصهم ، وأن يستشهد ىف سبيل احلق الذي 

ه ، وأوذوا بسببه ، فهم ـ واألمر كذلك ـ ىف اجلبهة املقاتلة مع املؤمنني ، ولزام على كل استمسكوا ب
  ..مؤمن أن يدفع الضر عنهم ، وأن يرد يد البغي املتسلطة عليهم 

، تكشف عن إشارة مضيئة » واجعلْ لَنا ِمن لَدنك وِليا واجعلْ لَنا ِمن لَدنك نِصرياً « : وىف قوله تعاىل 
إن هؤالء ااهدين هم جند اللّه الذين .. مجاعة ااهدين الذين ندم اللّه الستنفاذ هؤالء املستضعفني 

إم استجابة لدعوة هؤالء املظلومني ، حني .. بعثهم من لدنه ، ليكونوا أولياء ونصراء هلؤالء الضعفاء 
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 أَخِرجنا ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعلْ لَنا ِمن ربنا« : وجهوا وجوههم إىل اللّه ضارعني قائلني 
  ٣١٥."»لَدنك وِليا واجعلْ لَنا ِمن لَدنك نِصرياً 

هذا حث من اهللا لعباده املؤمنني وييج هلم على القتال يف سبيله، وأن ذلك قد تعني : " وقال السعدي 
واحلال أن } وما لَكُم ال تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه { :  عليهم بتركه، فقالعليهم، وتوجه اللوم العظيم

املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال ومع هذا فقد ناهلم 
نفسهم بالكفر أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون اهللا أن خيرجهم من هذه القرية الظامل أهلها أل

  .والشرك، وللمؤمنني باألذى والصد عن سبيل اهللا، ومنعهم من الدعوة لدينهم واهلجرة
ويدعون اهللا أن جيعل هلم وليا ونصريا يستنقذهم من هذه القرية الظامل أهلها، فصار جهادكم على هذا 

هاد الذي هو الطمع يف الوجه من باب القتال والذب عن عيالتكم وأوالدكم وحمارمكم، ال من باب اجل
الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويالم املتخلف عنه أعظم اللوم، فاجلهاد الذي فيه استنقاذ 

  ٣١٦."املستضعفني منكم أعظم أجرا وأكرب فائدة، حبيث يكون من باب دفع األعداء
فَات ِإلَى الِْخطَاِب ِلِزيادِة الْحثِّ علَى الِْقتاِل الَِّذي وما لَكَم لَا تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا الِْت: " ويف تفسري املنار 

 أَي ، قِبيِل الْحِنِه ِفي سِلكَو هِمن د؟ : لَا ب كُوهرتى تتاِل حِك الِْقتراِل تذَاِر ِفي حالْأَع ِمن لَكُم تاذَا ثَبمو
 أَي : اِنعلَا مو لَكُم ذْرِر لَا عيلَاِل الْخِإحِك ، ورالش قَامِحيِد موِة التِبيِل اِهللا ِلِإقَامقَاِتلُوا ِفي سأَنْ ت كُمعنمي

محلَّ الشر ، ووضِع الْعدِل والرحمِة ، ِفي موِضِع الظُّلِْم والْقَسوِة والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساِء 
 اِن أَيالِْولْداِء : وظُلِْم الْأَقِْوي ِمن ِفنيعضتسقَاذُ الْمِبيِل اِهللا ِإنس ِمن صأَخو أَو ، ِفنيعضتسِبيِل الْمِفي س

الْعذَاِب والْقَهِر ، ومنعوهم ِمن الْجباِرين ، وهم ِإخوانكُم ِفي الديِن ، وقَِد استذَلَّهم أَهلُ مكَّةَ ونالُوا ِمنهم ِب
 ِفي ِملَِّتِهم موهدريو ، ِديِنِهم نع موهفِْتنِة ِليرالِْهج.  

 اماذُ الِْإمتقَالَ الْأُس : ِلِمنيسالْم اِن ِمنفَاِء الِْإميعِلض الِْخطَاب- اِفِقنينلَا ِللْم -فُونَ هعضتسالْمونَ  وِمنؤالْم م
الْمحصورونَ ِفي مكَّةَ يضطَِهدهم الْمشِركُونَ ويظِْلمونهم ، وقَد جعلَ لَهم سِبيلًا خاصا عطَفَه علَى سِبيِل 

ةُ ِفيِه ِإثَاركْتالنو ، ا لَهفِْسِرينت ِمن ِلما عاِخلٌ ِفيِه كَمد هأَن عِإيقَاظُ اِهللا مِة ، وِة الطَِّبيِعيِحييالْأَر زهِة ، ووخةُ الن
الَِّذين يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا : وِلذَِلك مثَّلَ حالَهم ِبما يدعو ِإلَى نصرِتِهم ، فَقَالَ ؛ شعوِر الْأَنفَِة والرحمِة 
بين أَنهم :  أَهلُها واجعلْ لَنا ِمن لَدنك ولْيا واجعلْ لَنا ِمن لَدنك نِصريا ، أَقُولُ ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم

 ِمِهمقَو وا ِمنفَقَد- ِل ِديِنِهماِب- ِلأَجبقَطُِّع أَسِلت مظَِهٍري ، فَهِغيٍث ووا كُلَّ مِرمحِصٍري ، ونٍن ووكُلَّ ع  
الرجاِء ِبِهم يستِغيثُونَ ربهم ، ويدعونه ِليفَرج كَربهم ، ويخِرجهم ِمن ِتلْك الْقَريِة وِهي وطَنهم ِلظُلِْم 
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مهرصنيو مهرلَّى أَموتي نِة ماصِتِه الْخايِبِعن ملَه رخسيو ، ما لَهِلهأَه كُموا ِإلَياِجرهِلي مهظَلَم نلَى مع 
 ِصلُوا ِبكُمتياِن ؛ ومذَا الزِفي ه ِهلَ ذَِلكِإنْ جطَاِن ، والْأَواِب وساِبِط الْأَنور ى ِمناِن أَقْواِبطَةَ الِْإميفَِإنَّ ر

نكُم وِليا لَهم ونِصريا ، وقَد بينا بعض ما كَانَ علَيِه مشِركُو مكَّةَ من لَا حظَّ لَهم ِمن الِْإسلَاِم فَلْيكُن كُلٌّ ِم
، ِمن ) ١٩١ : ٢(ِمن ظُلِْم الْمسِلِمني وتعِذيِبِهم ِليردوهم عن ِديِنِهم ِفي تفِْسِري والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل 

 وصاِحبه - �  - ، حتى كَانَ ذَِلك سبب الِْهجرِة وما كُلُّ أَحٍد قَدر علَى الِْهجرِة ، فَالنِبي سورِة الْبقَرِة
- هناُهللا ع ِضير -الْم اِئرونَ سدصوا يكَانوا ،وطَاعتا ِإِن اسملُوها لَقَتوا ِبِهمظَِفر لَولًا ، وا لَيراجه  ِلِمنيس

 ظُلْميِن ، وِة الديرح مداِل ِإلَّا عِع الِْقترش ببا كَانَ سما ، وكْرا نذَابا عهِريدونَ مذِّبعيِة ، ورِن الِْهجع
:  ، يقُولُ الْجاِهلُونَ والْمتجاِهلُونَ الْمشِرِكني ِللْمسِلِمني ، ومع هذَا كُلِِّه ، وما أَفَاضت ِبِه الْآيات ِمن بياِنِه

   ٣١٧ِإنَّ الِْإسلَام نِشر ِبالسيِف والْقُوِة ، فَأَين كَانِت الْقُوةُ ِمن أُولَِئك الْمستضعِفني؟
نساء وكيف تقعدون عن القتال يف سبيل اللّه واستنقاذ هؤالء املستضعفني من الرجال وال: " ويف الظالل 

والولدان؟ هؤالء الذين ترتسم صورهم يف مشهد مثري حلمية املسلم ، وكرامة املؤمن ، ولعاطفة الرمحة 
  اإلنسانية على اإلطالق؟

واحملنة يف العقيدة . هؤالء الذين يعانون أشد احملنة والفتنة ألم يعانون احملنة يف عقيدم ، والفتنة يف دينهم
رض والنفس والعرض ، ألا حمنة يف أخص خصائص الوجود اإلنساين ، الذي أشد من احملنة يف املال واأل

ومشهد املرأة الكسرية والولد الضعيف ، مشهد مؤثر ! تتبعه كرامة النفس والعرض ، وحق املال واألرض
 وخباصة حني يكون الدفع عن الدين -ال يقل عنه مشهد الشيوخ الذين ال ميلكون أن يدفعوا . مثري

  . وهذا املشهد كله معروض يف جمال الدعوة إىل اجلهاد-والعقيدة 
وهو أسلوب عميق الوقع ، .. لذلك يستنكر القعود عن االستجابة هلذه الصرخات . وهو وحده يكفي

  .بعيد الغور يف مسارب الشعور واإلحساس
اليت » الظَّاِلِم أَهلُهاهِذِه الْقَريِة «إن : وال بد من لفتة هنا إىل التصور اإلسالمي للبلد واألرض والوطن 

 دار حرب ، جيب أن يقاتل املسلمون الستنقاذ املسلمني املستضعفني - يف موضعها ذاك -يعدها اإلسالم 
ويدعو . وطن املهاجرين ، الذين يدعون هذه الدعوة احلارة إىل قتال املشركني فيها» مكة«منها ، هي 

  ! منهاملسلمون املستضعفون هذه الدعوة احلادة للخروج 
 حني مل تقم فيها شريعة اللّه ومنهجه وحني فنت فيها -إن كوا بلدهم مل يغري وضعها يف نظر اإلسالم 

دار .. » دار حرب«بل اعتربت بالنسبة هلم هم أنفسهم .. املؤمنون عن دينهم ، وعذبوا يف عقيدم 

                                                 
 )٢١٠ / ٥ (-تفسري املنار  -  ٣١٧
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إن .. خوم املسلمني منها حرب ، هم ال يدافعون عنها ، وليس هذا فحسب بل هم حياربوا إلنقاذ إ
ووطنه الذي جياهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة اللّه فيه . راية املسلم اليت حيامي عنها هي عقيدته

وكل تصور آخر .. اليت تتخذ املنهج اإلسالمي منهجا للحياة » دار اإلسالم«وأرضه اليت يدفع عنها هي 
  ٣١٨."اهليات ، وال يعرفه اإلسالمللوطن هو تصور غري إسالمي ، تنضح به اجل

  
���������������   
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  : قتال أولياء الشيطان -٦
الَِّذين َآمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَوِلياَء { :قال تعاىل 

  ]٧٦/النساء[}اِن كَانَ ضِعيفًا الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَ
أما الِذين كَفَروا . الِذين آمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل ِإعالَِء كَِلمِة اِهللا ، ونشِر ِديِنِه ، الَ يبتغونَ غَير ِرضواِن اِهللا 

وكَيد . ين يزين لَهم الكُفْر ، ويمنيِهم النصر ، الِذ) الطَّاغُوِت ( ، فَِإنهم يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الشيطَاِن 
أما أَوِلياُء اِهللا فَهم اَألِعزةُ ، ألنَّ اَهللا حاِميِهم وناِصرهم . الشيطَاِن ضعيف ، وهو الَ يستِطيع نصر أَوِلياِئِه 

ؤِمِنني ، أَوِلياِء اِهللا ، أنْ الَ يخافُوا أَعداَءهم الكُفَّار ، ألنَّ العاِقبةَ ِللْمؤِمِنني ومِعزهم ، وِلذَِلك فَعلَى املُ
 ِلِصنياملُخ.  

ِإزالَِة شر أَقْبح الِْقتالُ ِفي نفِْسِه أَمر قَِبيح ، ولَا يِجيز الْعقْلُ السِليم ارِتكَاب الْقَِبيِح ِإلَّا ِل: " ويف تفسري املنار 
ِمنه ، والْأُمور ِبمقَاِصِدها وغَاياِتها ، وِلذَِلك بين الْقُرآنُ ِفي ِعدِة مواِضع ِحكْمةَ الِْقتاِل وكَوِنِه ِللضرورِة 

بياِن ما ِفي هِذِه الْآيِة ِمن كَوِن الِْقتاِل الْمأْموِر ِبِه وِإزالَِة الْمفْسدِة ، وِإدالَِة الْمصلَحِة ، ولَم يكْتِف هنا ِب
مقَيدا ِبكَوِنِه ِفي سِبيِل اِهللا وِهي سِبيلُ الْحق والْعدِل ، وِإنقَاِذ الْمستضعِفني الْمظْلُوِمني ِمن الظُّلِْم ، حتى 

ِة ِذكِْرِه ، مادِبِإع هِلِه ، فَقَالَ أَكَّدِلأَج قَاِتلُ الْكُفَّارا يم وهِه ، ولَِتِه ِبِضدقَابم قَاِتلُونَ ِفي : عوا ينآم الَِّذين
 ، وهو سِبيِل اِهللا والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت تقَدم أَنَّ الطَّاغُوت ِمن الْمبالَغِة ِفي الطُّغياِن

 والْكَاِفرونَ -مجاوزةُ حدوِد الْحق والْعدِل والْخيِر ، ِإلَى الْباِطِل والظُّلِْم والشر ، فَلَو ترك الْمؤِمنونَ الِْقتالَ 
 هكُونرتلَا ي-مهضعب اساِهللا الن فْعلَا دلَوو معو الطَّاغُوت لَبلَغ  ضِت الْأَردٍض لَفَسع٢٥١ : ٢( ِبب ( ،

فَغلَبِت الْوثَِنيةُ الْمفِْسدةُ ِللْعقُوِل والْأَخلَاِق ، وعم الظُّلْم ِبعموِم اِلاسِتبداِد فَقَاِتلُوا أَوِلياَء الشيطَاِن فَأَنتم أَيها 
 كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا ِلأَنه يزين ِلأَصحاِبِه الْباِطلَ والظُّلْم والشر ، وِإهلَاك الْمؤِمنونَ أَوِلياُء الرحمِن ِإنَّ

و دالْكَي وذَا ههو ، مفُهرشو مها ِعزِفيهو ، ملَه ريا خهِتِه أَنسوسِبو مهوِهمِل ، فَيسالنِث ورالْح ، اعالِْخد
وِمن سنِن اِهللا ِفي تعارِض الْحق والْباِطِل ، أَنَّ الْحق يعلُو والْباِطلَ يسفُلُ ، وِفي مصارعِة الْمصاِلِح 

يطْلُبونَ شيئًا ثَاِبتا صاِلحا تقْتِضيِه والْمفَاِسِد بقَاُء الْأَصلَِح ، ورجحانُ الْأَمثَِل ، فَالَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا 
طَِبيعةُ الْعمراِن فَسنن الْوجوِد مؤيدةٌ لَهم ، والَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الشيطَاِن يطْلُبونَ اِلانِتقَام واِلاسِتعلَاَء 

الن ِخريستو ، قِر حيِض ِبغِفي الْأَر ننسِة ، وِليمِر السشةُ الْبا ِفطْراهأْبت ورأُم ِهيو لَذَّاِتِهمو اِتِهموهاِس ِلش
 الْباِطِل ِفي الْعمراِن الْقَِوميِة ، فَلَا قُوةَ ولَا بقَاَء لَها ، ِإلَّا ِبترِكها وشأْنها ، وِإرخاِء الِْعناِن ِلأَهِلها ، وِإنما بقَاُء

 اماذُ الِْإمتقَالَ الْأُس ، رى آخنعم ثَمو ، هنع قِة الْحمواِطِر : نوِبخ طُوفي اهسا عمع ابوةُ جِذِه الْآيه
اُء أَكْثَردالْأَعفَاُء وعا ضنقَاِتلُ ِلأَنا لَا ننأَن وهفَاِء ، وعالض اُهللا أُولَِئك ملَّها ، فَدددا عى ِمنأَقْوا ، وددا عِمن - 

 علَى قُوِة الْمؤِمِنني الَِّتي لَا تعاِدلُها قُوةٌ ، وضعِف الْأَعداِء الَِّذي لَا يِفيده معه كَيد ولَا ِحيلَةٌ ، وهو -تعالَى 
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ِفي سِبيِل اِهللا ، وهو تأِْييد الْحق الَِّذي يوِقن ِبِه صاِحبه ، وصاِحب الْيِقِني والْمقَاِصِد أَنَّ الْمؤِمِنني يقَاِتلُونَ 
 ، وِفي الصِحيحِة الْفَاِضلَِة تتوجه نفْسه ِبكُلِّ قُواها ِإلَى ِإتماِم اِلاسِتعداِد ، ويكُونُ أَجدر ِبالصبِر والثَّباِت

  .ذَِلك ِمن الْقُوِة ما لَيس ِفي كَثْرِة الْعدِد والْعدِد 
وِفي هِذِه الْآيِة ِمن الِْعبرِة أَنَّ الِْقتالَ الديِني أَشرف ِمن الِْقتاِل الْمدِني ِلأَنَّ الِْقتالَ الديِني ِفي حكِْم : أَقُولُ 

قْصلَاِم يالَى الِْإسعِلِه تِبقَو ادرالْم ِهييِن ، وةَ الديرحلَ ودالْعو قِبِه الْح ةٌ : دنكُونَ ِفتى لَا تتح مقَاِتلُوه٨(و 
، وقَالَ ِفي ) ٢٥٦ : ٢(، أَي حتى لَا يفْتن أَحد عن ِديِنِه ويكْره علَى ترِكِه ، لَا ِإكْراه ِفي الديِن ) ٣٩: 

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ : وصِف من أُِذنَ لَهم ِبالِْقتاِل بعد ما بين ِإلْجاَء الضرورِة ِإلَيِه 
 وتقَدم شرح ذَِلك ِمرارا ، وأَما الِْقتالُ ،) ٤١ : ٢٢(وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر 

الْمدِني فَِإنما يقِْصد ِبِه الْملْك والْعظْمةَ ، وتحكُّم الْغاِلِب الْقَِوي ِفي الْمغلُوِب الضِعيِف ، وِإنما يذُم أَهلُ 
نهم أُولُو قُوٍة وأُولُو بأٍْس شِديٍد ِفي الْحروِب الْمدِنيِة ، ولَهم طَمع ِفي ِبلَاٍد لَيس ِلأَ؛ الْمدِنيِة الْحرب الديِنيةَ 

 ويتِهمونها باِطلًا لَها ِمثْلُ ِتلْك الْقُوِة ، وِإنما لَها بِقيةٌ ِمن قُوِة الْعِقيدِة ، فَهم يِريدونَ الْقَضاَء علَى هِذِه الْبِقيِة
  .ِبهِذِه التهمِة 

 ِإذَا عِرضت علَيها أَعمالُ -وِمنها أَنَّ هِذِه الْآياِت وساِئر ما ورد ِفي الِْقتاِل ِفي السوِر الْمتعددِة تدلُّ 
 ِلِمنيسا ا-الْمهوِجبالَِّتي ي برلَى أَنَّ الْحا  عكَهرت قَد وددا الْحلَه ددحيوطَ ورا الشِرطُ لَهتشيو ينلد

 لَهأَهو ينطُ الدوحتآنَ والْقُر ِقيمةٌ تلَاِميةٌ ِإسكُومِض حِفي الْأَر تِجدو لَووٍن طَِويلٍَة ، وقُر ونَ ِمنِلمسالْم
دِإع ِمن هبجا أَوِبم عا مهِإن ٍة ثُمِبيرلٍَة حوى دكُونَ أَقْوى تتِب حراٍد ِللْحدِتعاسٍة وقُو ِمن طَاعتسا ياِد كُلِّ م

ك الْحدوِد الْعاِدلَِة ذَِلك تتجنب اِلاعِتداَء فَلَا تبدأُ غَيرها ِبِقتاٍل ِبمحِض الظُّلِْم والْعدواِن ، بلْ تِقف ِعند ِتلْ
 ، مةً لَهاِلحةً صوِة قُدِحيحِة الصِنيدلُ الْما أَهذَهخةُ لَاتكُومِذِه الْحه تِجدو فَاِع ، لَوالدوِم وجِفي الْه

ِه ِفي ذَِلك ِممن يدعونَ اتباعه ،وِإنما الْغلَبةُ ولَِكن صار بعض الْأُمِم الَِّتي لَا تِدين ِبالْقُرآِن أَقْرب ِإلَى أَحكَاِم
  .والِْعزةُ ِلمن يكُونُ أَقْرب ِإلَى ِهدايِة الْقُرآِن ِبالِْفعِل ، علَى من يكُونُ أَبعد عنها وِإِن انتسب ِإلَيِه ِبالْقَوِل 

الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها ِلتذِْكِري ما أُسِند ِإلَيِه : لْآيِة تذِْكري ِصفَِة اللَّفِْظ الْمؤنِث ِفي قَوِلِه وِمن مباِحِث اللَّفِْظ ِفي ا
علَى حسِب ما فَِإنَّ اسم الْفَاِعِل أَِو الْمفْعوِل ِإذَا أُجِري علَى غَيِر من هو لَه كَانَ كَالِْفعِل يذَكَّر ويؤنثُ 

 ِلكا كَقَوناها هلُهأَه ِملَ ِفيِه ، فَالظَّاِلما : علُهأَه ظِْلم٣١٩".الَِّتي ي  
وإذ ندب اللّه سبحانه من عباده من يتولّون الدفاع عن املستضعفني ، وجياهدون ىف : " وقال اخلطيب 

اب ااهدون ملا ندم اللّه له ـ فإم سبيل اللّه من أجل خالصهم من يد البغي والعدوان ، وإذ استج
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فاملؤمن ـ إن صح إميانه ـ كان دائما أبدا .. ذا قد حققوا معىن اإلميان الذي رضوا به ، واختذوه دينا 
ألم أعطوا .. »الَِّذين آمنوا يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه « : ىف جبهة احلق ، ينتصر له ، ويقاتل ىف سبيله 

  ..إم أولياء الباطل ، وأتباع الضالل .. وليس كذلك سبيل الكافرين .م كلّه للّهوالءه
هو .. والطاغوت ..ولذلك فهم يقاتلون ـ حني يقاتلون ـ حلساب الباطل ، وحتت راية الطاغوت 

ِلياَء فَقاِتلُوا أَو« : إنه الشيطان ، كما فسرته اآلية ىف قوله تعاىل .. جممع كل شر ، وملتقى كل فساد 
  ..»الشيطاِن 

تثبيت ألقدام ااهدين ىف سبيل اللّه ، وتطمني » ِإنَّ كَيد الشيطاِن كانَ ضِعيفاً « : وىف قوله تعاىل 
ألم على احلق ، وىف سبيل احلق يقاتلون ، والعدو .. لقلوم ، وتلويح هلم ببشائر النصر على عدوهم 

واللّه سبحانه هو احلق ، وهو مع احلق ، وجند احلق ، .. اطل يقاتل على طريق الباطل ، وحتت راية الب
 : ٢٢(» فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ « .. فالنصر ال يتخلف أبدا عمن يقاتلون ىف سبيل اللّه 

  ٣٢٠)."احلديد
بني «وإقامة العدل الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اللّه لتحقيق منهجه ، وإقرار شريعته ، : " ويف الظالل 

والذين : اعترافا بأن اللّه وحده هو اإلله ومن مث فهو احلاكم . ال حتت أي عنوان آخر. باسم اللّه» الناس
 غري - وإقرار شرائع شىت - غري منهج اللّه -كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت ، لتحقيق مناهج شىت 

ويقف الذين !  ونصب موازين شىت غري ميزان اللّه-اللّه  غري اليت أذن ا - وإقامة قيم شىت -شريعة اللّه 
  .آمنوا مستندين إىل والية اللّه ومحايته ورعايته

ويقف الذين كفروا مستندين إىل والية الشيطان بشىت رايام ، وشىت مناهجهم ، وشىت شرائعهم ، وشىت 
  .فكلهم أولياء الشيطان... طرائقهم ، وشىت قيمهم ، وشىت موازينهم 

فَقاِتلُوا أَوِلياَء «: يأمر اللّه الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان وال خيشوا مكرهم وال مكر الشيطان و
  .»الشيطاِن ، ِإنَّ كَيد الشيطاِن كانَ ضِعيفاً

مقتنعي الوجدان بأم . وهكذا يقف املسلمون على أرض صلبة ، مسندين ظهورهم إىل ركن شديد
وليست لقومهم ، وال جلنسهم .  للّه ، ليس ألنفسهم منها نصيب ، وال لذوام منها حظخيوضون معركة

وأم يواجهون قوما أهل . إمنا هي للّه وحده ، وملنهجه وشريعته.. ، وال لقرابتهم وعشريم منها شيء 
وكل مناهج البشر  -ألم يقاتلون لتغليب مناهج البشر اجلاهلية . باطل يقاتلون لتغليب الباطل على احلق

 على اللّه - وكل شرائع البشر جاهلية - على شريعة منهج اللّه ولتغليب شرائع البشر اجلاهلية -جاهلية 
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 على عدل اللّه ، الذي هم مأمورون أن - وكل حكم للبشر من دون اللّه ظلم -ولتغليب ظلم البشر 
  ..حيكموا به بني الناس 

وأم يواجهون قوما ، الشيطان وليهم فهم . أن اللّه وليهم فيهاكذلك خيوضون املعركة ، وهم يوقنون 
  ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. إذن ضعاف 

وسواء بعد ذلك . قبل أن يدخلوها. ومن هنا يتقرر مصري املعركة يف حس املؤمنني ، وتتحدد ايتها
ورأى بعينيه النصر فهو واثق  أم بقي حىت غلب ، - فهو واثق من النتيجة -استشهد املؤمن يف املعركة 

  .من األجر العظيم
من هذا التصور احلقيقي لألمر يف كلتا حالتيه ، انبثقت تلك اخلوارق الكثرية اليت حفظها تاريخ اجلهاد يف 

وما بنا أن . سبيل اللّه يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل واليت تناثرت على مدى التاريخ يف أجيال كثرية
ومن هذا التصور كان ذلك املد اإلسالمي العجيب ، يف .. مثال فهي كثرية مشهورة نضرب هلا هنا األ

أقصر فترة عرفت يف التاريخ فقد كان هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه املنهج الرباين 
. »١«ء ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل يف هذا اجلز.. للجماعة املسلمة ، على املعسكرات املعادية 

وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من املعركة الكلية الشاملة اليت خاضها القرآن يف نفوس املؤمنني ، وهو 
خيوض م املعركة مع أعدائهم املتفوقني يف العدد والعدة واملال ولكنهم يف هذا اجلانب كانوا متخلفني 

  ! فأمسوا مهزومني
ومل يكن . فلم يكن األمر هينا. هج يف إنشاء هذا التصور وتثبيتهوها حنن أوالء نرى اجلهد الذي بذله املن

 - بأي مثن -ولكنه كان جهدا موصوال ، ملعاجلة شح النفس ، وحرصها على احلياة . جمرد كلمة تقال
  ٣٢١...ويف الدرس بقية من هذا العالج ، وذلك اجلهد املوصول.. وسوء التصور حلقيقة الربح واخلسارة 

  
����������������   
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  : القتال ملنع بأس الكفار -٧
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه لَا تكَلَّف ِإلَّا نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَِّذين {  :قال تعاىل 

  ]٨٤/النساء[}كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيلًا  
 رأْمداً يمحم ولَهسالَى رعا  �اُهللا تيٌء ، كَمش هوِل ِمنسلَى الرع سكَلَ فَلَين نمفِْسِه ، والَ ِبنالِقت اِشربِبأَنْ ي

بنلَيِه ، ِلتع مهعجشيِفيِه ، و مهغِّبرياِل ، ولَى الِقتع ِمِننياملُؤ ضرحِبأَنْ ي هرأمِة يزاجنلَى مع مهمِعثَ ِهم
 أْساُهللا ب كُفي ِبذَِلكو ، ِتِهمرابصمو ِتِهممقَاومو ، لَهأَهالَِم وِة اِإلسزوح نع ِتِهمافَعدماِء ، وداَألع

  . قَاِدر علَى أَنْ ينكِّلَ ِبِهم ِفي الدنيا واآلخرِة املُشِرِكني وأَذَاهم عِن املُسِلِمني ، واُهللا قَِوي شِديد البأِْس ،
وإنه ليس بعد هذا التنديد باملنافقني ، واملرجفني بالناس ، وحتذير املؤمنني منهم ، : " قال اخلطيب  

 وإجالء هذا الدخان املنعقد ىف مساء اتمع من شائعات السوء ـ إال أن يأخذ النيب طريقه الذي هو سائر
فيه ، بعد تلك الوقفة ، اليت نظّم فيها صفوفه ، وعزل عنها هذا املرض املندس بينها ، من املنافقني 

  ..واملثبطني 
 » كفْسِإلَّا ن كَلَّفِبيِل اللَِّه ال تفَقاِتلْ ِفي س « القتال ىف سبيل اللّه واالجتاه إليه .. فهذا هو طريق النىب

إنه ال يكلّف .. وال عليه أن يتخاذل املتخاذلون ، ويبطّىء املبطّئون ..اقته بكل قوته ، والعمل فيه جهد ط
  .إال ما ميلك ، وهو ال ميلك إلّا نفسه

هو استدعاء مساوى للمؤمنني الذين صدقوا إميام أن » حرِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل « : وقوله تعاىل 
  .وىف هذا ما فيه من تكرمي هلم ، ورفع لقدرهم.. ي أخذه يكونوا مع النىب ، وأن يأخذوا طريقه الذ

.. هو رجاء يتعلق به النىب وااهدون معه » عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَِّذين كَفَروا « : وقوله سبحانه 
 هؤالء وأن.. فالنىب واملؤمنون الذين جياهدون معه على رجاء من عون اللّه هلم ، ونصرهم على أعدائهم 

األعداء إن كانوا أوىل قوة وأوىل بأس شديد ، فالنىب واملسلمون يشدون رجاءهم إىل قوة فوق هذه القوة 
  ٣٢٢."»واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيلًا « .. قوة اللّه ، وبأس اللّه .. ، وإىل بأس أعظم من هذا البأس 

 حكى من عدم طاعة املنافقني وكيدهم وتقصري اآلخرين إذا كان األمر كما: " ويف التفسري الواضح 
فقاتل أنت وحدك يف سبيل اللّه وامتثل أمره إن أردت الظفر باألعداء إذ ال تكلف إال فعل نفسك فقط ، 

مل كتبت علينا القتال ؟ وخيشون الناس أكثر من خشيتهم اللّه فدعهم ، واللّه : أما غريك من الذين يقولون 
عاهلم وما عليك إال أن حترض املؤمنني على القتال وحتثهم عليه ببيان آثاره يف الدنيا جمازيهم على أف

  .ونتائجه يف اآلخرة
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حينما حل موعد بدر الصغرى يف السنة التالية لغزوة أحد صمم على اخلروج فخرج  � وقد كان النيب 
فيان كما وعدهم وكان ومعه ألف ومخسمائة مقاتل وعشرة أفراس ، وأقاموا على بدر ينتظرون أبا س

عسى أن يكف بأسهم ويزيل  � النصر هلم ، أما أبو سفيان فرجع من الطريق وصرفه اللّه عن النيب 
قوم ، فاللّه ناصرك على األعداء سواء كنت وحدك أو معك األلوف ، فهو أشد بأسا وأشد قوة 

  ٣٢٣."نكل موسيعاقبهم العقاب الصارم الذي مينع أمثاهلم من اجلرأة على احلق وي
 لَما أَمر ِبالِْجهاِد - تعالَى -اعلَم أَنه : قَالَ الِْإمام الراِزي ِفي وجِه التناسِب واِلاتصاِل : " ويف تفسري املنار 

اِفِقنينِفي الْم ذَكَرِة ، ومقَدتاِت الْمِغيِب ِفي الْآيرالت دِفيِه أَش غَّبرو لْ ذَكَراِد ، بِفي الِْجه ِتِهمغْبِقلَّةَ ر 
  .عنهم ِشدةَ سعِيِهم ِفي تثِْبيِط الْمسِلِمني عِن الِْجهاِد عاد ِفي هِذِه الْآيِة ِإلَى الْأَمِر ِبالِْجهاِد 

 اماذُ الِْإمتقَالَ الْأُسِف أُولَ: وصاِت ِفي وأَنَّ الْآي مقَدا قَالَ تلَمفَاِء ، وعالض ِفيظًا : ِئكح سولَ لَيسِإنَّ الر
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اِهللا لَا تكَلَّف ِإلَّا :  أَيد هذَا وأَوضحه ِبقَوِلِه - تعالَى -علَيِهم ، وِإنما هو مبلِّغٌ عِن اِهللا 

ِمِننيؤِض الْمرحو كفْسن ا :  أَيهفِْسريت مقَدتِبيِل اِهللا وقَاِتلَ ِفي سأَنْ ت كَلَّفالْم تأَن كلَى . ِإنع ِقيبالرو
 كعاِل ملَى الِْقتع ِمِننيؤِض الْمرحِل ، ومِبالْع كلَيع ِجبا يِبم فَقُم ، فِْسكِلي؛ نبالت ِمن ِريضحِغ ِلأَنَّ الت

الَِّذي ِمنه الْأَمر والنهي عسى اُهللا أَنْ يكُف بأْس الَِّذين كَفَروا ، عسى هنا تدلُّ علَى الِْإعداِد والتهِيئَِة ِلأَنَّ 
ِهي ِبمعنى الْخبِر والْوعِد ، وخبره الترجي الْحِقيِقي محالٌ علَى الْعاِلِم ِبكُلِّ شيٍء الْقَاِدِر علَى كُلِّ شيٍء ، فَ

تعالَى حق ِلأَنه لَا يخِلف الِْميعاد ، والْبأْس الْقُوةُ ، وكَانَ بأْس الْكَاِفِرين موجها ِإلَى ِإذْلَاِل الْمؤِمِنني ، ِلأَجِل 
 اِصِهمخأَشو اِتِهماِن لَا ِلذَوي الِْإميدصلَى تع قِّفوتم كَفُّهو ، أِْسِهمب لَى كَفع قِّفوتاِن مالِْإمي أِْييدفَت ،

  .الْمؤِمِنني ِللِْجهاِد 
حِريض النِبي سبق غَير مرٍة تفِْسري الْأُستاِذ الِْإماِم ِلكَِلمِة عسى ِبِمثِْل هذَا وحاِصلُ الْمعنى أَنَّ ت: أَقُولُ 

ِللْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل معه هو الَِّذي يحِملُهم ِبباِعِث الِْإمياِن والِْإذْعاِن النفِْسي دونَ الِْإلْزاِم والسيطَرِة علَى 
ن نفُوس الْكَاِفِرين علَى كَف ِبأَِسِهم عِن الْمؤِمِنني اِلاسِتعداِد لَه وتوِطِني النفِْس علَيِه وذَِلك هو الَِّذي يوطِّ

 ِهملَياِء عِتدِك اِلاعرِلت ِدِهمعبِذِه ؛ ولَى هعاِل ، واِد ِللِْقتدِتعاِلاس اِل ِمنِك الِْقترى ِإلَى تعَء أَديلَا ش هِلأَن
وربةَ ِفي هذَا الْعصِر وِبِه يصرحونَ ، تبذُلُ كُلُّ دولَِة منتهى ما ِفي وسِعها ِمن الْقَاِعدِة جرى عملُ دوِل أُ

ةً ، فَلَا تاِزنوتم نهنيةُ بِبيرى الْحكُونَ الْقُووِش ، ِلتيِظيِم الْجنتِر وحالْبو راِل ِفي الْباِذ آلَاِت الِْقتخات عطْم
  .الْقَِويةُ ِفي الضِعيفَِة فَيغِريها ضعفُها ِبالِْإقْداِم علَى محاربِتها 
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 ، وِإنما يكُونُ الْمعنى أَنَّ ما - عز وجلَّ -وجعلُ عسى ِللترجي لَا يقْتِضي أَنْ يكُونَ الْمترجي هو اُهللا 
  .مرجو ِفي نفِْسِه ِبحسِب سنِة اِهللا ِفي خلِْقِه دخلَت علَيِه 

 ِكيلًا أَينت دأَشا وأْسب داُهللا أَشو : كُمندصلَا تو مهتِشدو لَاِء الْكَاِفِرينؤه أْسونَ بِمنؤا الْمهأَي كُمِخيفَنلَا ي
 الَِّذي وعده ِبالنصِر أَشد بأْسا - تعالَى -فَِإنَّ اَهللا ؛  ِبتحِريِضِه مذِْعِنني مختاِرين عن طَاعِة الرسوِل والْعمِل

أَهِل الْحق ِمنهم وأَشد تنِكيلًا لَهم ِمما يحاِولُونَ أَنْ ينكِّلُوا ِبكُم ، ولَِكن سنته سبقَت ِبأَنْ تكُونَ الْعاِقبةُ ِل
 ونَ أَوقَاِعد مهو مهرصني هاِت ، لَا أَنالثَّبِر وبالص عفَاِع مالد اببذُوا أَسخاتالِْخذْلَاِن ، و اببا أَسقَوِإذَا ات

، والتنِكيلُ أَنْ تعاِقب الْمجِرم ِعبرةً ونكَالًا مقَصرونَ ِفي الْجرِي علَى سنِنِه الَِّتي لَا تبِديلَ لَها ولَا تحِويلَ 
  . ِلغيِرِه يمنعه أَنْ يجِرم ِمثْلَ ِإجراِمِه ، وهو ِمن النكُوِل ِبمعنى اِلامِتناِع 

ِتلَ الْكَاِفِرين الَِّذين قَاوموا دعوته ِبقُوِتِهم  أَنْ يقَا- �  - كَلَّف نِبيه - تعالَى -ويؤخذُ ِمن الْآيِة أَنَّ اَهللا 
 هتِسريو ، الَِمنيالْع ا ِمندِط أَحعي ا لَمِة ماعجالش ِمن طَاهأَع هلَى أَنلُّ عدت ِهيو ، هدحِإنْ كَانَ وو ِبأَِسِهمو

-  � -قَد وفَه ، لَى ذَِلكلُّ عدت  ِه ِمنلَيع ما هِك مرِإلَى ت ِتِهموعِبد اِس كُلِِّهمِة النمقَاوى ِلمدصت 
الضلَاِل ، واتباِع النوِر الَِّذي أُنِزلَ معه ، ولَما قَاتلُوه قَاتلَهم ، وقَِد انهزم أَصحابه عنه مرةً فَبِقي ثَاِبتا 

ِلِه كَالْجأَنَّ الْفَاَء ِفي قَو مقَدا تِمم ِلمع قَدلُ ، ولْززتِل لَا يا ، : بلَها قَبلَى ما عهدعا بِتيِب مرفِْريِع ِبتفَقَاِتلْ ِللت
ِإنَّ التقِْدير وِإذَا :  الْأَقْرب أَنْ يقَالَ ِإنْ أَردت الْفَوز فَقَاِتلْ ، وكَانَ: ِإنها جواب ِلشرٍط مقَدٍر وهو : وِقيلَ 

 لَا وِكيلًا ولَا جبارا علَى الناِس فَقَاِتلْ ، أَنت امِتثَالًا ِلأَمِر اِهللا لَك ، - عز وجلَّ -كُنت مبلِّغا عِن اِهللا 
 ِبذَِلك تحِريضا ، لَا ِإلْزام سلْطٍَة ولَا ِإجبار قُوٍة ، - تعالَى - وحرض غَيرك ِمن الْمؤِمِنني علَى طَاعِة اِهللا

 اِغبا قَالَ الرطِْب ِفيِه كَمِهيِل الْخستِييِنِه وزِء ِبتيلَى الشثُّ عالْح ِريضحالتو  
لَّا أَفْعالَ نفِْسك دونَ أَفْعاِل الناِس ، فَلَا يضرك ِإعراض الَِّذين لَا تكَلَّف ِإلَّا نفْسك لَا تكَلَّف أَنت ِإ: ومعنى 

، والَِّذين يقُولُونَ لَك طَاعةٌ ويبيتونَ غَير ذَِلك ، فَِإنَّ طَاعتهم ) ٧٧ : ٤(قَالُوا ربنا ِلم كَتبت علَينا الِْقتالَ 
  ٣٢٤.ب ِلأَنك مبلِّغٌ عِن اِهللا فَِهي طَاعةُ اِهللا ، ومن أَطَاع اَهللا لَا يضره ِعصيانُ من عصاه لَك ِإنما تِج
 تربز لنا مالمح كثرية يف اجلماعة املسلمة - باإلضافة إىل ما قبلها -ومن خالل هذه اآلية : " ويف الظالل 

  : نفس البشرية يف كل حني كما تربز لنا مالمج كثرية يف ال. يومذاك
يربز لنا مدى اخللخلة يف الصف املسلم وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه حىت لتكون وسيلة » أ«

 ليس - ولو كان وحده - أن يقاتل يف سبيل اللّه - �  -االستنهاض واالستجاشة ، هي تكليف النيب 
ولو ! ه يف اجلهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهمغري متوقف مضي. عليه إال نفسه مع حتريض املؤمنني
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ولكن وضع املسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا .  أمر ال يكون- مجلة -أن عدم استجابتهم 
 من - طبعا -فوق ما حيمله النص . التكليف على هذا النحو واستجاشة النفوس له هذه االستجاشة

  ..وهي أن كل فرد ال يكلف إال نفسه . سالميحقيقة أساسية ثابتة يف التصور اإل
حىت ليكون أقصى ما .. كما يربز لنا مدى املخاوف واملتاعب يف التعرض لقتال املشركني يومذاك » ب«

أن يتوىل هو سبحانه كف بأس الذين كفروا فيكون املسلمون ستارا لقدرته : يعلق اللّه به رجاء املؤمنني 
وإحياء ..  وأنه أشد بأسا وأشد تنكيال - سبحانه -ع إبراز قوة اللّه م.. يف كف بأسهم عن املسلمني 

ورمبا كان .. هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك واملخاوف املبثوثة يف الصف املسلم 
د فهذه أخرج األوقات اليت مرت ا اجلماعة املسلمة يف املدينة بني املنافقني ، وكي. هذا بني أحد واخلندق

  !وعدم اكتمال التصور اإلسالمي ووضوحه وتناسقه بني املسلمني! اليهود ، وحتفز املشركني
كذلك تربز لنا حاجة النفس البشرية وهي تدفع إىل التكاليف اليت تشق عليها ، إىل شدة االرتباط » ج «

ائل التقوية غري هذه ال فكل وس.. باللّه وشدة الطمأنينة إليه وشدة االستعانة به وشدة الثقة بقدرته وقوته 
وهذه كلها حقائق يستخدمها املنهج الرباين واللّه هو الذي خلق هذه . جتدي حني يبلغ اخلطر قمته

  ٣٢٥..وهو الذي يعلم كيف ترىب وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب .النفوس
   

���������������   

                                                 
 )٧٢٥ / ٢ (- ا للمطبوع ىف ظالل القرآن ـ موافق -  ٣٢٥



 ٣٨٤

  : قتال من نقض العهود واملواثيق أو طعن بديننا -٨
فَِإذَا انسلَخ اَألشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم { : ىل قال تعا

وِإنْ ) ٥(فُور رِحيم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإن تابواْ وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ سِبيلَهم ِإنَّ اللّه غَ
) ٦(أَحد من الْمشِرِكني استجارك فَأَِجره حتى يسمع كَالَم اللِّه ثُم أَبِلغه مأْمنه ذَِلك ِبأَنهم قَوم الَّ يعلَمونَ 

 الَِّذين عاهدتم ِعند الْمسِجِد الْحراِم فَما استقَامواْ كَيف يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللِّه وِعند رسوِلِه ِإالَّ
 ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللّه مواْ لَهِقيمتفَاس ةً ) ٧(لَكُمالَ ِذمو ِإال واْ ِفيكُمقُبرالَ ي كُملَيوا عرظْهِإن يو فكَي

تو اِهِهمكُم ِبأَفْوونضرفَاِسقُونَ ي مهأَكْثَرو مهى قُلُوبِبيِلِه ) ٨(أْبن سواْ عدا قَِليالً فَصناِت اللِّه ثَماْ ِبآيورتاش
ن تابواْ فَِإ) ١٠(الَ يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإال والَ ِذمةً وأُولَـِئك هم الْمعتدونَ ) ٩(ِإنهم ساء ما كَانواْ يعملُونَ 

وِإن نكَثُواْ أَيمانهم )  ١١(وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن ونفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ 
أَالَ تقَاِتلُونَ ) ١٢( أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ من بعِد عهِدِهم وطَعنواْ ِفي ِديِنكُم فَقَاِتلُواْ أَِئمةَ الْكُفِْر ِإنهم الَ

قَوما نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ  ِبِإخراِج الرسوِل وهم بدؤوكُم أَولَ مرٍة أَتخشونهم فَاللّه أَحق أَن تخشوه ِإن 
 ِمِننيؤم م١٣(كُنت (قَاِتلُوه ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو ِهملَيع كُمرنصيو ِزِهمخيو ِديكُمِبأَي اللّه مهذِّبعي م

)١٤ ( ِكيمح ِليمع اللّهاء وشن يلَى مع اللّه وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو)سورة التوبة}) ١٥  
رهاَألش تقَضثُ   فَِإذَا انيح ، ِرِكنيلُوا املُشفَاقْت ، مالَها ِقتاُهللا ِفيه مرالِتي حو ، ِرِكنيشالً ِللْمةُ أَجدداملُح 

 مروهأسِض ، وِفي اَألر موهمتدجو ) مذُوهاِل) خفُوا ِبِقتكْتالَ تالً ، وقَت مِإنْ ِشئْتراً ، وأَس مفَِإنْ ِشئْت ، 
من تصاِدفُونه ِمنهم ِفي طَِريِقكُم ، ولَِكِن اقْصدوهم ِفي أَماِكِنِهم ، وحاِصروهم ِفي حصوِنِهم ، وامنعوا 

روهم ِإلَى القَتِل خروجهم وانِفالَتهم ، وارصدوا طُرقَهم ومساِلكَهم ، حتى تضيقُوا علَيِهم الواِسع ، وتضطَ
  .أَِو اِإلسالَِم 

 مِبيلَهلُّوا سالَِم ، فَخاِت اِإلساِجبوا ِبوقَامكَاةَ ، ووا الزأَدالَةَ ، ووا الصأَقَاموا ، ولَمأَسِك ورِن الشوا عابفَِإنْ ت
 ِحيمر اُهللا غَفُورو ،  

  ) .َ السيِف ِإذْ جاَء اَألمر ِفيها ِبالِقتاِل ، وكَانَ مؤجالً إلَى أَنْ يقْوى املُسِلمونَ وهِذِه اآليةُ تسمى آية ( 
 ِرِكنياملُش نم دأَح ارجتِإذَا اسو  ) اِلِهمِبِقت هِبياُهللا ن رأَم وِل ) الِذينسِبالر� نؤمِه أَنْ يلَيفَع هنأْمتاسى وتح ه

 ةَ ، ثُمِه احلُجلَيع ِقيميِن ، ِليِر الدأَم ئاً ِمنيش لَه ذْكُريآنَ ، وولُ القُرسِه الرلَيأَ عقْرياِهللا ، و كَالَم عمسي
ؤناً ، ألنَّ هكُونُ ِفيِه آمكَاٍن يإلَى م وِصلَهيو ، ذَِلك دعب هنأمم هِلغبوا يِرضعي لَميِن ، والد رونَ أَملَمعالَِء الَ ي

 ِشرتنِلتاِهللا ، و وا ِدينلَمعِلي مهاناُهللا أَم عرش قَدِة ، واغِْتراٍر ِبالقُوٍة ، وِبيصعٍل وهج نالَِم إالَّ عِن اِإلسع
يعِطي أَمانه مسترِشداً ِباآليِة ، وكَانَ ذَِلك ِمن أَسباِب ِهدايِة  �الرسولُ الدعوةُ بين ِعباِدِه ، وِلهذَا كَانَ 

 مهِمن الكَِثِريين.  
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ٍر ، فَيهةَ أَشعبأَر ِتِهمِظرن ِمنو ، وِدِهمهعو ِرِكنياملُش اَءِة ِمنرالب ةَ ِمنالَى اِحلكْمعاُهللا ت نيبالَى  يعقُولُ ت :
كَيف يؤِمن هؤالَِء املُشِركُونَ ، ويتركُونَ ِفيما هم ِفِيِه ِمن الشرِك ، والكُفِْر ِباِهللا وِبالرسوِل ، وهم ِإذَا 

هالَ عةً وابنَ ِفيِهم قَروعرالَ ي ، ِهملَيوا عغَلَبو ، ِلِمنياملُس وا ِمنكَّنمداً؟ت  
، فَما استمسكُوا ِبالعهِد ، واستقَاموا ) يوم احلُديِبيِة ( أَما الِذين عاهدتم ِمن املُشِرِكني ِعند املَسِجِد احلَراِم 

املُت ِحبألنَّ اَهللا ي ، مهدهع ِهمفُوا ِإلَيأَوِبِه ، و متكُوا أَنسمِه ، فَتلَيع وِدِهمهلَى عاِفظُونَ عحي الِذين ، ِقني.  
محاِفظاً علَى عهِدِه مع قُريٍش حتى نقَضته ِهي ، وساعدت بِني بكٍْر أَحالَفَها ،  �وقَِد استمر رسولُ اِهللا 

  .ريٍش وفَتح مكَّةَ علَى خزاعةَ حلَفَاِء الرسوِل ، فَسار النِبي ِإلَى قُ
 يبين اُهللا تعالَى اَألسباب الِتي تدعو إلَى أَنْ الَ يكُونَ ِللْمشِرِكني عهد ، ذَِلك ألنهم أَشركُوا ِباِهللا وكَذَّبوا 

م ، اجتثُوهم ولَم يبقُوا علَى أَحٍد ِمنهم ، ولَم رسولَه ، وَألنهم ِإِذ انتصروا علَى املُسِلِمني ، وظَهروا علَيِه
يرقُبوا ِفي املُسِلِمني قَرابةً ، وال عهداً ، ِفي نقِْض العهِد واِمليثَاِق ، وهؤالَِء يخدعونَ املُؤِمِنني ِبكَالَِمِهِم 

  .راهِتِهم ، وأَكْثَرهم خاِرجونَ عِن احلَق ، ناِقضونَ ِللْعهِد املَعسوِل ، وقُلُوبهم منطَِويةٌ علَى كَ
 اعتاضوا عِن اتباِع آياِت اِهللا ِبما التهوا ِبِه ِمن أُموِر الدنيا اخلَِسيسِة ، فَمنعوا أَنفُسهم عِن اِإلمياِن ِباِهللا ، 

مو ، اِع احلَقبِن اتعاِء وِترِملُوا ِمِن اشا عاَء مسو ، ملُهمِل عمالع الَِم فَِبئْسوِل ِفي اِإلسخالد ِمن اسوا النعن
  .الكُفِْر ِباِإلمياِن ، والضالَلَِة ِباهلُدى 

 ، قَرابةً تقْتِضي الود ، وال ِذمةً توِجب   ويجعلُهم كُفْرهم الَ يرعونَ ِفي مؤِمٍن ، يقِْدرونَ علَى الفَتِك ِبِه
  .الوفَاَء ِبالعهِد ، وال ِرباً حيرمُ اِخليانةَ والغدر ، وهؤالَِء هم املُتجاِوزونَ احلُدود ِفي الظُّلِْم 

وا ِفي اِإلسالَِم ، وأَدوا الصالَةَ حق أَداِئها ، وأَدوا زكَاةَ فَِإذَا انتهوا عما هم علَيِه ِمن الكُفِْر ، وتابوا ودخلُ
 نيا بونَ ملَمٍم يَِعا ِلقَوهحضوياِت ، ولُ اآليفَصاُهللا ييِن ، وِفي الد اناً لَكُموونَ ِإخِبحصئٍذ يفَِحين ، اِلِهموأَم

  .والبراِهِني واآلياِت ، وينتِفعونَ ِبها اُهللا لَهم ِمن اِحلجِج 
 ماِثيقَهومو مهودهع ، موهمتداهع ِركُونَ ، الِذينالَِء املُشؤكَثَ هِإنْ نو  ) مهانمأَي ( كُموا ِدينابعو ،

 وهقَصتانو ) وا ِفي ِديِنكُمناَء ا) طَعمعفَقَاِتلُوا ز ، ملَّهلَع ، اِثيقوالَ مو ملَه ودهالَ ع مهألن ، هتأَِئملكُفِْر و
 موهملتِن الكُفِْر ِإنْ قَاتونَ عهتني ) . ِبيالن بس نلُ مقَت ِرعِة شِذِه اآليه ِمنِفي ِديِن  �و نطَع نمو ،

  ) .اِإلسالَِم 
عاُهللا ت ضحاِج  يروا ِبِإخمأَنْ ه ملَه قبس قَدو ، مهدهكُثُونَ عني الِذين ، ِرِكنياِل املُشلَى ِقتع ِمِننيالَى املُؤ

م وِإنقَاِذها ِمن مكَّةَ ، وهم الِذين بدؤوكُم ِبالِقتاِل أولَ مرٍة ، ِإذْ خرجوا إلَى بدٍر ِلنصرِة ِعِريِه �الرسوِل 
 مقُولُ لَهيو ، لَهأَهو وا الكُفْرشخأَنْ الَ ي ِمِننيالَى ِإلَى املُؤعاُهللا ت طْلُبي ةَ : ، ثُمياخلَش ِحقتسِإنَّ الِذي ي
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 يخشونَ أَحداً غَير اِهللا ، والَ يخافُونَ فَاملُؤِمنونَ الَ. واخلَوف ِمنه هو اُهللا ذُو السطْوِة والعقُوبِة الشِديدِة 
 اِنِهمِفي ِإمي اِدِقنيوا صِإنْ كَان اهِسو.  

ؤِمِنني  يأْمر اُهللا تعالَى املُؤِمِنني ِبِقتاِل الكُفَّاِر ، ويقُولُ لَهم ِإنه تعالَى سيعذِّبهم ِبأَيِدي املُؤِمِنني ، ويمكِّن املُ
ِمن ِرقَاِبِهم ، ويخِزيِهم ويِذلُّهم باَألسِر والقَهِر واهلَِزميِة ، وينصر املُؤِمِنني علَيِهم ، ويشِفي صدور قَوٍم 

 يستِطيعوا اللِّحاق ِبِإخواِنِهم ِمثِْل خزاعة ، واملُستضعِفني ِفي مكَّةَ الِذين لَم( اعتدى الكَاِفرونَ علَيِهم ، 
  ) املُؤِمِنني إىل داِر اِهلجرِة 

 ويذِْهب اُهللا ِبنصِركُم علَى الكَاِفِرين ، ما ِفي قُلُوِب هؤالَِء املُؤِمِنني ِمن غَيٍظ علَى جماعِة الكُفِْر ، ِبسبِب 
م ، ويتوب اُهللا علَى من يشاُء ِمن ِعباِدِه ، ِمن غَيِر هؤالَِء ، ويوِفقَهم ِلِإلمياِن غَدِرِهم وظُلِْمِهم واعِتداِئِه

  .ويتقَبلَه ِمنهم ، واُهللا عِليم ِبما يصِلح ِعباده ، حِكيم ِفي أَفْعاِلِه وأَقْواِلِه 
شهر احلرم اليت كانت ساترة هلم ، وحرزا متنعهم من أيدى فإذا انقضى األ: " ويف التفسري الواضح 

: املسلمني ، وهل املراد ا األشهر احلرم السابقة ؟ أو املراد ا األشهر احلرم مع ما فهم من قوله تعاىل 
  فَأَِتموا ِإلَيِهم عهدهم ِإىل مدِتِهم ؟

  .ني خاصة ، أو املشركني مطلقا حيث مت هلم عهدهمفإذا انقضى األشهر احلرم فاقتلوا املشركني الناكث
وخذوهم أسرى حرب ، واحصروهم حالة كونكم مانعني هلم من األسفار والتقلب يف البالد ، واقعدوا 
هلم كل مرصد وممر ، وترصدوا هلم يف كل طريق حىت متألوا قلوم خوفا ورهبة منكم ، فيخشى الواحد 

، واحلكمة يف ذلك حمو الشرك من جزيرة العرب بالقوة لتكون معقل منهم لقاءكم حىت بينه وبني نفسه 
وِإنْ .  » ٢٤٤سورة البقرة آية « وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقاِتلُونكُم :اإلسالم مع مراعاة قوله تعاىل 

كان ، فإن ثابوا وأنابوا ، ودخلوا هذا كله بقدر اإلم » ٦١سورة األنفال آية « جنحوا ِللسلِْم فَاجنح لَها 
يف اإلسالم وأقاموا حدوده ، والتزموا أركانه اليت أمهها الصالة والزكاة فخلوا سبيلهم واتركوهم وشأم 
، واعلموا أن اللّه غفور رحيم ، واآلية الكرمية تفيد داللة إقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة على اإلسالم ، 

  .سالم من حفظ ماله ودمه إال حبق اإلسالموتوجب ملن يؤديهما حقوق اإل
 وإن استجارك أحد من املشركني ، وطلب جوارك ومحايتك ، فاقبل جواره حىت يسمع كالم اللّه 
ويتدبره ويتفهم معانيه ، ويقف على أسراره العالية فإن اإلنسان إذا خرج من بيئة العناد والضالل قد 

ن أمنه ، وأوصله للدار اليت يأمن فيها إن أسلم أو مل يسلم ، مث يشرح اللّه صدره لإلسالم ، مث أبلغه مكا
  .قاتله إن استوجب حاله القتال من غري غدر وال خيانة

وتنبيه للمسلمني مجيعا أن . وهذا من مكارم األخالق اليت دعا إليها الرسول األعظم صلّى اللّه عليه وسلّم
  .الذين ال يعرفون عن حماسن الدين اإلسالمى شيئايعملوا على نشر الدين ومبادئه حىت يسمعها أولئك 
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وتوصيله إىل مكان أمنه ودار إقامته بسبب أم قوم جهلة . األمر باإلجارة وحسن املعاملة:  ذلك ، أى 
حبقيقة الدين ، وال يعلمون عنه إال معلومات مشوشة خاطئة كما يعلم الغربيون عن ديننا من املعلومات 

 رجال دينهم ، ولألسف الشديد إذا أراد الواحد منهم أن يعرف شيئا عن اإلسالم اليت تعلموها على أيدى
  !! فإننا مسلمون بالوراثة والنسب ال بالعمل واخللق!! حكم عليه بأعمال أهله ، ويا له من حكم قاس

 وكيف يكون للمشركني عهد حمترم عند اللّه وعند رسوله ؟ وهذا استنكار ألن يكون هلم عهد حقيق 
ليس هلم عهد على أى وضع وحال ، وهذا أبلغ يف النفي : واملراد  � ير باملراعاة عند اللّه ورسوله وجد

ِإلَّا الَِّذين : من غريه ، ولكن الذين عاهدمت عند املسجد احلرام ، وهم الذين سبق استثناؤهم يف قوله 
وهذا مقيدا بأم يستقيمون لكم وال يقدمون أى . آليةعاهدتم ِمن الْمشِرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ا

إساءة ، فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم ، وأمتوا هلم عهدهم إىل مدم على هذا األساس وهو عدم 
  .تعديهم عليكم ، إن اللّه حيب املتقني الذين يوفون بالعهد وال يظلمون

ه ؟ واحلال أم إن يظهروا عليكم ، ويظفروا بكم وكيف يكون هلم عهد حمترم وذمة عند اللّه وعند رسول
، ال يراعون يف شأنكم قرابة وال صلة ، وال يراقبون فيكم عهدا وال ذمة ، وهم يرضونكم بألسنتهم ، 
وقلوم قد ملئت حسدا وحقدا ، وتأىب قلوم أن تكون معكم أبدا ، وال غرابة يف ذلك فأكثرهم 

ملروءة ، فالوفاء بالعهد للذين خيافون اللّه أو حساب الضمري ، فاسقون وخارجون عن حدود الدين وا
وهم قد اشتروا بدل اآليات اإلهلية الداعية للمثل العليا الكرمية مثنا قليال تافها وشيئا حقريا ، وهو اتباع 

ل األهواء ، واخلضوع للشيطان ، ولذا تراهم صدوا عن سبيل اللّه ودينه احلق ، وبذلوا يف سبيل اللّه ك
 أيا -وهم ال يرقبون يف شأن مؤمن !! مرختص وغال ، إم ساء ما كانوا يعملون ، وبئس العمل عملهم

 عهدا وال ذمة على اإلطالق يف أى وقت أو زمان ، وأولئك هم املعتدون املتجاوزون الغاية -كان 
  .القصوى يف الظلم والشر

وكيف يثبت هؤالء ! اللّه وعند رسوله ؟ هؤالء الذين وصفوا ذا الوصف ، كيف يكون هلم عهد عند 
  .على عهدهم ، فهم خيضعون للقوة ، ويوفون للسيف ال للذمة ، وقد ثبت أم كذلك يف الواقع

أحدمها التوبة الصادقة والرجوع : وهذا بيان حلال الكفار بعد ما ثبتت عداوم لإلسالم ، فهم بني أمرين 
 الشرك والصد عن سبيل اللّه ، فإن تابوا ذا املعىن ، وآمنوا  والبعد عن- سبحانه وتعاىل -إىل اللّه 

وعملوا بإخالص خصوصا إقامة الصالة اليت هي عماد الدين ، وإيتاء الزكاة الدالة على صدق التوبة ، 
وصفاء النفس وقوة العقيدة ، إن فعلوا ذلك فهم إخوانكم يف الدين هلم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، 

بري الكرمي التعبري باألخوة ، إشارة إىل مقام األخوة يف الدين وأا أعلى نسبا ، وأقوم صلة بني ويف هذا التع
  .املسلم واملسلم ، وذه األخوة دم صروح العداوة ، ويزول كل فارق بينكم
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الثالثة واألخوة ال تتحقق إال بالرجوع إىل اللّه حقا وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة ، وميكننا أن نقول بأن 
 يفصل اآليات ، ويوضحها كالشمس - سبحانه -متالزمة ال ميكن أن حيصل واحد بدون اآلخر ، واللّه 
أما احلالة الثانية وهي أم ينقضون العهود ، بعد .أو أشد ، ولكن لقوم يعلمون أو يريدون أن يعلموا

منه واالستهزاء به ، والصد عنه ، توكيدها ، وخيلون باملعاهدة بعد إبرامها ، ويطعنون يف دينكم بالنيل 
فهؤالء جيب قتاهلم قتاال عنيفا حىت يثوب إليهم رشدهم ، قاتلوا أئمة الكفر وقادته ومحلة لوائه أينما كانوا 
إم ال عهود هلم وال ذمة وال ميني ، قاتلوهم لعلهم ينتهون إىل احلق ويرجعون عن الغي ، وهكذا نعامل 

 اإلسالمية إن تابوا وعملوا صاحلا ، وإما حرب ال هوادة فيها إن ظلوا كما هؤالء املشركني إما باألخوة
  !!هم

ونقضوا عهدهم من بعد توكيده ، !! وكيف ال تقاتلون قوما نكثوا أميام اليت أقسموا ا عند املعاهدة ؟ 
هم وعظيم وهو يفيد احلض على القتال واحلث عليه ببيان شناعة جرم. وهذا استفهام إلنكار عدم قتاهلم

فعلهم املقتضى للقتال ، وهم مهوا بإخراج الرسول من مكة ، أو حبسه حىت ال يراه أحد ، أو قتله بأيدى 
 وكِرجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثِْبتوا ِليكَفَر الَِّذين ِبك كُرمِإذْ يعصابة مكونة من القبائل حىت يضيع دمه و

الشر بالشر : وهم بدءوكم بالقتال أوال ، وقد قيل ].٣٠سورة األنفال آية [ه ويمكُرونَ ويمكُر اللَّ
والبادئ أظلم ، وقد كان منهم كل ذلك إذ نقضت قريش العهد وأعانت بىن بكر على خزاعة ، وقتلوا 

من بلدة مكة وأخرجوا غريه من  � ، وقد أخرجوا النيب  � منهم كثريا حىت استنجدوا برسول اللّه 
  .جرين ، وبدءوا بالقتال يوم بدراملها

أختشوم ؟ وتتركون قتاهلم خشية وخوفا إن كانت اخلشية هي املانعة فاللّه أحق ا : مث قال هذه احلجج 
  .إن كنتم مؤمنني ، إذ شرط اإلميان اخلوف من اللّه وحده وخشيته دون سواه

نوا يعظمون أمر القتال ويرون أنه ال يليق وهذا االستفهام يفيد اإلنكار والتوبيخ ولكن للمنافقني وملن كا
قاتلوهم يعذم اللّه : مث بعد هذا البيان الكامل أمرهم بالقتال فقال .. برمحة اإلسالم وعطفه على الناس 

بأيديكم ، فاللّه هو الفاعل حقيقة وأنتم باشرمت العمل يف الظاهر وما رميت ِإذْ رميت ولِكن اللَّه رمى إن 
قاتلوهم يعذم اللّه بأيديكم ، وخيزهم بالقتل واألسر واهلزمية ، وينصركم عليهم نصرا مؤزرا ما دمتم ت

تنصرون اللّه بطاعته ، ويشف صدور قوم مؤمنني كانت قد ملئت غيظا وأملا من أفعال املشركني م يف 
 ويذهب غيظ قلوم مبا هم خزاعة شفى اللّه صدرها حبرب املسلمني لقريش وأحالفهم ،: مكة ، وقيل 

  .كابدوا من املكاره واملكايد
ولقد أجنز اللّه وعده ، وصدق عبده ونصر جنده وهزم األحزاب وحده ، وهذا حتريض للقتال بأسلوب 

  .بليغ مع تبليغ أن النصر للمسلمني
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رابة فاللّه ويتوب اللّه بعد ذلك على من يشاء من عباده حسب مشيئته املبنية على احلكم البالغة ، وال غ
  ٣٢٦..."عليم خبلقه ال ختفى عليه خافية ، حكيم ال يفعل إال ما فيه اخلري واحلكمة لعباده 

فيها بيان ملوقف املسلمني من املشركني ، بعد انقضاء األربعة األشهر اليت حرم على : " وقال اخلطيب 
حيث .. رين من ربيع اآلخر املسلمني فيها قتال املشركني ، وتبدأ من العاشر من ذى احلجة إىل العش

أعطى املشركون فيها أمانا مطلقا ، حىت تتاح هلم الفرصة الختيار املوقف الذي يقفونه من املسلمني بعد 
فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر « : انقضاء هذه املدة ، اليت وقتتها اآلية بأربعة أشهر ىف قوله تعاىل 

 غري األشهر احلرم املعروفة ، وهى ذو القعدة ، وذو احلجة ، وحمرم ، ورجب واألشهر احلرم هنا ، هى.»
ِإنَّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللَِّه اثْنا عشر شهراً ِفي ِكتاِب اللَِّه « واليت أشار إليها اللّه سبحانه وتعاىل بقوله .. 

ةٌ حعبها أَرِمن ضالْأَرماواِت والس لَقخ موي مفهذه األشهر احلرم حيرم فيها القتال بدءا به ، وال حيرم .. »ر
أما األشهر احلرم اليت ذكرت هنا فإن حرمة .. وهذا احلكم هو هلا ىف مجيع األزمان .. فيها لدفع العدوان 

ر واملشركون الذين أم..ما حرم منها هو خاص ذا العام ، أي السنة التاسعة ، وأول العاشرة من اهلجرة 
املسلمون بقتاهلم بعد انسالخ هذه األشهر األربعة هم مطلق املشركني ، ما عدا الذين أمهلوا إىل أن تتم 

  .املدة املتعاهد معهم عليها
دعوة للمسلمني باجلد ىف طلب » وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد « : وقوله تعاىل 

وىف هذا .. ة ، ومالحقتهم ىف كل مكان ، حىت ال يكون هلم مهرب املشركني ، وأخذهم بكل قو
بعد أن ينتهى األجل .. إرهاص مبا سيحلّ باملشركني من بالء واقع ، ال وجه هلم من اإلفالت منه 

املضروب هلم ، وذلك من شأنه أن يلقى الرعب ىف قلوب املشركني ، وأن يفتح للكثري منهم طريقا إىل 
  ..د العافية ، واألمن والسالم اإلسالم ، حيث جي

هو حتريض » فَِإنْ تابوا وأَقاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ فَخلُّوا سِبيلَهم ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم « : وىف قوله تعاىل 
 ، وتصل للمشركني على املبادرة بالتوبة ، وخلع نري الشرك من رقام ، وذلك قبل أن يقعوا ليد املسلمني

إليهم سيوفهم ، فإم إن وصلوا إىل تلك احلال ، فلن تكون هلم جناة ، ولن تقبل منهم توبة ، شأم ىف 
« : هذا شأن الذين حياربون اللّه ورسوله ويسعون ىف األرض فسادا ، وفيهم يقول اللّه سبحانه وتعاىل 

و ولَهسرو ونَ اللَّهحاِربي زاُء الَِّذينما جِإن ِديِهمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتِض فَساداً أَنْ ينَ ِفي الْأَروعسي
وأَرجلُهم ِمن ِخالٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض ذِلك لَهم ِخزي ِفي الدنيا ولَهم ِفي الْآِخرِة عذاب عِظيم ِإلَّا 

وىف قوله تعاىل ) املائدة : ٣٤ ـ ٣٣(» بِل أَنْ تقِْدروا علَيِهم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رِحيم الَِّذين تابوا ِمن قَ

                                                 
 )٨٥٥ / ١ (-التفسري الواضح ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٢٦
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 : » ِحيمر غَفُور دعوة للمسلمني إىل التسامح والرفق ، وأن يقبلوا هؤالء الذين جاءوهم » أَنَّ اللَّه
إخوام املسلمني ، وأن يغفروا هلم ما كان منهم من مسلمني ، وأن يفسحوا هلم ىف قلوم  مكانا مع 

إساءات ، فيما أصابوهم م ىف أمواهلم وأنفسهم ، فإن اللّه غفور رحيم ، ينال املؤمنني برمحته ، ومغفرته 
مث هو إغراء للمشركني أن يدخلوا ىف دين اللّه ، فهذه .. ، فليأخذوا هم املسيئني إليهم برمحتهم ومغفرم 

لّه ومغفرته مبسوطة هلم ، وهؤالء هم املؤمنون يلقوم بالرمحة واملغفرة ملا كان منهم ، ىف عدوام رمحة ال
  . إا فرصة مسعدة ، والسعيد من أخذ خبطه منها.. عليهم ، وكيدهم هلم 

 ومتضى اآليات بعد هذا ىف تقرير األحكام اليت تنتظم الصالت اليت بني املؤمنني وأعدائهم من املشركني
  ..والكافرين 

فبعد أن قضى اللّه بنقض العهود اليت بني املشركني واملسلمني ، وإمهاهلم أربعة أشهر يتدبرون فيها أمرهم 
، استثىن اللّه سبحانه وتعاىل من هؤالء املشركني من عرف املسلمون منهم الوفاء بالعهد ، فأبقى على 

لّه املسلمني بأن يأخذوا املشركني حيث وجدوهم ، وأن عهودهم إىل انتهاء أجلها املضروب هلا ، مث أمر ال
  .يقتلوهم حيث ظفروا م ، وذلك مع استثناء من بقي هلم مع املسلمني عهد

  ..وهنا ىف هذه اآليات استكمال هلذه األحكام 
م اللَِّه ثُم أَبِلغه مأْمنه ذِلك وِإنْ أَحد ِمن الْمشِرِكني استجارك فَأَِجره حتى يسمع كَال« : ففى قوله تعاىل 

ففى غري .بيان حلكم من جاء من املشركني مستجريا بالنيب ، طالبا األمان منه» ِبأَنهم قَوم ال يعلَمونَ 
ميدان القتال ، وىف حال السلم ، قد يرى بعض املشركني أن يلتقى بالنيب ، ليعرف الدعوة اإلسالمية ، 

ليكون إميانه على ..  على عقله وقلبه ما يدعو إليه اإلسالم ، وذلك حق له ، جيب ألّا حيرم منه وليعرض
  ..علم ، وىف غري إكراه 

وهلذا أمر اللّه سبحانه النىب الكرمي أن يستجيب لدعوة من يدعوه إىل طلب األمان ىف جواره ، وذلك حىت 
 من قرآن يقرر أصول اإلسالم ، وأحكام شريعته ، مث يسمع كالم اللّه ، أي حىت يسمع ما نزل على النيب

إن هلذا املستأمن أن يطلب النظرة إىل الوقت الذي يسمح له بالنظر والتدبر فيما مسع من كالم اللّه ، وأن 
فإن وجد فيما مسع ووعى من كالم اللّه ما ..جياب إىل هذا ، حىت ينقطع عذره ، وتقوم عليه احلجة 

  ..فهو ىف املؤمنني ، له ما هلم وعليه ما عليهم .. ، مث آمن يدعوه إىل اإلميان
وإن أصم اللّه مسعه ، وأعمى بصره ، وحجب بصريته ، فلم تنفذ شعاعات اهلدى إىل قلبه ، وآثر الضالل 

ال سلطان ألحد عليه ، وال سبيل ألحد .. على اإلميان ، واستحب العمى على اهلدى ، فإن له ما اختار 
وعلى النىب ـ صلوات اللّه .. ضر أو أذى ، فهو اآلن ىف ذمة النىب ، وذمة املؤمنني مجيعا أن يناله ب

مث إن .. وسالمه عليه ـ أن يضمن سالمته ، وأن يكفل له األمن والطمأنينة ما دام ىف رحاب املسلمني 
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املسلمني من يقوم على أراد النىب ، أو رغب هو ىف أن يلحق بأهله ، أجيب إىل هذا ، ووكل به النىب من 
  ..حراسته ، وسالمته ، حىت يبلغ مأمنه ، أي املكان الذي جيد فيه األمن بني أهله وعشريته 

  !! أال فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن اإلسالم دين قام على السيف وإراقة الدماء
ه سلم خالص ، إن.. فهذا صنيع اإلسالم مع أعدائه حني ال يكون منهم حرب معه ، أو عدوان عليه 

فال إكراه ىف الدين ، وال عدوان على من خيتلفون مع املسلمني اختالفا قائما .. وإنسانية ىف أرفع منازهلا 
  .على البحث والنظر

وليس ىف الدعوات دعوة حتترم العقل ، ومتنحه حقه املطلق ىف النظر واالختيار ـ كدعوة اإلسالم ، اليت 
ذلك أن ! ديها ، على أي ذى عقل ، ولو كان عقال جهوال حممقاال تفرض سلطان احلق الذي بني ي

اإلسالم ليس من مهّه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من األرض ، وال التسلط على أعداد كثرية من 
وإمنا .. الناس ، شأن الغزاة والفاحتني ، فمثل هذا ال يقيم ىف القلوب دينا ، وال يثبت ىف األرض عقيدة 

إلسالم أوال وأخريا ، هو أن جيد العقول اليت تتقبل دعوته ، والنفوس اليت تستجيب هلا ، الذي يهم ا
إذ .. وال عليه بعد هذا أن يقلّ أتباعه أو يكثروا ، وأن تتسع دولته أو تضيق .. والقلوب اليت تعمر ا 

منه ، واستطابه ، ليست دعوة اإلسالم حلساب فرد أو مجاعة ، وإمنا هى خري ممدود للناس ، فمن طعم 
  :فذلك له ، ومن أعرض عنه وحتاشى األخذ منه فليس ألحد عليه سلطان 

 » كْفُرشاَء فَلْي نمو ِمنؤشاَء فَلْي نفَم كُمبر ِمن ققُِل الْحو«..  
 املشركني الذين جاءوا إشارة داعية إىل الرفق ؤالء» ذِلك ِبأَنهم قَوم ال يعلَمونَ « : وىف قوله تعاىل 

وإذ .. ليعرضوا اإلسالم على عقوهلم ، فهم على جهل وجفاء ، وىف ظالم جاهلية طال عليهم األمد فيها 
كان هذا شأم ، فإن من شأن من يتولّى االستشفاء هلم من دائهم ، أن يترفق م ، حني يراهم يعشون 

  ..عن النور ، ويعمون على اهلدى 
كَيف يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِلِه ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِعند الْمسِجِد « : وىف قوله تعاىل 

 ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسراِم فَمهو عرض للوجه العام للمشركني ، بعد . »الْح
  .لعرض ألفراد منهم ، استجابوا للرسول ، واستأمنوه ، لريوا ما بني يديه من الدين الذي يدعوا إليههذا ا

فهؤالء ال .. وىف هذا العرض ينكشف ما عليه املشركون عامة ، من غدر وخيانة ، وتربص باملسلمني 
هم معهم إىل املدة املتفق باستثناء أولئك الذين أمضى املسلمون عهود.. عهد هلم وال ذمة ، عند املسلمني 

عليها فيما بينهم وبني هؤالء اجلماعات من املشركني ، وهم الذين استثناهم اللّه سبحانه وتعاىل ىف قوله 
ِتموا ِإلَيِهم ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظاِهروا علَيكُم أَحداً فَأَ« : سبحانه 

 ِتِهمدِإىل م مهدهع ..«  
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فهؤالء املشركون سيظل املسلمون على عهدهم معهم ، ما داموا هم على الوفاء بعهدهم ، فإن بدا منهم 
.. ما يستشعر منه املسلمون غدرا أو خيانة ، نقضوا هذا العهد ، وقطعوا تلك املدة اليت تضمنها العهد 

  .»فَما استقاموا لَكُم فَاستِقيموا لَهم ِإنَّ اللَّه يِحب الْمتِقني « :  قوله تعاىل وهذا ما يشري إليه
كَيف وِإنْ يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا ِفيكُم ِإلا وال ِذمةً يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْىب « : وىف قوله تعاىل 

حتذير للمؤمنني من أن يأمنوا جانب املشركني أيا كانوا ، حىت هؤالء الذين » رهم فاِسقُونَ قُلُوبهم وأَكْثَ
فذلك إن يكن وجه مقبول من وجوههم ، فإن وراء هذا .. مل يظهر للمسلمني منهم غدر أو خيانة 

.. صة تسنح هلم الوجه وجوها كثرية منكرة ، وإنه ليس باملستبعد منهم أن يغدروا وأن خيونوا ىف أية فر
كأا مشتقة من .. القرابة » اإللّ « و..وإنه لو أمكنتهم الفرصة ىف املسلمني مل يرقبوا فيهم إلّا وال ذمة 

العهد الذي يصري به كل من املتعاهدين ىف ذمة اآلخر ، : » والذمة « ..اآلل اليت مبعىن األهل واألقارب 
كَيف وِإنْ يظْهروا « : واالستفهام ىف قوله تعاىل .أذّىأي ىف ذمامه وحوطه ، حبيث ال جيىء إليه منه 

 كُملَيوإن كانت بينهم وبني .. استبعاد من أن يبقى املشركون على عهد بينهم وبني املسلمني » ع
كيف : املشركني قرابة نسب أو عهود موثقة ، واملستفهم عنده هنا حمذوف ، لداللة احلال عليه ، وهو 

دا ، وهم عداوة متتلىء ا صدورهم بغضة وشنانا لكم ، حيث ال جيدون شفاءا ملا ىف حيفظون لكم عه
فهم ـ واحلال كذلك ـ ال ميسكون ... صدورهم من هذا الداء إال أن يأخذوكم بالبأساء والضراء ؟ 

معكم بعهد إال ربما متكنهم الفرصة فيكم ، وإذن فاحذروهم ، وكونوا منهم دائما على توقع الغدر 
  .بالعهد ، والتحفز للوثوب عليكم

هو كشف للمؤمنني عما ىف . »يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْىب قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاِسقُونَ « : وىف قوله تعاىل 
نفوس املشركني من عداوة وبغضاء هلم ، وأم إذا أالنوا الكالم مع املؤمنني ، وأمسعوهم طيب الكلم 

أي خارجون عن » وأَكْثَرهم فاِسقُونَ « .. ول ، فإن ما ىف صدورهم على خالف هذا ومعسول الق
ومع هذا فإن قليال منهم فبه بقية من خري ، ميكن أن تكون طريقا هاديا . الطبيعة السليمة لإلنسان السليم

  ..ع والفساد له إىل احلق ، واإلميان ، إذا هو عرف كيف ينتفع ا ، ومل يذهب ا ، مذهب الضيا
إشارة إىل أن .»اشتروا ِبآياِت اللَِّه ثَمناً قَِليلًا فَصدوا عن سِبيِلِه ِإنهم ساَء ما كانوا يعملُونَ « : وقوله تعاىل 

هؤالء الكافرين رغبوا عن آيات اللّه ، وأعرضوا عن اهلدى الذي حتمله إىل من يتصل ا ، ورضوا مبا هم 
  ..ة الهية هازلة فيه من حيا

 » ملَه ثْوىم ارالنو عامأْكُلُ الْأَنأْكُلُونَ كَما تيونَ وعتمتوا عن سبيل اللّه ، فساء عملهم ، .. »يلقد صد
ولكن ملا كانت آيات .. وليس ىف األمر بيع وال شراء .وضل سعيهم ، وهم حيسبون أم حيسنون صنعا

إنسان ، وكان من شأن هؤالء املشركني أن يؤمنوا ا ، وأن جيعلوها بضاعتهم اللّه ىف معرض النظر لكل 
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اليت يتعاملون ا ، وزادهم الذي يرتودون منه ، فهم ـ واألمر كذلك ـ ىف حكم من أخذوا آيات اللّه 
وا ، وهذا ، وإذ مل ينتفعوا ا ، ومل يأخذوا حبظهم منها ، فكأم باعوها واشتروا ا هذه احلياة اليت حيي

أُولِئك الَِّذين اشتروا الضاللَةَ ِبالْهدى فَما رِبحت ِتجارتهم وما كانوا « ! املتاع القليل الذي يعيشون فيه
 ِدينتهم«.  

 لبيان ما حيمل هو توكيد..»ال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا وال ِذمةً وأُولِئك هم الْمعتدونَ « : قوله تعاىل 
وذلك .. املشركون للمسلمني من عداوة ، وما يرصدون هلم من كيد ، وما يدبرون من بغى وعدوان 

أمر جيب أن يعلمه املسلمون ، وأن يستيقنوه ، وأن يأخذوا حذرهم منه ، وإلّا استحوذ عليهم املشركون 
  .، وفتنوهم ىف دينهم ، وأوقعوهم ىف بالء عظيم

» ِإنْ تابوا وأَقاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن ونفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ فَ« : قوله تعاىل 
ىف هذا ما يكشف عن مساحة اإلسالم ، وإنسانيته ، وأنه ليس حلساب فرد ، أو مجاعة ، أو أمة ، وإمنا هو 

ب اليت تدور بني أتباعه وأعدائه ، واليت حيتمل فيها هؤالء األتباع وأن هذه احلر.. حظ متاح للناس مجيعا 
ما حيتملون من ابتالء ىف أمواهلم وأنفسهم ـ هذه احلرب ليست حلساب أحد ، وإمنا هى من أجل هذا 

ومن هنا كان مطلب املسلمني ااهدين أوال وقبل كل شىء ، هو هداية .. الدين ، وحلساب هذا الدين 
فإذا اهتدى الضال ، وآمن املشرك ، ونزع الكافر عن كفره ـ كان ذلك هو .. تغاء اخلري هلم الناس ، واب

اجلزاء احلسن الذي يسعد به املسلم ، والغنيمة العظيمة اليت جيد فيها العزاء لكل ما أصيب به ، ىف نفسه ، 
  .أو ماله

هم على تلك الصفة ، واملسلمون على وهلذا ، فإن هؤالء احملاربني للمسلمني ، واملعتدين على اإلسالم ، 
موقفهم العدائى معهم ، ما داموا على حاهلم تلك ، فإذا هم حتولوا عن موقفهم هذا ، ودخلوا ىف دين اللّه 
ـ انقلبوا ىف احلال أولياء للمؤمنني ، وإخوانا هلم ، قد ذهب إميام باللّه بكل ما كان هلم ىف نفوس 

  ..املؤمنني من بغضة وعداوة 
دعوة للمشركني أن يتدبروا أمرهم فيما بينهم وبني » ونفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ « :  قوله تعاىل وىف

هذا الدين الذي يدعون إليه ، وإم لو نظروا بقلوب سليمة ، وعقول تنشد احلق ، وتطلب اهلدى ، 
 ، أو من أجل جاه أو سلطان ، وأنه لو لعلموا أن دعوة اإلسالم ال تقوم على عصبية قبلية ، أو طائفية

كان هذا شأا ملا كان دخوهلم اإلميان شفيعا يشفع هلم عند املسلمني ، ويعفى على ما اقترفوه ىف حقهم 
من آثام ، وملا قبل منهم املسلمون إال االستسالم هلم ، واستباحة دمائهم وأمواهلم ، شأن احلروب اليت 

  .ل أمور الدنيا املتنازع عليها بينهم أبداتقع بني الناس والناس ، من أج
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وِإنْ نكَثُوا أَيمانهم ِمن بعِد عهِدِهم وطَعنوا ِفي ِديِنكُم فَقاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر ِإنهم ال أَيمانَ « : قوله تعاىل 
نون ، املتمردين من املشركني ، الناكثني هذا هو الوجه اآلخر الذي يلقى به املؤم» لَهم لَعلَّهم ينتهونَ 

للعهد ، وهو أنه إذا مل يستقم املشركون على الوفاء بالعهد ، ونكثوه ، أو مهّوا بنكثه ، وأطلقوا ألسنتهم 
بقالة السوء ىف اإلسالم واملسلمني ، أو مدوا أيديهم إىل املسلمني بأذى ـ فعندئذ ينبغى على املسلمني أن 

أي عقد عقدوه مع هؤالء املشركني ، وأن يضربوهم بيد باطشة قاهرة ، لعلّ ىف هذا ما حيلّوا أنفسهم من 
  . يقطع ألسنتهم وأيديهم املتطاولة على الدين ، ويقصر من خطوهم إىل التمادي ىف الشرك والضالل

« من أن جيىء النظم بدال » فَقاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر « : وىف العدول عن الضمري إىل الظاهر ىف قوله تعاىل 
ـ ىف هذا ما يكشف عن وجه هؤالء املشركني ، ذلك الوجه ، الذي ال يستحق غري اخلزي » فقاتلوهم 
وإنه ، وجه تنعقد على جبينه أمارة الزعامة .. إنه وجه يطلّ منه الكفر ىف أنكر صورة وأبشعها .. واهلوان 

  .، واإلمامة ، لدولة الكفر والضالل
ال تقاِتلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا ِبِإخراِج الرسوِل وهم بدؤكُم أَولَ مرٍة أَتخشونهم أَ« : قوله تعاىل 

 ِمِننيؤم متِإنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ىف قتال املشركني ، وىف قتل كل » فَاللَّه هو حتريض للمؤمنني على اجلد
فإذا وقع ىف نفس مسلم شىء ..  اليت تدعو إىل مهادنتهم ، والتراخي ىف تأديبهم واالنتقام منهم املشاعر

من هذا املشاعر ، فليذكر ما صنع هؤالء املشركون به وبالنيب الكرمي ، وجبماعة املسلمني عامة ، وما كان 
  ..منهم من كيد وبغى وعدوان ، على دين اللّه ، وعلى املؤمنني باللّه 

ؤالء املشركون ، الذين نكثوا أميام ، ونقضوا عهودهم ـ مل يكونوا ىف يوم ما على حال مستقيمة مع فه
وحسبهم أن كان منهم تلك املواجهة املنكرة اليت واجهوا ا الرسول ىف أول دعوته ، وكيف .. املسلمني 

 ، لو ال أن رد اللّه كيدهم ، آذوه وآذوا كل من استجاب له ، حىت مهّوا بإخراجه ، وتآمروا على اغتياله
مث هاهم أوالء قد نكثوا أميام ، وحتللوا من كل عقد عقدوه مع .وأخرج النىب سليما معاىف من بينهم

  ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟ .. فكيف يرعى املسلم هلم عهدا ..املسلمني 
 الرسول فعال ، فهم مل خيرجوه ، بل إشارة إىل واقع أمرهم مع» مهّوا بإخراج الرسول « وىف التعبري بلفظ 

كانوا يعملون على أن ميسكوه بينهم ، وحيولوا بينه وبني أن يلقى الناس ، وأن تلتقى دعوته بالناس ـ 
ولكن ملا كان هذا املوقف املتعنت الذي وقفوه منه ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ سببا ىف أن خيرج من 

اليت تفيد » مهّوا « وىف التعبري بكلمة .. م إخراجه ، نية ال عمال بلده مهاجرا ، فقد حسن أن يضاف إليه
 ، ة املنعقدة على هذا األمر ـ ىف هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم ، من كراهية للنىبمعىن الني
واستثقال ملقامه فيهم ، وأم يهمون بإخراجه ، ولكن يرون أن إخراجه أشد بالء عليهم من إمساكه 

  ..م ميسكون بالنيب على مضض وتكره فه..معهم 
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ومن فعالت املشركني باملؤمنني أم هم الذين بدءوا بالعدوان ، وجاءوا إىل بدر جبيوشهم ، مينون 
  .أنفسهم بالقضاء عليهم ، والتنكيل م

فهذه كلها أمور إذا ذكرها املسلمون أثارت حفيظتهم على املشركني ، وأوقدت عزائمهم جلهادهم ، 
  ..هم بالبأساء والضراء ، حىت يستجيبوا للّه وللرسول وأخذ

حتقري هلؤالء القوم ، وتعرية هلم من كل صفة ، » أَال تقاِتلُونَ قَوماً « : وىف تنكري املشركني ىف قوله تعاىل 
. مانهمنكَثُوا أَي« : إال تلك الصفات اليت دمغهم اللّه سبحانه وتعاىل ا ، وهى ما أشار إليه قوله تعاىل 

  ..وهموا ِبِإخراِج الرسوِل 
قاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني « : وقوله تعاىل 

هو إغراء للمسلمني بلقاء املشركني . »ه عِليم حِكيم ويذِْهب غَيظَ قُلُوِبِهم ويتوب اللَّه على من يشاُء واللَّ
فبعد أن أثار اللّه محية املسلمني ، ومأل قلوم موجدة وسخطا على ..وقتاهلم ، حىت يفيئوا إىل أمر اللّه 

الكافرين ـ جاء وعده سبحانه وتعاىل للمسلمني بالنصر على عدوهم ، وأنه سبحانه سيعذب هؤالء 
ى املؤمنني ، مبا يصيبهم ىف أنفسهم من قتل وأسر ، وما يصيبهم ىف أمواهلم ، اليت تقع املشركني بأيد

وليس هذا فحسب ، فإن الذي هلم .. غنيمة أليدى املؤمنني ىف ميدان القتال ، أو ىف فداء األسرى منهم 
لقون معها اخلزي ىف العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلك اهلزمية املنكرة اليت سيلقوا ، وي

  ..والعار 
انتقال من اخلطاب إىل الغيبة ، وىف ذلك تنويه بشأن » ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني « : وىف قوله تعاىل 

املؤمنني ، ورفع لقدرهم ، بالنأى م عن هذا املوطن الذي يرتل فيه العذاب على املشركني ، ويقع عليهم 
  ..اخلزي واهلوان 

 عن تعريف القوم إىل تنكريهم ، تفخيم هلؤالء القوم ، وأم ليسوا قوما بأعيام ، وإمنا هم وىف العدول
املؤمنني حيث كانوا ، سواء من قاتل هؤالء املشركني أو من مل يقاتل ، وسواء من شهد هذه األحداث 

 ، وينشرح به وعاصرها أو من جاء بعدها ، حيث يرى املؤمن ىف حديث التاريخ عنها ما نقر به عينه
صدره ، حني حيدثه التاريخ عن هزمية الباطل وانتصار احلق ، وامتداد ظلّ اإلسالم ، وانكماش دولة الكفر 

  ..والضالل 
« : وىف عطف هذا الفعل على األفعال قبله ىف قوله تعاىل » ويتوب اللَّه على من يشاُء « : وىف قوله تعاىل 
.. »يِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني ويذِْهب غَيظَ قُلُوِبِهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَ

إشارة إىل أن من تقدر له التوبة من هؤالء املشركني ويدخل ىف دين اللّه جيد نفسه مشاركا للمؤمنني فيما 
وذا يتحول ىف حلظة واحدة من ..  ، وشفاء ما بصدورهم آتاهم اللّه من فضله ، ينصرهم وإعزازهم
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تلك احلال اليت يلبس فيها لباس اهلزمية واخلزي والعار ، إىل اجلبهة األخرى ، فيشاركها أفراحها ومسراا 
، ويقامسها ما بني أيديها من نصر ، وما ىف قلوا من رضى وحبور ، وىف هذا حتريض قوى للمشركني 

واللَّه عِليم « .. بوا للّه وللرسول ، وأن يدخلوا ىف دين اللّه ، ويسلموا له مع املسلمني على ان يستجي
 ِكيمميضى حكمه بعلم العليم ، وحكمة احلكيم ، فما وقع شىء ىف ملكه إال على هذا التقدير الذي » ح

  ٣٢٧.."يقدره العلم ، وحتكمه احلكمة 
 الذين مل يبق هلم من -زمان أمام الواقع البائس لذراري املسلمني إن املهزومني يف هذا ال: " ويف الظالل 

 وأمام اهلجوم االستشراقي املاكر على أصل اجلهاد يف اإلسالم حياولون أن جيدوا يف -اإلسالم إال العنوان 
ن النصوص املرحلية مهربا من احلقيقة اليت يقوم عليها االنطالق اإلسالمي يف األرض لتحرير الناس كافة م

عبادة العباد ، وردهم مجيعا إىل عبادة اللّه وحده وحتطيم الطواغيت واألنظمة والقوى اليت تقهرهم على 
ومن مث نراهم يقولون ..عبادة غري اللّه ، واخلضوع لسلطان غري سلطانه ، والتحاكم إىل شرع غري شرعه 

ال ينهاكُم «: ويقول ..» ح لَها وتوكَّلْ علَى اللَِّهوِإنْ جنحوا ِللسلِْم فَاجن«: إن اللّه سبحانه يقول : مثال 
ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربأَنْ ت ِدياِركُم ِمن وكُمِرجخي لَميِن وِفي الد قاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه «..  

ويقول عن ... » ونكُم وال تعتدوا ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْمعتِدينوقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقاِتلُ«: ويقول 
يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإىل كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد ِإلَّا اللَّه وال نشِرك ِبِه شيئاً : قُلْ «: أهل الكتاب 

نا بضعِخذَ بتال يوِن اللَِّهود باباً ِمنضاً أَرا فَقُولُوا . علَّووونَ: فَِإنْ تِلمسا موا ِبأَندهاش «..  
فاإلسالم إذن ال يقاتل إال الذين يقاتلون أهل دار اإلسالم يف داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددوا 

! عقد معاهدة مع يهود املدينة ومشركيهاوأنه قد . وأنه قد عقد صلح احلديبية مع املشركني! من اخلارج
وال عليه أن .  أن ال عالقة لإلسالم إذن بسائر البشر يف أحناء األرض- يف تصورهم املهزوم -ومعىن ذلك 

وال عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه يف األرض . يعبدوا ما يعبدون من دون اللّه
 متليه -!  سبحانه-وهو سوء ظن باإلسالم وسوء ظن باللّه ! ه االقليميةكلها ما دام هو آمنا داخل حدود

اهلزمية أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم ، وأمام القوى العاملية املعادية اليت ال طاقة هلم ا يف 
 اإلسالم وهان األمر لو أم حني يهزمون روحيا أمام هذه القوى ال حييلون هزميتهم إىل! اللحظة احلاضرة

ولكنهم يأبون إال أن ! ذاته وال حيملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن اإلسالم أصال
إن هذه النصوص اليت يلتجئون إليها نصوص ! حيملوا ضعفهم هم وهزميتهم على دين اللّه القوي املتني

ويف هذه احلالة .  األمة املسلمةوهذا الواقع املعني قد يتكرر وقوعه يف حياة. مرحلية تواجه واقعا معينا
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تطبق هذه النصوص املرحلية ألن واقعها يقرر أا يف مثل تلك املرحلة اليت واجهتها تلك النصوص بتلك 
إمنا معناه .. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية املىن وأن هذه هي اية خطوات هذا الدين . األحكام

 حتسني ظروفها ويف إزالة العوائق من طريقها ، حىت تتمكن يف أن على األمة املسلمة أن متضي قدما يف
النهاية من تطبيق األحكام النهائية الواردة يف السورة األخرية ، واليت كانت تواجه واقعا غري الواقع الذي 

  .واجهته النصوص املرحلية
ِه ِإلَى الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِل«: إن النصوص األخرية تقول يف شأن املشركني 

ِزي الْكاِفِرينخم أَنَّ اللَّهِجِزي اللَِّه ، وعم رغَي كُموا أَنلَماعٍر وهةَ أَشعبِض أَروا ِفي الْأَرفَِسيح ، . أَذانٌ ِمنو
الْأَكْب جالْح مواِس يوِلِه ِإلَى النسراللَِّه و ، لَكُم ريخ وفَه متبفَِإنْ ت ، ولُهسرو ِرِكنيشالْم ِريٌء ِمنب ِر أَنَّ اللَّه

ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِمن . وِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه وبشِر الَِّذين كَفَروا ِبعذاٍب أَِليٍم
ِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ، ولَم يظاِهروا علَيكُم أَحداً ، فَأَِتموا ِإلَيِهم عهدهم ِإىل مدِتِهم ِإنَّ اللَّه الْمشِر

ِقنيتالْم ِحبي .موهمتدجثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَِإذَا ان موهرصاحو مذُوهخو 
ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقاموا وٍد ، فَِإنْ تابصركُلَّ م موا لَهداقْعِإنْ .وو

ِه ، ثُم أَبِلغه مأْمنه ذِلك ِبأَنهم قَوم ال أَحد ِمن الْمشِرِكني استجارك فَأَِجره حتى يسمع كَالم اللَّ
  ..»يعلَمونَ

قاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه ، وال ِبالْيوِم الْآِخِر ، وال يحرمونَ ما حرم «: وتقول يف شأن أهل الكتاب 
قالْح ونَ ِدينِدينال يو ، ولُهسرو ونَاللَّهصاِغر مهٍد وي نةَ عيطُوا الِْجزعى يتح ، وا الِْكتابأُوت الَِّذين ِمن  «

..  
 غري مكلفني - اللحظة وموقتا -فإذا كان املسلمون اليوم ال ميلكون بواقعهم حتقيق هذه األحكام فهم 

ة سعة يتدرجون معها حىت ينتهوا  وهلم يف األحكام املرحلي- وال يكلف اللّه نفسا إال وسعها -بتحقيقها 
ولكن عليهم أال .. إىل تنفيذ هذه األحكام األخرية عند ما يكونون يف احلال اليت يستطيعون معها تنفيذها 

وعليهم أال حيملوا ضعفهم احلاضر على . يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص املرحلية
تقوا اللّه يف مسخ هذا الدين وإصابته باهلزال حبجة أنه دين السلم وعليهم أن ي. دين اللّه القوي املتني

إنه دين السلم والسالم فعال ، ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غري اللّه ، ! والسالم
إنه منهج اللّه هذا الذي يراد البشر على االرتفاع إليه ، .. وإدخال البشرية كافة يف السلم كافة 

ع خبريه وليس منهج عبد من العبيد وال مذهب مفكر من البشر حىت خيجل الداعون إليه من واالستمتا
إعالن أن هدفهم األخري هو حتطيم كل القوى اليت تقف يف سبيله إلطالق احلرية للناس أفرادا يف اختياره 

..  
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نظمة والشرائع إنه حني تكون املذاهب اليت يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحني تكون األ
فإنه يف هذه احلالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام احلق يف أن . اليت تصرف حيام من وضع العبيد أيضا

يعيش داخل حدوده آمنا ، ما دام أنه ال يعتدي على حدود اآلخرين ، ويصبح من حق هذه املذاهب 
فأما حني يكون هناك منهج إهلي ! رواألنظمة واألوضاع املختلفة أن تتعايش وأال حياول أحدها إزالة اآلخ

وشريعة ربانية ، ووضع العبودية فيه للّه وحده وتكون إىل جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر 
ويصبح من حق املنهج اإلهلي أن جيتاز احلواجز . فإن األمر خيتلف من أساسه.. العبودية فيها للعباد 

 ويتركهم أحرارا يف اختيار العقيدة اليت خيتاروا يف ظل الدينونة البشرية وحيرر البشر من العبودية للعباد
  .للّه وحده

واملهزومون الذين حياولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من احلرج الذي يتومهونه يف انطالق 
قيقة ينسون هذه احل. اإلسالم وراء حدوده األوىل ليحرر البشر يف األرض كلها من العبودية لغري اللّه

  ..الكربى 
  !!!وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه للّه وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد

 إن للجهاد املطلق يف هذا الدين مربراته النابعة من ذات املنهج اإلهلي فلرياجعها املهزومون الذين حيملون 
لقوة من عنده وأن جيعل هلم الفرقان الذي وعد به هزميتهم وضعفهم على هذا الدين لعل اللّه أن يرزقهم ا

  ٣٢٨! "عباده املتقني
والذي يراجع أحداث السرية النبوية ووقائعها ، لريى من خالهلا الواقع التارخيي للمنهج احلركي اإلسالمي 

يرى بوضوح أن هذه اخلطوة احلامسة يف .. ، ويراجع كذلك طبيعة هذا املنهج يف ذاته ومراحله وأهدافه 
 وكذلك بينه وبني معسكرات -لعالقات بني املعسكر اإلسالمي يف اجلزيرة وسائر معسكرات املشركني ا

 كان قد جاء موعدها ، ومتهدت هلا األرض ، ويأت هلا -أهل الكتاب اليت تقررت يف هذه السورة 
  .»األحوال ، وأصبحت هي اخلطوة الطبيعية يف أواا احملتوم

ة قد كشفت عن القانون احلتمي الذي حيكم العالقات بني اتمع املسلم الذي كانت التجربة تلو التجرب
يفرد اللّه سبحانه باأللوهية والربوبية والقوامة واحلاكمية والتشريع واتمعات اجلاهلية اليت جتعل هذا كله 

رب عنه قول اللّه هذا القانون احلتمي هو قانون الصراع الذي يع.. لغري اللّه ، أو جتعل فيه شركاء للّه 
ولَوال دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم «: سبحانه 
  ..» اللَِّه كَِثرياً
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» هم ِببعٍض لَفَسدِت الْأَرضولَوال دفْع اللَِّه الناس بعض«: والذي يقول عنه سبحانه كذلك ) ٤٠: احلج (
..  
  : وقد ظهرت آثار هذا القانون احلتمي يف ظاهرتني بارزتني ) ٢٥١: البقرة (

انطالق اإلسالم خطوة بعد خطوة ، وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة لنشر منهج اللّه يف : إحدامها 
 يف طريقه إىل إبالغها إىل الناس -لة بعد قبيلة األرض حوله وإبالغ كلمة اللّه إىل أرض بعد أرض وإىل قبي

 حىت فتحت -كافة وإزالة احلواجز املادية اليت حتول دون هذا اإلعالن العام والبلوغ إىل كل بين اإلنسان 
مكة ، وخضدت شوكة قريش العقبة الكربى يف طريق الزحف اإلسالمي ، واستسلمت هوازن وثقيف 

وأصبحت لإلسالم قوته اليت ترهب عدوه . ش يف طريق هذا الزحفيف الطائف أقوى القبائل بعد قري
 متهيدا ملا وراءها من أرض اللّه حسبما تتهيأ الظروف -وتسمح بالقيام باخلطوة النهائية احلامسة يف اجلزيرة 

  .املالئمة لكل خطوة تالية ، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين للّه
 - يف ظروف خمتلفة -سكرات اجلاهلية تعقدها مع املسلمني نقض العهود اليت كانت املع: وثانيتهما 

عهدا بعد عهد مبجرد أن تتاح هلا فرصة نقضها ، وعند أول بادرة تشري إىل أن املعسكر اإلسالمي يف 
 ومن أهل -ضائقة دد وجوده أو على األقل جتعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من املشركني 

 عن رغبة حقيقية يف مساملة اإلسالم ومهادنة - إال نادرا -ا كانت هذه العهود  فم-الكتاب من قبلهم 
فما تطيق املعسكرات اجلاهلية طويال أن ترى اإلسالم ما ! املسلمني إمنا كانت عن اضطرار واقعي إىل حني

رية يزال قائما حياهلا مناقضا يف أصل وجوده ألصل وجودها خمالفا هلا خمالفة جذرية أصيلة يف الصغ
والكبرية من مناهجها ، يهدد بقاءها مبا يف طبيعته من احلق واحليوية واحلركة واالنطالق لتحطيم 

  .الطاغوت كله ، ورد الناس مجيعا إىل عبادة اللّه وحده
وهذه الظاهرة األخرية والقاعدة األصيلة اليت تقوم عليها هي اليت يقررها اللّه سبحانه يف قوله عن 

واليت ) ٢١٧: البقرة ... (» يزالُونَ يقاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطاعواوال «: املشركني 
ود كَِثري ِمن أَهِل الِْكتاِب لَو يردونكُم ِمن بعِد ِإمياِنكُم كُفَّاراً حسداً ِمن «: يقول فيها عن أهل الكتاب 

ولَن ترضى عنك «: ويقول فيها كذلك ) ١٠٩: البقرة .. (» ن بعِد ما تبين لَهم الْحقِعنِد أَنفُِسِهم ِم
مهِملَّت ِبعتى تتصارى حلَا النو ودهذه النصوص القطعية عن - سبحانه -فيعلن ) ١٢٠: البقرة .. (» الْي 

إلسالم واملسلمني وعن قوة اإلصرار على هذا اهلدف وحدة اهلدف بني مجيع معسكرات اجلاهلية جتاه ا
وبدون إدراك ذلك القانون احلتمي يف طبيعة ! وامتدادها عرب الزمان ، وعدم توقيتها بظرف أو زمان

 على مدار التاريخ -العالقات بني التجمع اإلسالمي والتجمعات اجلاهلية ، وتفسري الظواهر اليت تنشأ عنه 
كن فهم طبيعة اجلهاد يف اإلسالم وال طبيعة تلك الصراعات الطويلة بني  بالرجوع إليه ، ال مي-
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وال ميكن فهم بواعث ااهدين األوائل ، وال أسرار الفتوحات . املعسكرات اجلاهلية واملعسكر اإلسالمي
ل مشبوبة اإلسالمية وال أسرار احلروب الوثنية والصليبية اليت مل تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا واليت ما تزا

 - وإن كانوا لسوء حظهم ختلوا عن حقيقة اإلسالم ومل يبق هلم منه إال العنوان -على ذراري املسلمني 
ويف اهلند . يف روسيا والصني ويوغسالفيا وألبانيا: يف املعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها 

  ..اليات املتحدة ويف احلبشة وزجنبار وقربص وكينيا وجنوب افريقية والو. وكشمري
 -وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان يف العامل اإلسالمي 

 وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع األوضاع اليت تتوىل سحق -أو الذي كان إسالميا بتعبري أدق 
ت اليت تبلغ حد الكفالة ، وإقامة ستار من هذه الطالئع ، ومد يد الصداقة إليها ، وإمدادها باملعونا

إن شيئا من هذا كله ال يصبح مفهوما بدون إدراك ! الصمت حوهلا وهي تسحق هذه الطالئع الكرمية
  ..ذلك القانون احلتمي والظواهر اليت يتجلى فيها 

ظاهرتني اللتني  قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة يف هاتني ال- كما أسلفنا -وقد جتلى ذلك القانون 
وظهر بوضوح أنه ال بد من اختاذ تلك اخلطوة احلامسة يف اجلزيرة سواء جتاه . أسلفنا احلديث عنهما

 أو جتاه أهل الكتاب ، وهو ما سنواجهه يف - وهو ما نواجهه يف هذا املقطع من السورة -املشركني 
  ..املقطع التايل مباشرة والذي بعده 
 لكل - بنفس الدرجة - مل يكن معناه وضوحه - حينذاك - املسلمة ولكن وضوح ذلك كله للقيادة

وخباصة حلديثي العهد باإلميان واملؤلفة قلوم ، فضال على . اجلماعات والطوائف يف اتمع املسلم
 من - ولعل بعض هؤالء من كرام املسلمني وخيارهم -كان يف اتمع املسلم ! ضعاف القلوب واملنافقني

بعد أربعة أشهر للناكثني ومن هلم عهود غري موقتة ومن مل -اء العهود مع املشركني مجيعا يتحرج من إ 
حياربوا املسلمني ولو من غري عهد ومن هلم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء األجل ملن هلم عهود موقوتة 

هود الناكثني والذين  ولئن كانوا يستسيغون نبذ ع-ومل ينقصوا املسلمني شيئا ومل يظاهروا عليهم أحدا 
وِإما تخافَن ِمن قَوٍم «: ختاف منهم اخليانة ، كما سبق يف احلكم املرحلي الذي تضمنته سورة األنفال 

الْخاِئِنني ِحبال ي واٍء ِإنَّ اللَّهلى سع ِهمِبذْ ِإلَيةً فَاناء عهود غريهم بعد ) ٥٨: األنفال .. (» ِخيانفإن إ
هر أو بعد األجل املقدر ، رمبا بدا هلم خمالفا ملا عهدوه وألفوه من معاهدة املعاهدين وموادعة أربعة أش

 كان يريد أمرا أكرب من املألوف وخطوة وراء ما - سبحانه -ولكن اللّه .. املوادعني وترك املهادنني 
املسلمني وخيارهم  ولعل بعض هؤالء من كرام -وكان يف اتمع املسلم كذلك ! انتهت إليه األمور

 من يرى أنه مل تعد هناك ضرورة لقتال املشركني عامة ، ومتابعتهم حىت يفيئوا إىل اإلسالم بعد -كذلك 
ما ظهر اإلسالم يف اجلزيرة وغلب ومل تبق إال جيوب متناثرة هنا وهناك ال خوف منها على اإلسالم 



 ٤٠١

وال خيلو هذا الفريق من ..  إىل اإلسالم - يف ظل السلم -ومن املتوقع أن تفيء رويدا رويدا . اليوم
التحرج من قتال األقرباء واألصدقاء ومن تربطهم م عالقات اجتماعية واقتصادية متنوعة ، مىت كان 

ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة .. هناك أمل يف دخوهلم يف اإلسالم بغري هذا اإلجراء العنيف 
أن ختلص اجلزيرة لإلسالم ، وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن التجمع على العقيدة وحدها ، و

 ولعل بعض هؤالء -وكان يف اتمع املسلم ! الروم يبيتون لإلسالم على مشارف الشام كما سيجي ء
 من خيشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصالت التجارية -! كان من كرام املسلمني وخيارهم أيضا

يف أحناء اجلزيرة بسبب إعالن القتال العام على املشركني كافة فيها وتأثري ذلك يف موسم واالقتصادية 
  .احلج ، وخباصة بعد إعالن أال حيج بعد العام مشرك ، وأال يعمر املشركون مساجد اللّه

وخباصة حني يضيف إىل هذا االعتبار عدم ضرورة هذه اخلطوة وإمكان الوصول إليها بالطرق السلمية 
 وأن - كما تقدم -ولكن اللّه سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها ! .. طيئةالب

سواء من القرابات والصداقات أم من . تكون العقيدة أرجح يف ميزان القلوب املؤمنة من كل ما عداها
 ، وأن هذه األسباب  كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده- سبحانه -كما أنه . املنافع واملصاحل

  .الظاهرة للرزق ليست هي األسباب الوحيدة اليت ميلك أن يسخرها هلم بقدرته
وكان يف اتمع املسلم من ضعاف القلوب واملترددين واملؤلفة قلوم واملنافقني ، وغريهم كذلك ممن 

ل املشركني كافة ومن دخلوا يف دين اللّه أفواجا ومل ينطبعوا بعد بالطابع اإلسالمي من يفرق من قتا
الكساد الذي ينشأ من تعطيل املواسم ، وقلة األمن يف التجارة والتنقل وانقطاع األواصر والصالت 

وال جيد يف نفسه دافعا الحتمال هذا كله ، وهو إمنا دخل يف . وتكاليف اجلهاد العام يف النفوس واألموال
أما هذا الذي يرادون عليه فما هلم وما .. عناء كبري اإلسالم الغالب الظاهر املستقر فهي صفقة راحبة بال 

  ! .. له وهم حديثوا عهد باإلسالم وتكاليفه؟
أَم حِسبتم أَنْ تتركُوا « يريد أن ميحص الصفوف والقلوب ، وهو يقول للمسلمني - سبحانه -وكان اللّه 

لَمو ، كُموا ِمندجاه الَِّذين لَِم اللَّهعا يلَمو ِبريخ اللَّهةً وِليجو ِمِننيؤلَا الْموِلِه وسال روِن اللَِّه ود ِخذُوا ِمنتي 
  .»ِبما تعملُونَ

 اقتضت ذلك البيان الطويل املفصل - بعد الفتح -هذه األعراض املتشابكة يف اتمع املسلم املختلط 
اجلة هذه الرواسب يف النفوس ، وهذه اخللخلة يف املتعدد األساليب واإلحياءات يف هذا املقطع ، ملع

  ..الصفوف ، وتلك الشبهات حىت يف قلوب بعض املسلمني املخلصني 



 ٤٠٢

اقتضت أن تفتتح السورة ذا اإلعالن العام برباءة اللّه ورسوله من املشركني ، وأن يتكرر إعالن الرباءة 
العالية حىت ال يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على من اللّه ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة 

  .. » براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني«: صلة مع قوم يربأ اللّه منهم ويربأ رسوله 
  .. » لَّه بِريٌء ِمن الْمشِرِكني ورسولُهوأَذانٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الناِس يوم الْحج الْأَكْبِر أَنَّ ال«

واقتضت تطمني املؤمنني وختويف املشركني بأن اللّه خمزي الكافرين ، وأن الذين يتولون ال يعجزون اللّه 
لَِّه وأَنَّ اللَّه مخِزي فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر واعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي ال«: وال يفلتون من عذابه 

الْكاِفِرين « ..  
» فَِإنْ تبتم فَهو خير لَكُم ، وِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه وبشِر الَِّذين كَفَروا ِبعذاٍب أَِليٍم«

 ...  
 إال الذين عاهدوا مث استقاموا -ند رسوله واقتضت استنكار أن يكون للمشركني عهد عند اللّه وع

 مع تذكري املؤمنني بأن املشركني ال يرقبون فيهم عهدا وال -فيستقام هلم مدة عهدهم ما استقاموا عليه 
يتذممون من فعلة لو أم قدروا عليهم ، وتصوير كفرهم ، وكذم فيما يظهرونه هلم أحيانا من مودة 

 ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِعند الْمسِجِد - ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِلِه كَيف يكُونُ«: بسبب قوم 
 ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسراِم ، فَموا -الْحقُبرال ي كُملَيوا عرظْهِإنْ يو فكَي 

اشتروا ِبآياِت اللَِّه ثَمناً قَِليلًا . ِفيكُم ِإلا وال ِذمةً ، يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْىب قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاِسقُونَ
» مةً وأُولِئك هم الْمعتدونَال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا وال ِذ. فَصدوا عن سِبيِلِه ، ِإنهم ساَء ما كانوا يعملُونَ

) ...١٠ - ٧.(  
واقتضت استثارة الذكريات املريرة يف نفوس املسلمني واستجاشة مشاعر الغيظ واالنتقام وشفاء الصدور 

سوِل وهم بدؤكُم أَال تقاِتلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا ِبِإخراِج الر«: من أعدائهم وأعداء اللّه ودين اللّه 
ِمِننيؤم متِإنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح ؟ فَاللَّهمهنوشخٍة؟ أَترلَ مأَو . ِزِهمخيو ، ِديكُمِبأَي اللَّه مهذِّبعي مقاِتلُوه

ذِْهبيو ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو ِهملَيع كُمرصنيو ِليمع اللَّهشاُء وي نلى مع اللَّه وبتيو ، ظَ قُلُوِبِهمغَي 
ِكيم١٥ - ١٣.. (» ح.(  

واقتضت األمر باملفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر القرابة واملصلحة معا والتخيري بينها 
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال «: الطريق وبني اللّه ورسوله واجلهاد يف سبيله ، ووقف املسلمني على مفرق 

 مه فَأُولِئك كُمِمن ملَّهوتي نملَى الِْإمياِن ، وع وا الْكُفْربحتِلياَء ِإِن اسأَو كُموانِإخو ِخذُوا آباَءكُمتت
وأَزواجكُم وعِشريتكُم ، وأَموالٌ اقْترفْتموها ، ِإنْ كانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم : قُلْ . الظَّاِلمونَ



 ٤٠٣

وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ، ومساِكن ترضونها ، أَحب ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه ، 
ال ي اللَّهِرِه ، وِبأَم اللَّه أِْتيى يتوا حصبرفَتالْفاِسِقني مِدي الْقَو٢٤ - ٢٣.. (» ه.(  

واقتضت تذكريهم بنصر اللّه هلم يف مواطن كثرية ، وأقرا يوم حنني الذي هزموا فيه فلم ينصرهم إال اللّه 
م كَثْرتكُم فَلَم تغِن لَقَد نصركُم اللَّه ِفي مواِطن كَِثريٍة ، ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُ«: جبنده وبتثبيته لرسوله 

عنكُم شيئاً ، وضاقَت علَيكُم الْأَرض ِبما رحبت ، ثُم ولَّيتم مدِبِرين ثُم أَنزلَ اللَّه سِكينته على رسوِلِه 
 الَِّذين ذَّبعها ، وورت وداً لَمنلَ جزأَنو ، ِمِننيؤلَى الْمعوزاُء الْكاِفِرينج ذِلكوا ، و٢٥«... » كَفَر - 

٢٦« .  
واقتضت أخريا تطمينهم من ناحية الرزق الذي خيشون عليه من كساد املوسم وتعطل التجارة وتذكريهم 

شِركُونَ يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْم«: أن الرزق منوط مبشيئة اللّه ال ذه األسباب الظاهرة اليت يظنوا 
وِإنْ ِخفْتم عيلَةً فَسوف يغِنيكُم اللَّه ِمن فَضِلِه ِإنْ شاَء . نجس فَال يقْربوا الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذا

ِكيمح ِليمع ٢٨... (» ، ِإنَّ اللَّه.(  
  ..هذه احلملة الطويلة املنوعة األساليب وهذه التوكيدات والتقريرات ، وهذه اإلحياءات واالستثارات ، و

 حبالة اتمع املسلم بعد الفتح ، ودخول العناصر اجلديدة الكثرية فيه وبعد التوسع - كما أسلفنا -تشي 
ولوال أن .. األفقي السريع الذي جاء إىل اتمع املسلم ذه األفواج اليت مل تنطبع بعد بطابع اإلسالم 

 وصل مع الزمن الطويل ، والتربية الطويلة إىل درجة من االستقرار والصالبة جمتمع املدينة كان قد
واخللوص واالستنارة ، لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبري على وجود اإلسالم ذاته كما ذكرنا ذلك 

  .مرارا من قبل
 حالة اتمع واآلن نكتفي ذا القدر من احلديث العام عن ذلك املقطع األول من السورة وما يشي به من

فسيحوا يف . براءة من اللّه ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني«: يف حينه لنواجه نصوصه بالتفصيل 
وأذان من اللّه ورسوله إىل . األرض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غري معجزي اللّه وأن اللّه خمزي الكافرين

 ورسوله ، فإن تبتم فهو خري لكم ، وإن توليتم أن اللّه بريء من املشركني: الناس يوم احلج األكرب 
إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل . فاعلموا أنكم غري معجزي اللّه ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم

فإذا .  فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدم ، إن اللّه حيب املتقني-ينقصوكم شيئا ومل يظاهروا عليكم أحدا 
اقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد ، انسلخ األشهر احلرم ف

وإن أحد من املشركني . فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن اللّه غفور رحيم
  .»استجارك فأجره حىت يسمع كالم اللّه ، مث أبلغه مأمنه ، ذلك بأم قوم ال يعلمون



 ٤٠٤

 نزلت حتدد العالقات النهائية بني اتمع اإلسالمي -بعدها إىل اآلية الثامنة والعشرين  وما -هذه اآليات 
 وبني بقية املشركني يف اجلزيرة الذين مل - بصفة عامة -الذي استقر وجوده يف املدينة ويف اجلزيرة العربية 

ضه ، حينما الح له أن  فنق- �  -سواء منهم من كان له عهد مع رسول اللّه .. يدخلوا يف هذا الدين 
 ستكون فيها القاضية على اإلسالم وأهله ، - حني توجهوا ملقابلتهم يف تبوك -مواجهة املسلمني للروم 

ومن مل يكن له عهد ولكنه مل يتعرض .. أو على األقل ستضعف من شوكة املسلمني ود من قوم 
 فحافظ على عهده ومل ينقص -وقوت  موقوت أو غري م-ومن كان له عهد .. للمسلمني من قبل بسوء 

فهؤالء مجيعا نزلت هذه اآليات وما بعدها لتحدد العالقات .. املسلمني شيئا ومل يظاهر عليهم أحدا 
النهائية بينهم وبني اتمع املسلم يف ظل االعتبارات اليت أسلفنا احلديث عنها بشيء من التوسع سواء يف 

  .رس خاصةتقدمي السورة ، أو يف تقدمي هذا الد
فيتناسق أسلوب ! وأسلوب هذه اآليات وإيقاع التعبري فيها ، يأخذ شكل اإلعالن العام ، ورنينه العايل

التعبري وإيقاعه مع موضوعه واجلو الذي حييط ذا املوضوع على طريقة القرآن يف التعبري وقد وردت 
أصحها وأقرا إىل طبائع . ام بالتبليغروايات متعددة يف ظروف هذا اإلعالن ، وطريقة التبليغ به ، ومن ق

. األشياء وأكثرها تناسقا مع واقع اجلماعة املسلمة يومذاك ما قرره ابن جرير وهو يستعرض هذه الروايات
ونقتطف هنا من تعليقاته ما ميثل رؤيتنا حلقيقة الواقعة مغفلني ما ال نوافقه عليه من كالمه وما تناقض فيه 

ا ال نناقش الروايات املتعددة وال نناقش تعليقات الطربي ولكن نثبت ما إذ كن. بعض قوله مع بعض
براءة من اللّه «: قال يف رواية له عن جماهد : نرجح أنه حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وحتقيقه 

  : أهل العهد : قال .. » ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني
 من تبوك حني فرغ - �  -أقبل رسول اللّه : قال . عهدمدجل والعرب الذين عاهدهم ، ومن كان له 

إنه حيضر البيت مشركون يطوفون عراة ، فال أحب أن أحج حىت ال يكون : منها ، وأراد احلج ، مث قال 
فطافا بالناس ، بذي ااز وبأمكنتهم اليت كانوا يتبايعون . فأرسل أبا بكر وعليا رمحة اللّه عليهما. ذلك

فهي األشهر احلرم املنسلخات ..  كله وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر ا ، وباملوسم
وآذن . مث ال عهد هلم. عشرون من آخر ذي احلجة إىل عشر خيلون من شهر ربيع اآلخر: املتواليات 

  .»فآمن الناس أمجعون حينئذ ، ومل يسح أحد. الناس كلهم بالقتال إال أن يؤمنوا
وأوىل األقوال يف «:  مجلة الروايات يف حقيقة األجل ومبدئه وايته واملقصودين به  بعد استعراض-وقال 

األجل الذي جعله اللّه ألهل العهد من املشركني ، وأذن هلم بالسياحة فيه : ذلك بالصواب قول من قال 
 - �  -وا على رسول اللّه إمنا هو ألهل العهد الذين ظاهر» فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر«: بقوله 

فأما الذين مل ينقضوا عهدهم ومل يظاهروا عليه ، فإن اللّه جل ثناؤه . ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته



 ٤٠٥

ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني ثُم لَم «:  بإمتام العهد بينه وبينهم إىل مدته بقوله - �  -أمر نبيه 
يش وكُمقُصنيِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، ِتِهمدِإىل م مهدهع ِهموا ِإلَيداً فَأَِتمأَح كُملَيوا عظاِهري لَمئاً و «..  

  ).٤: سورة التوبة (
 حيثُ فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشِرِكني«: فإن ظن ظان أن قول اللّه تعاىل ذكره «

موهمتدجيدل على خالف ما قلنا يف ذلك ، إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض ) ٥: سورة التوبة (» و
على املؤمنني كان بعد انقضاء األشهر احلرم قتل كل مشرك ، فإن األمر يف ذلك خبالف ما ظن ، وذلك 

ظن أن انسالخ األشهر احلرم كان يبيح أن اآلية اليت تتلو ذلك تبني عن صحة ما قلنا ، وفساد ما ظنه من 
كَيف «: وذلك قوله .  أو مل يكن كان له منه عهد- �  -قتل كل مشرك كان له عهد من رسول اللّه 

ستقاموا لَكُم  ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِعند الْمسِجِد الْحراِم فَما ا-يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِلِه 
ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، موا لَهِقيمتفهؤالء مشركون وقد أمر اللّه نبيه ) ٧: سورة التوبة . (»فَاس-  � - 

  .واملؤمنني باالستقامة هلم يف عهدهم ما استقاموا هلم بترك نقض صلحهم ، وترك مظاهرة عدوهم عليهم
أنه حني بعث عليا رمحة اللّه عليه برباءة إىل  : - �  -هرة عن رسول اللّه وبعد ، ففي األخبار املتظا«

 - �  -ومن كان بينه وبني رسول اللّه «: أهل العهود بينه وبينهم ، أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم 
  بنقض- �  -وذلك أن اللّه مل يأمر نبيه . ، أوضح الدليل على صحة ما قلنا» عهد فعهده إىل مدته

عهد قوم كان عاهدهم إىل أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه ، وأنه إمنا أجل أربعة أشهر من كان 
فأما من كان أجله حمدودا ، ومل جيعل . قد نقض قبل التأجيل ، أو من كان له عهد إىل أجل غري حمدود

وبذلك بعث . أمورا كان بإمتام عهده إىل غايته م- �  -بنقضه على نفسه سبيال ، فإن رسول اللّه 
  .»مناديه ينادي به يف أهل املوسم من العرب

فقد أنبأت هذه األخبار ونظائرها عن «: وقال يف تعقيب آخر على الروايات املتعددة يف شأن العهود 
  .صحة ما قلنا ، وأن أجل األشهر األربعة إمنا كان ملن وصفنا

 وللمؤمنني لنقضه ومظاهرة أعدائهم - �  -ه فأما من كان عهده إىل مدة معلومة فلم جيعل لرسول اللّ
  . قد وىف له بعهده إىل مدته ، عن أمر اللّه إياه بذلك- �  -سبيال ، فإن رسول اللّه 

  . »- �  -وعلى ذلك ظاهر الترتيل ، وتظاهرت به األخبار عن رسول اللّه 
 - فيما بعد -الف السياسي وإذا حنن تركنا الروايات اليت ا ضعف ، وما ميكن أن يكون قد تركه اخل

 وأنصار األمويني ، أو أهل السنة ، من األثر يف بعض الروايات فإننا - رضي اللّه عنه -بني شيعة علي 
 أمريا للحج يف هذا العام - رضي اللّه عنه - بعث بأيب بكر - �  -إن رسول اللّه : نستطيع أن نقول 

 -مث نزلت أوائل سورة التوبة هذه فبعث ا عليا . راةملا كرهه من احلج واملشركون يطوفون بالبيت ع
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 بكل ما تضمنته من أحكام ائية ومنها أال يطوف -فأذن ا يف الناس .  يف أثر أيب بكر-رضي اللّه عنه 
  .بعد العام بالبيت مشرك

ت  حني أنزل- �  -بعثين النيب «:  عن علي قال - بإسناده -وقد روى الترمذي يف كتاب التفسري 
أن ال يطف بالبيت عريان ، وال يقرب املسجد احلرام مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان . بأربع» براءة«

  ...»  عهد فهو إىل مدته ، وال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة- �  -بينه وبني رسول اللّه 
  .فنكتفي به. وهذا اخلرب هو أصح ما ورد يف هذا الباب

هذا اإلعالن العام ، ذا اإليقاع العايل ..» ِه ِإلَى الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكنيبراَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِل«
إذ كانت . يتضمن املبدأ العام للعالقة بني املسلمني واملشركني يف ذلك احلني يف جزيرة العرب قاطبة

واإلعالن برباءة اللّه . جلزيرة واملشركني يف ا- �  -العهود املشار إليها هي اليت كانت بني رسول اللّه 
وبراءة رسوله من املشركني ، حيدد موقف كل مسلم ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم ، 

مث تأيت بعد اإلعالن العام البيانات واملخصصات والشروح هلذا ! حبيث ال يبقى بعد ذلك مراجعة وال تردد
ةَ أَشهٍر ، واعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه ، وأَنَّ اللَّه مخِزي فَِسيحوا ِفي الْأَرِض أَربع«: اإلعالن 
الْكاِفِرين «..  

أربعة أشهر يسريون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون : فهذا بيان للمهلة اليت أجل اللّه املشركني إليها 
حىت أولئك . غرة وهم آمنون إىل عهودهمال يؤخذون على .. آمنني .. حسابام ، ويعدلون أوضاعهم 

 واملؤمنني لن - �  -الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة الحت هلم ، وعند أول توقع بأن الرسول 
ومىت ! كما توقع املرجفون يف املدينة واملنافقون! ينقلبوا إىل أهليهم من تبوك وأن الروم سيأخذوم أسرى

لعهود اليت ما تكاد تربم حىت تنقض وبعد سلسلة طويلة من كان ذلك؟ كان بعد فترة طويلة من ا
  ..التجارب اليت تقطع بأن املشركني لن يزالوا يقاتلون املسلمني حىت يردوهم عن دينهم إن استطاعوا 

ويف أي عصر تارخيي؟ يف العصر الذي مل تكن البشرية كلها تعرف هلا قانونا إال قانون الغابة ومل يكن بني 
بال إنذار وال إخطار وال رعاية لعهد مىت سنحت ! ختلفة إال القدرة على الغزو أو العجز عنهاتمعات امل

ذلك أنه منهج اللّه الذي ال عالقة له بالزمان .. ولكن اإلسالم هو اإلسالم منذ ذلك الزمان ! .. الفرصة
شرية ويطورها حول فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقي الب. يف أصوله ومبادئه

 بوسائل متجددة ومكافئة ملا يطرأ - بتأثريه -حموره وداخل إطاره بينما هو يواجه واقعها املتطور املتغري 
  .عليها يف أثناء حتركه ا قدما من تطور وتغري

يوم ومع املهلة اليت يعطيها للمشركني يزلزل قلوم باحلقيقة الواقعة ويوقظهم إىل هذه احلقيقة ليفتحوا ع
ولن يفلتوا من مصري ! ولن يفلتوا منه باهلرب! إم بسياحتهم يف األرض لن يعجزوا اللّه يف الطلب. عليها
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واعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه ، وأَنَّ اللَّه مخِزي «: أن خيزيهم ويفضحهم ويذهلم : حمتوم قدره وقرره 
الْكاِفِرين «..  

 واألرض - سبحانه - ويهربون فيعجزون اللّه عن طلبهم واإلتيان م وهم يف قبضته وإىل أين يفلتون
بعد ذلك يبني املوعد الذي ! وقد قدر وقرر أن يذهلم فيخزيهم وال راد لقضائه؟! كلها يف قبضته كذلك؟

ن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى وأَذانٌ ِم«: تعلن فيه هذه الرباءة وتبلغ إىل املشركني لينذروا ا وباملوعد املضروب فيها 
فَِإنْ تبتم فَهو خير لَكُم ، وِإنْ تولَّيتم . أَنَّ اللَّه بِريٌء ِمن الْمشِرِكني ورسولُه: الناِس يوم الْحج الْأَكْبِر 

  ..» روا ِبعذاٍب أَِليٍمفَاعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه ، وبشِر الَِّذين كَفَ
  .واألصح أنه يوم النحر. أهو يوم عرفة أم يوم النحر: ويوم احلج األكرب اختلفت الروايات يف حتديده 

 من ناحية املبدأ -واألذان البالغ وقد وقع للناس يف املوسم وأعلنت براءة اللّه ورسوله من املشركني كافة 
واحلكمة واضحة يف تقرير املبدأ العام .. هد إىل مدته يف اآلية التالية  وجاء االستثناء يف اإلبقاء على الع-

أما االستثناء فهو خاص حباالت . ابتداء يف صورة الشمول ألنه هو الذي ميثل طبيعة العالقات النهائية
 وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العالقات احلتمية. تنتهي بانتهاء األجل املضروب

بني املعسكر الذي جيعل الناس عبيدا للّه وحده ، واملعسكرات اليت جتعل الناس عبيدا للشركاء ، كما 
  .أسلفنا يف التقدمي للسورة والتقدمي هلذا املقطع منها كذلك

كُم ، فَِإنْ تبتم فَهو خير لَ«: ومع إعالن الرباءة املطلقة جييء الترغيب يف اهلداية والترهيب من الضاللة 
  ..» وِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معِجِزي اللَِّه ، وبشِر الَِّذين كَفَروا ِبعذاٍب أَِليٍم

إنه منهج هداية قبل كل . وهذا الترهيب وذلك الترغيب يف آية الرباءة يشريان إىل طبيعة املنهج اإلسالمي
 كما كان -ة ال رد أنه ال حيب أن يباغتهم ويفتك م مىت قدر فهو يتيح للمشركني هذه املهل. شيء

 ولكنه كذلك ميهلهم هذه املهلة للتروي والتدبر ، واختيار الطريق -! الشأن يف العالقات الدولية وال يزال
األقوم ويرغبهم يف التوبة عن الشرك والرجوع إىل اللّه ويرهبهم من التويل ، وييئسهم من جدواه ، 

ويوقع يف قلوم الزلزلة اليت ترجها رجا لعل . هم بالعذاب األليم يف اآلخرة فوق اخلزي يف الدنياوينذر
هو طمأنة للصف املسلم ، .. مث ! الركام الذي ران على الفطرة أن ينفض عنها ، فتسمع وتستجيب

 من اللّه فاألمر قد صار فيه. ولكل ما يف قلوب بعضه من خماوف ومن تردد ويب ومن حترج وتوقع
وبعد تقرير املبدأ العام يف العالقات بالرباءة املطلقة من املشركني ! واملصري قد تقرر من قبل االبتداء. قضاء

ِإلَّا «:ومن عهودهم جييء االستثناء املخصص للحاالت املؤقتة ، اليت يصار بعدها إىل ذلك املبدأ العام 
ثُم ِرِكنيشالْم ِمن متدعاه الَِّذين مهدهع ِهموا ِإلَيداً ، فَأَِتمأَح كُملَيوا عظاِهري لَمئاً ، ويش وكُمقُصني لَم 

ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، ِتِهمدِإىل م «..  
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ر  هم بنو خزمية بن عام-وأصح ما قيل عن هؤالء الذين ورد فيهم هذا االستثناء أم مجاعة من بين بكر 
 مل ينقضوا عهدهم الذي كان يف احلديبية مع قريش وحلفائهم ، ومل يشتركوا مع -من بين بكر بن كنانة 

بين بكر يف العدوان على خزاعة ، ذلك العدوان الذي أعانتهم عليه قريش ، فانتقض بذلك عهد احلديبية 
وكانت . وات من احلديبية، وكان فتح مكة بعد سنتني اثنتني من احلديبية ، وكان العهد ملدة عشر سن

 هنا أن يتم - �  -فأمر رسول اللّه . هذه اجلماعة من بين بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها
 أن السدي - وهو رواية حممد بن عباد بن جعفر -والذي يؤيد ما ذهبنا إليه . إليهم عهدهم إىل مدم

كان لبين مدجل وخزاعة «: أن جماهد يقول و. هؤالء بنو ضمرة وبنو مدجل حيان من بين كنانة«:يقول 
غري أنه يالحظ أن خزاعة كانت قد دخلت .. » فَأَِتموا ِإلَيِهم عهدهم ِإىل مدِتِهم«عهد فهو الذي قال اللّه 

كما يؤيده ما سيجيء يف اآلية .. وهذا خاص باملشركني الذين بقوا على شركهم . يف اإلسالم بعد الفتح
كَيف يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِلِه ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِعند «:  قوله تعاىل السابعة من

ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسراِم فَمِجِد الْحسفهذان احليان من كنانة ممن.. » الْم 
فهم . عاهدوا عند املسجد احلرام يف احلديبية ، مث مل ينقصوا املسلمني شيئا ومل يظاهروا عليهم أحدا

املعنيون يف االستثناء أوال وأخريا كما ذهب إىل ذلك املفسرون األوائل ، وقد أخذ ذا القول األستاذ 
اهدين عند املسجد احلرام هم وذهب األستاذ حممد عزة دروزة إىل أن املعنيني باملع. الشيخ رشيد رضا

ذلك أنه كان حيب أن يذهب إىل جواز قيام معاهدات . طائفة أخرى غري املذكورة يف االستثناء األول
ليستدل منه » فَما استقاموا لَكُم فَاستِقيموا لَهم«: دائمة بني املسلمني واملشركني ، فارتكن إىل قوله تعاىل 

وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة املوقف ، وعن طبيعة املنهج ، وعن طبيعة ! على جواز تأبيد املعاهدات
  .كما بينا ذلك مرارا! هذا الدين أيضا

 - كما أمهل كل من عداهم -لقد وىف اإلسالم هلؤالء الذين وفوا بعهدهم ، فلم ميهلهم أربعة أشهر 
ا عاهدوهم عليه ، ومل يعينوا عليهم عدوا ، ذلك أم مل ينقصوا املسلمني شيئا مم. ولكنه أمهلهم إىل مدم

ذلك مع حاجة املوقف احلركي للمجتمع املسلم .. فاقتضى هذا الوفاء هلم واإلبقاء على عهدهم إىل ايته 
يف ذلك احلني إىل ختليص اجلزيرة جبملتها من الشرك وحتويلها إىل قاعدة أمينة لإلسالم ألن أعداءه على 

 ومن -خلطره ، وأخذوا جيمعون له كما سيجيء يف احلديث عن غزوة تبوك حدود اجلزيرة قد تنبهوا 
فضال على حتالفهم مع الفرس يف اجلنوب يف . قبل كانت وقعة مؤتة إنذارا ذا التحفز الذي أخذ فيه الروم

  .اليمن ، للتألب على الدين اجلديد
مر بالوفاء هلم بعهودهم قد دخلوا يف ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤالء الذين استثناهم اللّه وأ

بل حدث أن اآلخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغريهم ممن أمهلوا . اإلسالم قبل أن تنقضي مدم
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 -لقد علم اللّه ! أربعة أشهر يسيحون فيها يف األرض ، مل يسيحوا يف األرض وإمنا اختاروا اإلسالم أيضا
عوة ، أنه كان األوان قد آن هلذه الضربة األخرية وأن الظروف  وهو ينقل بيده خطى هذه الد-سبحانه 

كانت قد يأت واألرض كانت قد مهدت وأا جتيء يف أواا املناسب وفق واقع األمر الظاهر ، وفق 
  . فكان هذا الذي كان. قدر اللّه املضمر املغيب

  
فَأَِتموا ِإلَيِهم عهدهم ِإىل مدِتِهم «: دهم ونقف أمام التعقيب اإلهلي على األمر بالوفاء بالعهد للموفني بعه

ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه «..  
فيجعل هذا الوفاء عبادة له وتقوى حيبها .  للمتقني- سبحانه -إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى اللّه وحبه 

عدة املنفعة واملصلحة وليست قاعدة إا ليست قا.. وهذه هي قاعدة األخالق يف اإلسالم .. من أهلها 
فاملسلم يتخلق مبا حيبه اللّه منه ويرضاه . إا قاعدة العبادة للّه وتقواه.. االصطالح والعرف املتغريين أبدا 

ومن هنا سلطان األخالق يف اإلسالم كما أنه من هنا مبعثها . له وهو خيشى اللّه يف هذا ويتطلب رضاه
 يف الطريق حتقق منافع العباد ، وتؤمن مصاحلهم ، وتنشئ جمتمعا تقل فيه مث هي.. الوجداين األصيل 

االحتكاكات والتناقضات إىل أقصى حد ممكن ، وترتفع بالنفس البشرية صعدا يف الطريق الصاعد إىل اللّه 
...  

 مع استثناء ..املعاهدين وغري املعاهدين منهم سواء .. وبعد تقرير احلكم برباءة اللّه ورسوله من املشركني 
جييء ذكر . الذين مل ينقصوا املسلمني شيئا ومل يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء هلم بعهدهم إىل مدم

فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا «: اإلجراء الذي يتخذه املسلمون بعد انقضاء األجل املضروب 
خو ، موهمتدجثُ ويح ِرِكنيشٍدالْمصركُلَّ م موا لَهداقْعو ، موهرصاحو ، موا . ذُوهأَقاموا وفَِإنْ تاب

ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتالةَ والص «..  
شهر احلرم املصطلح هل هي األ.. » الْأَشهر الْحرم«: وقد اختلفت األقوال عن املقصود هنا بقوله تعاىل 

وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد األذان يف يوم : عليها وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم مث رجب 
أم إا أربعة أشهر حيرم فيها القتال .. مخسني يوما .. احلج األكرب ذه الرباءة هو بقية احلجة مث احملرم 

. أم إن األجل األول للناقضني عهودهم..  من ربيع اآلخر؟ ابتداء من يوم النحر فتكون ايتها يف العشرين
  وهذا األجل الثاين ملن ليس هلم عهد أصال أو ملن كان له عهد غري مؤقت؟

وأنه أطلق عليها . والذي يصح عندنا أن األربعة األشهر املذكورة هنا غري األشهر احلرم املصطلح عليها
وأا . ال املشركني طواهلا ليسيحوا يف األرض أربعة أشهروصف األشهر احلرم لتحرمي القتال فيها بإمه

فَِسيحوا ِفي «:  فإنه ما دام أن اللّه قد قال هلم - إال فيمن هلم عهد مؤقت ممن أمهلوا إىل مدم -عامة 
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 الذي وهذا هو.. فال بد أن تكون هذه األشهر األربعة ابتداء من يوم إعالم ا » الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر
  .يتفق مع طبيعة اإلعالن
 أن يقتلوا كل مشرك أىن وجدوه أو يأسروه أو - إذا انقضت األشهر األربعة -وقد أمر اللّه املسلمني 

 باستثناء من أمروا بالوفاء -حيصروه إذا حتصن منهم أو يقعدوا له مترصدين ال يدعونه يفلت أو يذهب 
ك أن املشركني أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا فهم إذن ال ذل.  بدون أي إجراء آخر معه-هلم إىل مدم 

  .يقتلون غدرا ، وال يؤخذون بغتة ، وقد نبذت هلم عهودهم ، وعلموا سلفا ما ينتظرهم
فَِإنْ تابوا وأَقاموا «: إمنا كانت محلة إنذار ودفع إىل اإلسالم .. غري أا مل تكن محلة إبادة وال انتقام 

  ..» لزكاةَ فَخلُّوا سِبيلَهم ، ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيمالصالةَ وآتوا ا
لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيذائهم للمسلمني وفتنتهم عن 

.. ورسوله وأهله معهم . مث من مساحة هلذا الدين.. دينهم ، ومن حرب للمسلمني وتأليب على دولتهم 
ومع هذا كله فلقد كان اإلسالم يفتح هلم ذراعية فيأمر اللّه نبيه واملسلمني الذين .. ريخ طويل وإنه لتا

كان يأمرهم أن يكفوا عن املشركني إن هم اختاروا التوبة إىل .. أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا 
وذلك . هم له وقيامهم بفرائضهاللّه ، والتزموا شعائر اإلسالم اليت تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسالم

  ..» ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم«: .. أن اللّه ال يرد تائبا مهما تكن خطاياه 
وال حنب أن ندخل هنا يف اجلدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسري وكتب الفقه حول هذا 

  : النص 
  ..»  فَخلُّوا سِبيلَهمفَِإنْ تابوا وأَقاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ«

وعما إذا كانت هذه شرائط اإلسالم اليت يكفر تاركها؟ ومىت يكفر؟ وعما إذا كان يكتفى ا من التائب 
إمنا هو نص . إخل فما حنسب أن هذه اآلية بصدد شيء من هذا كله.. دون بقية أركان اإلسالم املعروفة؟ 

فما كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة . كان يواجه واقعا يف مشركي اجلزيرة يومذاك
فنصت اآلية على التوبة وإقامة الصالة وإيتاء . إال وهو يعين اإلسالم كله ، ويعين استسالمه له ودخوله فيه

الزكاة ، ألنه ما كان ليفعل هذا منهم يف ذلك احلني إال من نوى اإلسالم وارتضاه بكامل شروطه وكامل 
 بشهادة - �  - أوهلا الدينونة للّه وحده بشهادة أن ال إله إال اللّه ، واالعتراف برسالة حممد ويف. معناه

  .أن حممدا رسول اللّه
  .فليست هذه اآلية بصدد تقرير حكم فقهي ، إمنا هي بصدد إجراء واقعي له مالبساته

 األربعة يظل اإلسالم على وأخريا فإنه مع هذه احلرب املعلنة على املشركني كافة بعد انسالخ األشهر
إمنا يعلنها محلة . فهو ال يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا. مساحته وجديته وواقعيته كذلك
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فاملشركون األفراد ، الذين ال جيمعهم جتمع جاهلي يتعرض لإلسالم ويتصدى . هداية كلما أمكن ذلك
 أن جيريهم حىت - �  - رسوله - سبحانه -اللّه  األمن ، ويأمر - يف دار اإلسالم -يكفل هلم اإلسالم 

هذا كله وهم .. يسمعوا كالم اللّه ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة مث أن حيرسهم حىت يبلغوا مأمنهم 
  .مشركون

منه ، ذِلك ِبأَنهم قَوم ال وِإنْ أَحد ِمن الْمشِرِكني استجارك فَأَِجره حتى يسمع كَالم اللَِّه ، ثُم أَبِلغه مأْ«
  ..» يعلَمونَ

إن هذا يعين أن اإلسالم حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب وان املشركني الذين يطلبون 
اجلوار واألمان يف دار اإلسالم جيب أن يعطوا اجلوار واألمان ذلك أنه يف هذه احلالة آمن حرم وجتمعهم 

 ضري إذن من إعطائهم فرصة مساع القرآن ومعرفة هذا الدين لعل قلوم أن تتفتح وتتلقى وتألبهم عليه فال
وحىت إذا مل تستجب فقد أوجب اللّه هلم على أهل دار اإلسالم أن حيرسوهم بعد .. وتستجيب 

م ولقد كانت قمة عالية تلك اإلجارة واألمان هل!!! إخراجهم حىت يصلوا إىل بلد يأمنون فيه على أنفسهم
هذه .. وهذه منها .. ولكن قمم اإلسالم الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة .. يف دار اإلسالم 

هذه .. احلراسة للمشرك ، عدو اإلسالم واملسلمني ممن آذى املسلمني وفتنهم وعاداهم هذه السنني 
نهج اإلبادة ، حىت وهو إنه منهج اهلداية ال م! .. احلراسة له حىت يبلغ مأمنه خارج حدود دار اإلسالم

والذين يتحدثون عن اجلهاد يف اإلسالم فيصمونه بأنه كان .. يتصدى لتأمني قاعدة اإلسالم لإلسالم 
والذين يهوهلم هذا االام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فريوحون ! إلكراه األفراد على االعتقاد

هؤالء وهؤالء يف حاجة !  أهله يف حدوده اإلقليميةيدفعون هذه التهمة بأن اإلسالم ال يقاتل إال دفاعا عن
وِإنْ أَحد ِمن الْمشِرِكني استجارك «: إىل أن يتطلعوا إىل تلك القمة العالية اليت ميثلها هذا التوجيه الكرمي 

 مهِبأَن ذِلك ، هنأْمم هِلغأَب اللَِّه ، ثُم كَالم عمسى يتح هونَفَأَِجرلَمعال ي مقَو «..  
إن هذا الدين إعالم ملن ال يعلمون ، وإجارة ملن يستجريون ، حىت من أعدائه الذين شهروا عليه السيف 

ولكنه إمنا جياهد بالسيف ليحطم القوى املادية اليت حتول بني األفراد ومساع كالم .. وحاربوه وعاندوه 
لّه فتحول بينهم وبني اهلدى ، كما حتول بينهم وبني التحرر من اللّه وحتول بينهم وبني العلم مبا أنزل ال

 -ومىت حطم هذه القوى ، وأزال هذه العقبات ، فاألفراد .. عبادة العبيد وتلجئهم إىل عبادة غري اللّه 
 آمنون يف كنفه يعلمهم وال يرهبهم وجيريهم وال يقتلهم مث حيرسهم ويكفلهم حىت يبلغوا -على عقيدم 

ويف األرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ال ! هذا كله وهم يرفضون منهج اللّه.. مأمنهم 
يأمن فيها من خيالفها من البشر على نفسه وال على ماله وال على عرضه وال على حرمة واحدة من 

 الكاذب مث يقف ناس يرون هذا يف واقع البشر وهم يتمتمون وجيمجمون لدفع االام! حرمات اإلنسان
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عن منهج اللّه بتشويه هذا املنهج وإحالته إىل حماولة هازلة قوامها الكالم يف وجه السيف واملدفع يف هذا 
  ! الزمان ويف كل زمان

اِم؟ فَما كَيف يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِلِه ، ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِعند الْمسِجِد الْحر«
ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقامتال . اسا وِإل وا ِفيكُمقُبرال ي كُملَيوا عرظْهِإنْ يو فكَي

وا ِبآياِت اللَِّه ثَمناً قَِليلًا فَصدوا عن اشتر. ِذمةً ، يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْىب قُلُوبهم ، وأَكْثَرهم فاِسقُونَ
فَِإنْ تابوا . ال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا وال ِذمةً ، وأُولِئك هم الْمعتدونَ. سِبيِلِه ، ِإنهم ساَء ما كانوا يعملُونَ

وِإنْ نكَثُوا أَيمانهم ِمن . الديِن ، ونفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَوأَقاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ فَِإخوانكُم ِفي
  .»بعِد عهِدِهم ، وطَعنوا ِفي ِديِنكُم ، فَقاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر ِإنهم ال أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

إىل تقرير األحكام النهائية األخرية بني اتمع املسلم والباقني من ملا انتهى يف جمموعة اآليات السابقة 
بعضهم بعد مهلة أربعة أشهر .. املشركني يف اجلزيرة ، وهي تعين إاء حالة التعاهد واملهادنة معهم مجيعا 

ة توبة وإقام: حيث يؤول األمر بعد هذه األحكام إىل حالتني اثنتني .. ، وبعضهم بعد انتهاء مدم 
  .. أو قتال وحصار وأسر وإرصاد - أي دخول يف اإلسالم وأداء لفرائضه -للصالة وإيتاء للزكاة 

 -ملا انتهى إىل األمر بإاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ يف هذه اموعة اجلديدة من اآليات يقرر 
غ أن يكون للمشركني عهد  أنه ال ينبغي وال جيوز وليس من املستسا-عن طريق االستفهام االستنكاري 

كَيف يكُونُ «: بقوله تعاىل ! وهو استنكار للمبدأ يف ذاته واستبعاد له من أساسه. عند اللّه وعند رسوله
  .»ِللْمشِرِكني عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِلِه

، قد يفهم منه نسخ ما كان وملا كان هذا االستنكار يف هذه اموعة التالية يف السياق للمجموعة األوىل 
قد تقرر يف اموعة األوىل من إمهال ذوي العهود املوفني بعهودهم الذين مل ينقصوا املسلمني شيئا ومل 

ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِعند «: فقد عاد يقرر هذا احلكم مرة أخرى بقوله .. يظاهروا عليهم أحدا إىل مدم 
راِم فَمِجِد الْحسالْمِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقامتوجاءت يف هذا التوكيد .. » ا اس
.. إذ كان األمر األول مطلقا بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إىل مدم .. اجلديد زيادة بيان 

 باستقامتهم يف املستقبل إىل اية املدة كذلك فجاء هذا التوكيد يقيد هذا اإلطالق بأن هذا الوفاء مرهون
وهي دقة بالغة يف صياغة النصوص يف هذه العالقات واملعامالت ، وعدم . كما استقاموا يف املاضي

  .االكتفاء باملفهومات الضمنية ، وإتباعها باملنطوقات القطعية
، من الظواهر واألعراض ونظرا ملا أسلفنا بيانه يف مقدمات السورة ومقدمات هذا املقطع منها 

واالعتبارات اليت كانت قائمة يف اتمع املسلم يومئذ جتاه هذه اخلطوة احلامسة اخلطرية ، فقد أخذ السياق 
يثري يف نفوس املسلمني ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب ، باطالعهم على حقيقة حال املشركني 
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 يرعون فيهم عهدا ، وال يتحرجون فيهم من شيء وال ومشاعرهم ونواياهم جتاه املسلمني ، وأم ال
وأن ال . يتذممون ، وأم ال يفون بعهد ، وال يرتبطون بوعد وأم ال يكفون عن االعتداء مىت قدروا عليه

  .سبيل ملهادنتهم أو ائتمام ما مل يدخلوا فيما دخل فيه املسلمون
  ..» للَِّه وِعند رسوِلِه؟كَيف يكُونُ ِللْمشِرِكني عهد ِعند ا«

فكيف جيوز أن . إن املشركني ال يدينون للّه بالعبودية خالصة ، وهم كذلك ال يعترفون برسالة رسوله
يكون هلؤالء عهد عند اللّه وعند رسوله؟ إم ال يواجهون باإلنكار واجلحود عبدا مثلهم ، وال منهجا من 

جهون باجلحود خالقهم ورازقهم وهم حيادون اللّه ورسوله ذا إمنا هم يوا. مناهج العبيد من أمثاهلم
  فكيف جيوز أن يكون هلم عهد عند اللّه وعند رسوله؟.. اجلحود ابتداء 

وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته ال على .. هذه هي القضية اليت يثريها هذا السؤال االستنكاري 
  ..حالة معينة من حاالته 
وأنه قد . ذا بأنه كانت للمشركني عهود فعال وبعض هذه العهود أمر اللّه بالوفاء اوقد يستشكل على ه

وأنه وقع . عهود مع اليهود وعهود مع املشركني. وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة املسلمة يف املدينة
ذه العهود وأن النصوص القرآنية يف سور سابقة كانت جتيز ه. عهد احلديبية يف السنة السادسة للهجرة

فإذا كان مبدأ التعاهد مع املشركني هو الذي يرد عليه .. وإن كانت جتيز نبذها عند خوف اخليانة 
! اإلنكار هنا ، فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حىت نزل هذا االستنكار األخري ملبدأ التعاهد؟

 اإلسالمي الذي أسلفنا احلديث وهذا االستشكال ال معىن له يف ظل الفهم الصحيح لطبيعة املنهج احلركي
لقد كانت تلك املعاهدات مواجهة للواقع .. عنه يف مطالع هذه السورة ويف مطالع سورة األنفال قبلها 

يف حينه بوسائل مكافئة له أما احلكم النهائي فهو أنه ال ينبغي أن يكون للمشركني عهد عند اللّه وعند 
  ..رسوله 

ركة اإلسالمية اليت تستهدف ابتداء أال يكون يف األرض شرك باللّه كانت أحكاما مرحلية يف طريق احل
فإذا . ولقد أعلن اإلسالم هدفه هذا منذ أول يوم ومل خيدع عنه أحدا.. وأن تكون الدينونة للّه وحده 

كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يساملونه ابتداء من املشركني ليتفرغ ملن يهامجونه وأن يوادع 
فإنه ال . وأن يعاهد من يريدون معاهدته يف مرحلة من املراحل. ريدون موادعته يف فترة من الفتراتمن ي

يغفل حلظة عن هدفه النهائي األخري كما أنه ال يغفل عن أن هذه املوادعات واملعاهدات من جانب بعض 
 وأم لن يتركوه وهم وأم ال بد مهامجوه وحماربوه ذات يوم. املشركني موقوتة من جانبهم هم أنفسهم

ولقد قال اللّه .. يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على أنفسهم إال ريثما يستعدون له ويستديرون ملواجهته 
  : للمسلمني منذ أول األمر 
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تخصص بزمن وهي قولة األبد اليت ال ت.. » وال يزالُونَ يقاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطاعوا«
 - سبحانه -ومع استنكار األصل ، فقد أذن اللّه ! وقولة احلق اليت ال تتعلق بظرف وال حالة! وال بيئة

بإمتام عهود ذوي العهود الذين مل ينقصوا املسلمني شيئا ومل يظاهروا عليهم أحدا إىل مدا ، مع اشتراط 
ِإلَّا «: مني مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها  من املسل- يف هذه املدة -أن تكون االستقامة على العهد 

ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقامتا اسراِم ، فَمِجِد الْحسالْم دِعن متدعاه الَِّذين «..  
رى غري اليت ورد ذكرها من قبل وهؤالء الذين تشري اآلية إىل معاهدم عند املسجد احلرام ليسوا طائفة أخ

ِإلَّا الَِّذين عاهدتم ِمن الْمشِرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظاِهروا علَيكُم أَحداً فَأَِتموا «: يف قوله تعاىل 
ِقنيتالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ، ِتِهمدِإىل م مهدهع ِهمفهي طائفة ..  كما فهم بعض املفسرين احملدثني ..» ِإلَي

وذكرت مرة ثانية . واحدة ذكرت أول مرة مبناسبة عموم الرباءة وإطالقها ، الستثنائها من هذا العموم
مبناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته مع املشركني خمافة أن يظن أن هذا احلكم املطلق فيه نسخ للحكم األول 

كما أن النص . اللّه للمتقني هنا وهناك بنصها للداللة على أن املوضوع واحدوذكرت التقوى وحب .. 
ففي األول اشتراط استقامتهم يف املاضي ، ويف الثاين . الثاين مكمل للشروط املذكورة يف النص األول

 ال تلحظ إال بضم - كما أسلفنا -وهي دقة بالغة يف صياغة النصوص . اشتراط استقامتهم يف املستقبل
  .لنصني الواردين يف املوضوع الواحد ، كما هو ظاهر ومتعنيا

مث يعود الستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التارخيية والواقعية بعد استنكاره بأسبابه العقيدية واإلميانية وجيمع 
ا وال ِذمةً ، يرضونكُم كَيف؟ وِإنْ يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا ِفيكُم ِإل«:بني هذه وتلك يف اآليات التالية 

اشتروا ِبآياِت اللَِّه ثَمناً قَِليلًا فَصدوا عن سِبيِلِه ، ِإنهم ساَء ما . ِبأَفْواِهِهم وتأْىب قُلُوبهم وأَكْثَرهم فاِسقُونَ
  ..» ولِئك هم الْمعتدونَال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا وال ِذمةً ، وأُ. كانوا يعملُونَ

كيف يكون للمشركني عهد عند اللّه وعند رسوله وهم ال يعاهدونكم إال يف حال عجزهم عن التغلب 
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم األفاعيل يف غري مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم ، ويف . عليكم

فهم ال يرعون عهدا ، وال يقفون !  من فعل يأتونه معكمغري ذمة يرعوا لكم أو يف غري حترج وال تذمم
فهم . كذلك عند حد يف التنكيل بكم وال حىت احلدود املتعارف عليها يف البيئة واليت يذمون لو جتاوزوها

مهما يكن . لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد يف التنكيل بكم ، لو أم قدروا عليكم
فليس الذي مينعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود . هود قائمةبينكم وبينهم من ع

 يرضونكم - وأنتم أقوياء -وإذا كانوا اليوم ! .. إمنا مينعهم أم ال يقدرون عليكم وال يغلبونكم
على العهد فإن قلوم تنغل عليكم باحلقد وتأىب أن تقيم . بأفواههم بالقول اللني والتظاهر بالوفاء بالعهد
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ِإنهم . اشتروا ِبآياِت اللَِّه ثَمناً قَِليلًا فَصدوا عن سِبيِلِه. وأَكْثَرهم فاِسقُونَ«! فما م من وفاء لكم وال ود
  .. » ساَء ما كانوا يعملُونَ

نطالق يف وهذا هو السبب األصيل هلذا احلقد الدفني عليكم ، وإضمار عدم الوفاء بعهودكم ، واال
إنه الفسوق عن دين اللّه ، واخلروج عن ..  من كل حترج ومن كل تذمم - لو قدروا -التنكيل بكم 

فلقد آثروا على آيات اللّه اليت جاءم مثنا قليال من عرض هذه احلياة الدنيا يستمسكون به وخيافون . هذاه
!  أو أن يكلفهم شيئا من أمواهلموقد كانوا خيافون أن يضيع عليهم اإلسالم شيئامن مصاحلهم. فوته

صدوا أنفسهم وصدوا غريهم . فصدوا عن سبيل اللّه بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اللّه
ِإنهم ساَء «: أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اللّه سوءه األصيل ) .. فسيجيء أم أئمة الكفر(

  ..» !ما كانوا يعملُونَ
إم .. ال يضمرون هذا احلقد ألشخاصكم وال يتبعون تلك اخلطة املنكرة معكم بذواتكم مث إم 

إم يوجهون حقدهم وانتقامهم هلذه .. يضطغنون احلقد لكل مؤمن ويتبعون هذا املنكر مع كل مسلم 
ل هذا الدين كما هو املعهود يف كل أعداء الصفوة اخلالصة من أه.. لإلميان ذاته .. الصفة اليت أنتم عليها 

فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب .. ، على مدار التاريخ والقرون 
 �  -وكذلك قال رسول اللّه .. » وما تنِقم ِمنا ِإلَّا أَنْ آمنا ِبآياِت ربنا لَما جاَءتنا«: والتنكيل والتقتيل 

وقال سبحانه »  يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باللّه؟:قل «:  ألهل الكتاب بتوجيه من ربه -
. »وما نقَموا ِمنهم ِإلَّا أَنْ يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِد«: عن أصحاب األخدود الذين أحرقوا املؤمنني 

يه عهدا وال يتذممون فاإلميان هو سبب النقمة ، ومن مث هم يضطغنون احلقد لكل مؤمن ، وال يراعون ف
  ..» ال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا وال ِذمةً ، وأُولِئك هم الْمعتدونَ«: من منكر 

تبدأ من نقطة كرههم لإلميان ذاته وصدودهم عنه وتنتهي بالوقوف يف .. فصفة االعتداء أصيلة فيهم 
 صلة ، إذا هم ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وجهه وتربصهم باملؤمنني وعدم مراعام لعهد معهم وال

وعندئذ يفعلون م األفاعيل غري مراعني لعهد قائم ، وال متحرجني وال متذممني من منكر يأتونه . وقوم
  ..!وهم آمنون .. معهم 

ةَ وآتوا الزكاةَ فَِإنْ تابوا وأَقاموا الصال«: مث يبني اللّه كيف يقابل املؤمنون هذه احلال الواقعة من املشركني 
وِإنْ نكَثُوا أَيمانهم ِمن بعِد عهِدِهم وطَعنوا ِفي . فَِإخوانكُم ِفي الديِن ، ونفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ

   ..»ِديِنكُم فَقاِتلُوا أَِئمةَ الْكُفِْر ِإنهم ال أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
إن املسلمني يواجهون أعداء يتربصون م وال يقعد هؤالء األعداء عن الفتك باملسلمني بال شفقة وال 

ال يقعدهم عهد معقود ، وال ذمة مرعية ، وال حترج من مذمة ، وال إبقاء . رمحة إال عجزهم عن ذلك
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صيل الذي ال ينحرف إال ووراء هذا التقرير تاريخ طويل ، يشهد كله بأن هذا هو اخلط األ.. على صلة 
هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي باإلضافة إىل طبيعة ! لطارئ زائل ، مث يعود فيأخذ طريقه املرسوم

املعركة احملتومة بني منهج اللّه الذي خيرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إىل عبادة اللّه وحده ، وبني 
يواجهه املنهج احلركي اإلسالمي بتوجيه من اللّه سبحانه ، ذا .. بيد مناهج اجلاهلية اليت تعبد الناس للع

  : احلسم الصريح 
  ..» فَِإنْ تابوا وأَقاموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِن ونفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ«
»ِد ععب ِمن مهمانكَثُوا أَيِإنْ نو ملَّهلَع ممانَ لَهال أَي مهةَ الْكُفِْر ِإنفَقاِتلُوا أَِئم وا ِفي ِديِنكُمنطَعو ِدِهمه

وعندئذ يصفح . فإما دخول فيما دخل فيه املسلمون ، وتوبة عما مضى من الشرك واالعتداء.. » ينتهونَ
تدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة اإلسالم واملسلمون عن كل ما لقوا من هؤالء املشركني املع

ويصبح املسلمون اجلدد إخوانا للمسلمني القدامى ويسقط ذلك املاضي كله مبساءاته من الواقع ومن 
  ..» ونفَصلُ الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ«! القلوب

  .فهذه األحكام إمنا يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم املؤمنون
فهم إذن أئمة يف الكفر . ا يبايعون عليه من اإلميان بعد الدخول فيه ، وطعن يف دين املسلمنيوإما نكث مل

كما سبق أن قلنا .. وعندئذ يكون القتال هلم لعلهم حينئذ أن يثوبوا إىل اهلدى . ، ال أميان هلم وال عهود
 :  

ب وتريهم احلق الغالب فيعرفونه إن قوة املعسكر املسلم وغلبته يف اجلهاد قد ترد قلوبا كثرية إىل الصوا
 صادق فيما أبلغهم من أن - �  -ويعلمون أنه إمنا غلب ألنه احلق وألن وراءه قوة اللّه وأن رسول اللّه 

ال كرها وقهرا ، ولكن اقتناعا بالقلب بعد . فيقودهم هذا كله إىل التوبة واهلدى. اللّه غالب هو ورسله
  .كما يقع يف كثري من األحاينيكما وقع و. رؤية واضحة للحق الغالب

فما املدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما املدى التارخيي والبيئي؟ أهي خاصة بأهل اجلزيرة .. وبعد 
  العربية يف ذلك الزمان احملدد؟ أم إن هلا أبعادا أخرى يف الزمان واملكان؟

  .اإلسالمي ومعسكرات املشركنيإن هذه النصوص كانت تواجه الواقع يف اجلزيرة العربية بني املعسكر 
وأن املشركني املعنيني فيها هم مشركو . وما من شك أن األحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع

  ..اجلزيرة 
  ولكن ترى هذا هو املدى النهائي هلذه النصوص؟.. هذا حق يف ذاته 

ليتكشف لنا املدى احلقيقي هلذه .  من املؤمنني- على مدى التاريخ -إن علينا أن نتتبع موقف املشركني 
  : النصوص القرآنية ولنرى املوقف بكامله على مدار التاريخ 
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ولعل يف هذا اجلزء من الظالل . فأما يف اجلزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السرية املشهورة
ة يف مكة حىت هذه وحده ما يكفي لتصوير مواقف املشركني من هذا الدين وأهله منذ األيام األوىل للدعو

  .الفترة اليت تواجهها نصوص هذه السورة
وحقيقة إن املعركة الطويلة األمد مل تكن بني اإلسالم والشرك بقدر ما كانت بني اإلسالم وأهل الكتاب 

ولكن هذا ال ينفي أن موقف املشركني من املسلمني كان دائما هو الذي تصوره . من اليهود والنصارى
يرضونكُم ! كَيف وِإنْ يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا ِفيكُم ِإلا وال ِذمةً«: ن السورة آيات هذا املقطع م

ا اشتروا ِبآياِت اللَِّه ثَمناً قَِليلًا فَصدوا عن سِبيِلِه ، ِإنهم ساَء م. ِبأَفْواِهِهم وتأْىب قُلُوبهم ، وأَكْثَرهم فاِسقُونَ
  ..» ال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا وال ِذمةً ، وأُولِئك هم الْمعتدونَ. كانوا يعملُونَ

فأما أهل الكتاب فندع احلديث . لقد كان هذا هو املوقف الدائم للمشركني وأهل الكتاب من املسلمني
د كان هذا دأم من املسلمني على مدار عنهم إىل موعده يف املقطع الثاين من السورة وأما املشركون فق

  ..التاريخ 
وأن موقف املشركني .  إمنا ختم ذه الرسالة- �  -وإذا حنن اعتربنا أن اإلسالم مل يبدأ برسالة حممد 

من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إمنا ميثل موقف الشرك من دين اللّه على اإلطالق فإن أبعاد 
وقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص القرآنية اخلالدة ، على مدار املعركة تترامى ويتجلى امل

  ! التاريخ البشري كله بال استثناء
ماذا صنع املشركون مع نوح ، وهود ، وصاحل ، وإبراهيم ، وشعيب ، وموسى ، وعيسى ، عليهم 

 واملؤمنني به - �  -صلوات اللّه وسالمه واملؤمنني م يف زمام؟ مث ماذا صنع املشركون مع حممد 
  ..إم مل يرقبوا فيهم إلّا وال ذمة مىت ظهروا عليهم ومتكنوا منهم .. كذلك؟ 

وماذا صنع املشركون باملسلمني أيام الغزو الثاين للشرك على أيدي التتار؟ مث ما يصنع املشركون 
فيهم إلّا وال ذمة ، كما إم ال يرقبون .. وامللحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا باملسلمني يف كل مكان؟ 

  ..يقرر النص القرآين الصادق اخلالد 
عند ما ظهر الوثنيون التتار على املسلمني يف بغداد وقعت املأساة الدامية اليت سجلتها الروايات التارخيية 

البن كثري فيما رواه من أحداث عام » البداية والنهاية«واليت نكتفي فيها مبقتطفات سريعة من تاريخ 
ومالوا على البلد فقتلوا مجيع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان واملشايخ والكهول «:  ه ٦٥٦

  .والشبان
  .ودخل كثري من الناس يف اآلبار ، وأماكن احلشوش ، وقىن الوسخ ، وكمنوا كذلك أياما ال يظهرون
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 ، فتفتحها التتار ، إما بالكسر وكان اجلماعة من الناس جيتمعون إىل اخلانات ، ويغلقون عليهم األبواب
وإما بالنار ، مث يدخلون عليهم ، فيهربون منهم إىل أعايل األمكنة ، فيقتلوم باألسطحة ، حىت جتري 

ومل ينج .  كذلك يف املساجد واجلوامع والربط- فإنا للّه وإنا إليه راجعون -امليازيب من الدماء يف األزقة 
هود والنصارى ومن التجأ إليهم ، وإىل دار الوزير ابن العلقمي الرافضي منهم أحد سوى أهل الذمة من الي

وعادت بغداد بعد . ، وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا عليه أمواال جزيلة حىت سلموا وسلمت أمواهلم
ما كانت آنس املدن كلها كأا خراب ، ليس فيها إال القليل من الناس ، وهم يف خوف وجوع وذلة 

  ..وقلة 
ألف : وقيل . فقيل مثامنائة ألف. وقد اختلف الناس يف كمية من قتل ببغداد من املسلمني يف هذه الوقعة«

 فإنا للّه وإنا إليه راجعون ، وال حول وال قوة إال باللّه العلي -بلغت القتلى ألفي ألف نفس : وقيل . ألف
وكان قتل .. السيف يقتل أهلها أربعني يوما وما زال .  وكان دخوهلم إىل بغداد يف أواخر احملرم-العظيم 

اخلليفة املستعصم باللّه أمري املؤمنني يوم األربعاء رابع عشر صفر ، وعفى قربه ، وكان عمره يومئذ ستا 
وقتل معه ولده األكرب أبو . ومدة خالفته مخس عشرة سنة ومثانية أشهر وأيام. وأربعني سنة وأربعة أشهر
مث قتل ولده األوسط أبو الفضل عبد الرمحن وله ثالث وعشرون . وعشرون سنةالعباس أمحد ، وله مخس 

  ..سنة ، وأسر ولده األصغر مبارك وأسرت أخواته الثالث فاطمة وخدجية ومرمي 
وقتل أستاذ دار اخلالفة الشيخ حميي الدين يوسف ابن الشيخ أيب الفرج ابن اجلوزي ، وكان عدو الوزير «

منهم . عبد اللّه وعبد الرمحن وعبد الكرمي ، وأكابر الدولة واحدا بعد واحد : ،  وقتل أوالده الثالثة
الدويدار الصغري جماهد الدين أيبك ، وشهاب الدين سليمان شاه ، ومجاعة من أمراء السنة وأكابر البلد 

 مقربة وكان الرجل يستدعى به من دار اخلالفة من بين العباس ، فيخرج بأوالده ونسائه ، فيذهب إىل.. 
وقتل شيخ .. اخلالل ، جتاه املنظرة ، فيذبح كما تذبح الشاة ، ويؤسر من خيتارون من بناته وجواريه 

وتعطلت املساجد . وقتل اخلطباء واألئمة ومحلة القرآن. الشيوخ مؤدب اخلليفة صدر الدين علي ابن النيار
  ..واجلماعات واجلمعات مدة شهور ببغداد 

در ، وانقضت األربعون يوما ، بقيت بغداد خاوية على عروشها ، ليس ا أحد إال وملا انقضى األمر املق«
الشاذ من الناس ، والقتلى يف الطرقات كأا التلول ، وقد سقط عليهم املطر ، فتغريت صورهم ، وأنتنت 

د الشام ، من جيفهم البلد ، وتغري اهلواء ، فحصل بسببه الوباء الشديد حىت تعدى وسرى يف اهلواء إىل بال
فمات خلق كثري من تغري اجلو وفساد الريح ، فاجتمع على الناس الغالء والوباء والفناء والطعن 

  ..فإنا للّه وإنا إليه راجعون .والطاعون
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وملا نودي ببغداد باألمان ، خرج من حتت األرض من كان باملطامري والقىن واملقابر كأم املوتى إذا «
ر بعضهم بعضا ، فال يعرف الوالد ولده ، وال األخ أخاه ، وأخذهم الوباء نبشوا من قبورهم وقد أنك

  .الشديد
  .إخل إخل» ..فتفانوا وتالحقوا مبن سبقهم من القتلى 

فهل . هذه صورة من الواقع التارخيي ، حينما ظهر املشركون على املسلمني فلم يرقبوا فيهم إلّا وال ذمة
   املوغل يف الظلمات ، اختص ا التتار يف ذلك الزمان؟كانت صورة تارخيية من املاضي البعيد

إن ما وقع من الوثنيني اهلنود عند ! .. إن الواقع التارخيي احلديث ال ختتلف صوره عن هذه الصورة! كال
إن مثانية ماليني .. انفصال باكستان ال يقل شناعة وال بشاعة عما وقع من التتار يف ذلك الزمان البعيد 

 ممن أفزعتهم اهلجمات الرببرية املتوحشة على املسلمني الباقني يف اهلند -ن املسلمني من اهلند من املهاجري
أما املاليني اخلمسة !  قد وصل منهم إىل أطراف باكستان ثالثة ماليني فقط-فآثروا اهلجرة على البقاء 
 املعروفة للدولة اهلندية جيدا طلعت عليهم العصابات اهلندية الوثنية املنظمة.. الباقية فقد قضوا بالطريق 

واليت يهيمن عليها ناس من الكبار يف احلكومة اهلندية ، فذحبتهم كاخلراف على طول الطريق ، وتركت 
 على ما صنعه التتار - إن مل تزد -جثثهم با للطري والوحش ، بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة ، ال تقل 

  ! ..باملسلمني من أهل بغداد
ة البشعة املروعة املنظمة فكانت يف ركاب القطار الذي نقل املوظفني املسلمني يف أحناء اهلند إىل أما املأسا

باكستان ، حيث مت االتفاق على هجرة من يريد اهلجرة من املوظفني املسلمني يف دوائر اهلند إىل باكستان 
ف يف نفق بني احلدود ودخل القطار باخلمسني ألف موظ.. واجتمع يف هذا القطار مخسون ألف موظف 

وخرج من الناحية األخرى وليس به إال أشالء ممزقة متناثرة يف ) .. ممر خيرب(اهلندية الباكستانية يسمى 
ومل تسمح له باملضي . لقد أوقفت العصابات اهلندية الوثنية املدربة املوجهة ، القطار يف النفق! .. القطار

: وصدق قول اللّه سبحانه ! .. ظف إىل أشالء ودماءيف طريقه إال بعد أن حتول اخلمسون ألف مو
وما تزال هذه املذابح تتكرر يف صور شىت مث .. » كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إلّا وال ذمة«

لقد أبادوا من املسلمني يف .. ماذا فعل خلفاء التتار يف الصني الشيوعية وروسيا الشيوعية باملسلمني هناك؟ 
وما تزال عمليات اإلبادة ماضية يف .. مبعدل مليون يف السنة .. ستة وعشرين مليونا خالل ربع قرن 

ويف هذا العام وقع يف القطاع . ذلك غري وسائل التعذيب اجلهنمية اليت تقشعر هلوهلا األبدان.. الطريق 
لمني ، لقد جيء بأحد الزعماء املس.. الصيين من التركستان املسلمة ما يغطي على بشاعات التتار 

وكلف املسلمون حتت وطأة التعذيب واإلرهاب ، أن يأتوا بفضالم . فحفرت له حفرة يف الطريق العام
!!!) اليت تتسلمها الدولة من األهايل مجيعا لتستخدمها يف السماد مقابل ما تصرفه هلم من الطعام(اآلدمية 
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ام والرجل خيتنق يف احلفرة على هذا النحو وظلت العملية ثالثة أي.. فيلقوها على الزعيم املسلم يف حفرته 
حىت أبادت منهم مليونا منذ الفترة اليت . كذلك فعلت يوغسالفيا الشيوعية باملسلمني فيها! حىت مات

 -وما تزال عمليات اإلبادة والتعذيب الوحشي . صارت فيها شيوعية بعد احلرب العاملية الثانية إىل اليوم
) البولوبيف(اللحوم اليت تصنع حلوم » مفارم«ء املسلمني رجاال ونساء يف اليت من أمثلتها البشعة إلقا

  !!!  ماضية إىل اآلن-ليخرجوا من الناحية األخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء 
ويصدق .. يف هذا الزمان .. اآلن .. وما جيري يف يوغسالفيا جيري يف مجيع الدول الشيوعية والوثنية 

ال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا «. »كَيف وِإنْ يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا ِفيكُم ِإلا وال ِذمةً؟«: قول اللّه سبحانه 
  ..» وال ِذمةً ، وأُولِئك هم الْمعتدونَ

إا احلالة .. غداد ومل تكن حالة طارئة وال وقتية يف ب. إا مل تكن حالة طارئة وال وقتية يف اجلزيرة العربية
الدائمة الطبيعية احلتمية حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية للّه وحده ومشركون أو ملحدون يدينون 

  .يف كل زمان ويف كل مكان. بالعبودية لغري اللّه
 وإن كانت قد نزلت ملواجهة حالة واقعة يف اجلزيرة ، وعنت بالفعل تقرير -ومن مث فإن تلك النصوص 

ألا تواجه مثل هذه احلالة .  إال أا أبعد مدى يف الزمان واملكان- التعامل مع مشركي اجلزيرة أحكام
واألمر يف تنفيذها إمنا يتعلق باملقدرة على التنفيذ يف مثل احلالة اليت . دائما يف كل زمان ويف كل مكان

  ..قف الذي ال يتبدل على الزمان نفذت فيها يف اجلزيرة العربية ، وال يتعلق بأصل احلكم وال بأصل املو
» ؟ فَاللَّهمهنوشخٍة؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب مهوِل ، وسراِج الروا ِبِإخمهو ، مهمانكَثُوا أَيماً نقاِتلُونَ قَوأَال ت

ِمِننيؤم متِإنْ كُن هوشخأَنْ ت قا. أَح مهذِّبعي مِف قاِتلُوهشيو ، ِهملَيع كُمرصنيو ِزِهمخيو ، ِديكُمِبأَي للَّه
ِكيمح ِليمع اللَّهشاُء وي نلى مع اللَّه وبتيو ، ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو ، ِمِننيؤٍم مقَو وردأَنْ . ص متِسبح أَم

ِذين جاهدوا ِمنكُم ، ولَم يتِخذُوا ِمن دوِن اللَِّه وال رسوِلِه ولَا الْمؤِمِنني وِليجةً؟ تتركُوا ولَما يعلَِم اللَّه الَّ
  ..» واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ

جتيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة اليت تقرر فيها االستنكار من ناحية املبدأ ألن يكون للمشركني عهد 
 -لّه وعند رسوله واألمر بتخيري املشركني يف اجلزيرة بني الدخول فيما دخل فيه املسلمون أو قتاهلم عند ال

 وبيان علة هذا االستنكار -إال من استجار فيجار حىت يسمع كالم اللّه مث يبلغ مأمنه خارج دار اإلسالم 
  .وهي أم ال يرعون إلّا وال ذمة يف مؤمن مىت ظهروا على املؤمنني

 مبستوياا املختلفة اليت سبق احلديث عنها -يء هذه الفقرة ملواجهة ما حاك يف نفوس اجلماعة املسلمة جت
ومن رغبة وتعلل يف أن يفيء املشركون الباقون إىل !  من تردد ويب لإلقدام على هذه اخلطوة احلامسة-
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!  وركون إىل أيسر الوسائلومن خوف على النفوس واملصاحل! اإلسالم دون اللجوء إىل القتال الشامل
...  

والنصوص القرآنية تواجه هذه املشاعر واملخاوف والتعالت باستجاشة قلوب املسلمني بالذكريات 
تذكرهم بنقض املشركني ملا أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من . واألحداث القريبة والبعيدة

وتذكرهم بأن .  من مكة قبل اهلجرة- �  -وتذكرهم مباهم به املشركون من إخراج الرسول . أميان
مث تثري فيهم احلياء والنخوة أن يكونوا إمنا خيشون لقاء .. املشركني هم الذين بدأوهم باالعتداء يف املدينة 

  .املشركني
مث تشجعهم على قتال املشركني لعل اللّه أن يعذم بأيديهم ، .. واللّه أوىل أن خيشوه إن كانوا مؤمنني 

وشفاء صدور املؤمنني . هم ستارا لقدرة اللّه يف تعذيب أعدائه وأعدائهم ، وخزيام وقهرهمفيكونوا 
مث تواجه التعالت اليت حتيك يف صدور البعض من األمل يف دخول املشركني .. الذين أوذوا يف اللّه منهم 

 أن يفيء هؤالء إىل تواجه هذه التعالت بأن الرجاء احلقيقي يف. الباقني يف اإلسالم دون حرب وال قتال
 ممن يقسم اللّه له -فيومئذ قد يفيء بعضهم . اإلسالم أوىل أن يتعلق بانتصار املسلمني ، وهزمية املشركني

ويف النهاية تلفتهم اآليات إىل أن سنة اللّه هي ابتالء ! ..  إىل اإلسالم املنتصر الظاهر الظافر-التوبة 
  ..وأن السنة ال تتبدل وال حتيد . ة ما هم عليهاجلماعات مبثل هذه التكاليف ليظهر حقيق

» ؟ فَاللَّهمهنوشخٍة؟ أَترلَ مأَو كُمؤدب مهوِل ، وسراِج الروا ِبِإخمهو ، مهمانكَثُوا أَيماً نقاِتلُونَ قَوأَال ت
ِمِننيؤم متِإنْ كُن ، هوشخأَنْ ت قاملشركني مع املسلمني كله نكث لإلميان ، ونقض إن تاريخ ..» أَح

 �  -ولقد قبل .  يف احلديبية- �  -وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول اللّه . للعهود
ووىف هلم بعهده !  ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبوال للدنية- بإهلام من ربه وهداية - من شروطهم -

  .أدق ما يكون الوفاء وأمساه
كما أن املشركني هم .. م هم مل يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد عامني اثنني ، عند أول فرصة سنحت ولكنه

  . من قبل يف مكة وبيتوا أمرهم يف النهاية على قتله قبل اهلجرة- �  -الذين مهوا بإخراج الرسول 
الواحد يلقى قاتل وكان هذا يف بيت اللّه احلرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله حىت لكان 

أما حممد رسول اللّه ، الداعي إىل اهلدى واإلميان وعبادة اللّه وحده . أخيه أو أبيه يف احلرم فال ميسه بسوء
، فلم يرعوا معه هذه اخلصلة ومهوا بإخراجه مث تآمروا على حياته وبيتوا قتله يف بيت اللّه احلرام ، بال 

كذلك كانوا هم الذين مهوا بقتال ! .. ن مع أصحاب الثاراتحترج وال تذمم مما يتحرجون منه ويتذممو
 على مالقاة املسلمني بعد أن جنت - بقيادة أيب جهل -فهم الذين أصروا . املسلمني وحرم يف املدينة

وكلها .. مث مجعوا هلم يف حنني كذلك . القافلة اليت خرجوا هلا مث قاتلوهم بادئني يف أحد ويف اخلندق
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وال يزالُونَ «: و ذكريات قريبة وكلها تنم عن اإلصرار الذي يصفه قول اللّه تعاىل وقائع حاضرة أ
كما تنم عن طبيعة العالقة بني املعسكر الذي يعبد آهلة » يقاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطاعوا
  ..من دون اللّه جتاه املعسكر الذي ال يعبد إال اللّه 

 يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات واملواقف واألحداث ، يف هذه اللمسات وحني
  ..» أَتخشونهم؟«: السريعة العميقة اإليقاع يف قلوب املسلمني ، خياطبهم 

ويعقب على ! فإم ال يقعدون عن قتال املشركني هؤالء إال أن تكون هي اخلشية واخلوف والتهيب
إن .. » فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه ، ِإنْ كُنتم مؤِمِنني«: و أشد استجاشة للقلوب من السؤال السؤال مبا ه

فإذا كانوا خيشون املشركني فاللّه أحق باخلشية . فاملؤمن ال خيشى إال اللّه. املؤمن ال خيشى أحدا من العبيد
وإن مشاعر املؤمنني لتثور وهي ! ؤمنني مكان، وأوىل باملخافة وما جيوز أن يكون لغريه يف قلوب امل

وهم ..  � وهم يذكرون بتآمر املشركني على نبيهم .. تستجاش بتلك الذكريات والوقائع واألحداث 
يستعرضون نكث املشركني لعهودهم معهم وتبييتهم هلم الغدر كلما التمسوا منهم غرة ، أو وجدوا يف 

ويف غمرة هذه الثورة .. ركني هلم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا وهم يتذكرون مبادأة املش. موقفهم ثغرة
قاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم ، وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور «: حيرض املؤمنني على القتال 

ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو ، ِمِننيؤٍم مقَو «..  
م جيعلكم اللّه ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذم بأيديكم وخيزهم باهلزمية وهم يتخايلون بالقوة قاتلوه

يشفها من غيظها . ، وينصركم عليهم ويشف صدور مجاعة من املؤمنني ممن آذاهم وشردهم املشركون
  ..املكظوم ، بانتصار احلق كامال ، وهزمية الباطل ، وتشريد املبطلني 

فانتصار ..» ويتوب اللَّه على من يشاُء«: وحده ولكن خريا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال وليس هذا 
املسلمني قد يرد بعض املشركني إىل اإلميان ، ويفتح بصريم على اهلدى حني يرون املسلمني ينصرون ، 

 وعندئذ -ا ما كان فعال  وهذ-وحيسون أن قوة غري قوة البشر تؤيدهم ، ويرون آثار اإلميان يف مواقفهم 
ينال املسلمون ااهدون أجر جهادهم ، وأجر هداية الضالني بأيديهم وينال اإلسالم قوة جديدة تضاف 

حكيم . عليم بالعواقب املخبوءة وراء املقدمات.»واللَّه عِليم حِكيم«: إىل قوته ؤالء املهتدين التائبني 
  .يقدر نتائج األعمال واحلركات

روز قوة اإلسالم وتقريرها ليستهوي قلوبا كثرية تصد عن اإلسالم الضعيف ، أو اإلسالم اهول إن ب
وإن الدعوة إىل اإلسالم لتختصر نصف الطريق حني تكون اجلماعة املسلمة بادية القوة ، . القوة والنفوذ

  .مرهوبة اجلانب ، عزيزة اجلناب



 ٤٢٣

ة باملنهج القرآين الفريد مل يكن يعدها وهي يف مكة قلة قليلة على أن اللّه سبحانه وهو يريب اجلماعة املسلم
فلما أن .. هو الصرب : ومل يكن يأمرها إال أمرا واحدا . هو اجلنة: مستضعفة مطاردة ، إال وعدا واحدا 

. صربت وطلبت اجلنة وحدها دون الغلب ، آتاها اللّه النصر وجعل حيرضها عليه ويشفي صدورها به
  ٣٢٩..وإن هي إال ستار لقدرته . النصر عندئذ مل يكن هلا ولكن لدينه وكلمتهذلك أن الغلب و

  
���������������  

                                                 
 )١٥٩٢ / ٣ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٢٩
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  : قتال من ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر من أهل الكتاب -٩
رم اللَّه ورسولُه ولَا يِدينونَ قَاِتلُوا الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِباللَِّه ولَا ِبالْيوِم الَْآِخِر ولَا يحرمونَ ما ح{ :قال تعاىل 

  ]٢٩/التوبة[}) ٢٩(ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ 
وِل النخِب ، ِبدرِة العِزيرِفي ج ِلِمنيسِللْم ورِت األمقَامتأَِن اس دعاِل بالَى ِبِقتعاُهللا ت رالَِم ، أماِس ِفي اِإلس

ِلِقتاِل الروِم ، ودعا الناس ِإلَى  �اليهوِد والنصارى ، وذَِلك سنةَ ِتسٍع ِللِْهجرِة ، ِلذَِلك تجهز الرسولُ 
هاِد ، وتخلَّف بعض املُناِفِقني ، وكَانَ ذَِلك العام عام جدٍب ذَِلك ، وأَظْهره لَهم ، وندب املُؤِمِنني ِإلَى اِجل

، والْوقْت ِفي ِشدِة احلَر ، وخرج الرسولُ وصحبه ِإلَى تبوك ، فَنزلَ ِبها ، وأَقَام ِفيها قُرابةَ ِعشِرين يوماً ، 
  . ، وضعِف الناِس ثُم رجع ِلِضيِق احلَاِل

فَمن لَم يؤِمن ِباِإلسالَِم ِمن أَهِل الِكتاِب ، فَرض اُهللا علَى املُسِلِمني ِقتالَه ، حتى يعِطي اِجلزيةَ عن يٍد 
 اِغرص اِضعخ وهٍة ، ولُوبغٍة مورقْهم.  

  : اجتمعت ِفيِهم أَربع ِصفَاٍت ِهي الِعلَّةُ ِفي عداوِتِهم ِلِإلسالَِم واملُسِلِمني ويِجب ِقتالُ أَهِل الِكتاِب ِإذَا 
- دبع نم مهِمنو ، ِعنيرشم مهانبهرو مهاربذُوا أَحخفَات ِحيدووا التمده مهونَ ِباِهللا ، َألنِمنؤالَ ي مهأَن 
  .ِسيح وعزيراً املَ
- اسا النكُونُ ِفيهةٌ ياِنيوحاةٌ ريح ةَ ِهياةَ اآلِخرقُولُونَ ِإنَّ احلَيِم اآلِخِر ، ِإذْ يوونَ ِباليِمنؤالَ ي مهأَن 

  كَاملَالِئكَِة 
-ِزملْتالَ يو ، ولَهسراُهللا و مرا حونَ ممرحالَ ي مهأَن  لَيِهمع مرا حلَ ِبممونَ الع.  
- مهاربأَح ملَه هعضونَ ِديناً وِبعتا يمِإناِئِه ، وِبياُهللا ِإلَى أَن اهحالِذي أَو احلَق ونَ ِدينِدينالَ ي مهأَن 

 مهاِقفَتأَسو.  
منون باللّه واليوم اآلخر ، بعد أن انكشف وجيىء األمر هنا بقتال الذين ال يؤ : " وقال اخلطيب 

للمسلمني موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر ، وبعد أن اهم اللّه سبحانه وتعاىل عن 
مث بعد أن ذكر اللّه سبحانه نصره .. مواالة غري املؤمنني ، حىت ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام 

  ..يكن بني أيديهم فيها من وسائل الغلب والنصر شىء هلم ىف مواطن كثرية ، مل 
وإذ جيىء األمر بقتال الذين ال يؤمنون باللّه ، بعد هذا املوقف الذي أثار مشاعر املسلمني ، وقوى 
عزائمهم ، ووثق إميام ـ فإنه يقع موقعه من نفوسهم ، ويثمر مثرته الطيبة فيهم ، إذ يقبلون على القتال 

فال .. هم من مشاعر املودة بينهم وبني الذين ال يؤمنون باللّه ، ولو كانوا أقرب الناس ، وقد خلت نفوس
يلتفت ااهد إىل أهل أو مال ، وال ينظر إىل نفسه أكثر مما ينظر إىل دينه ، واالنتصار له ، ودفع يد 

  ..العدو عنه 
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قاِتلُوا الَِّذين ال « :  صيغة العموم هكذا وقد جاء األمر بقتال الذين ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر ىف
وهذه اآلية من سورة التوبة كما ترى ، وقد نزلت بعد أن فتح . »اآلية .. يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر 

  مكة ، وبعد أن هزمت هوازن ىف حنني ، وبعد أن بسط اإلسالم سلطانه على اجلزيرة العربية  � النىب
  ..ها كلّ

  .إىل من يتجه األمر إىل املسلمني بقتاهلم ، بعد أن دخل العرب ىف اإلسالم ؟ : والسؤال هنا هو 
قاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر وال « : واجلواب على هذا ، هو ما تضمنه قوله تعاىل 

لُه وال يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسو
  :وقد أشارت اآلية الكرمية إىل ثالثة أصناف .. » وهم صاِغرونَ 

  .هم الكافرون كفرا صراحا ، وهم امللحدون.. فالذين ال يؤمنون باللّه واليوم اآلخر 
هم املشركون ، الذين يؤمنون باللّه واليوم اآلخر إميانا تلبست ..  ال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله والذين

الذين كانوا على دين إبراهيم .. وذلك إميان املشركني من العرب .. به الضالالت ، واختلطت به البدع 
: حىت لقد عبدوا األصنام وقالوا ، فأفسدوه مبا أدخلوا عليه من تلقّيات أهوائهم ، ووساوس شياطينهم ، 

  .»ما نعبدهم ِإلَّا ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفى « 
والذين ال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب ، هم اليهود النصارى ، الذين أفسدوا دينهم مبا 

  ..يت بقيت معهم حرفوا من كتاب اللّه الذي ىف أيديهم ، ومبا تأولوا من كلمات اللّه ال
بعد اإلعذار إليهم ، ودعوم إىل اإلسالم ، دعوة قائمة إىل .. فهؤالء هم الذين أمر املسلمون بقتاهلم 

  .العدل واإلحسان ، داعية إىل اإلخوة اإلنسانية ىف ظلّ اإلميان باللّه
  .اوىأما الكافرون فهم الذين ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر ، وليس معهم كتاب مس

واملثل الواضح للشرك ما .. وأما املشركون ، فهم الذين يؤمنون باللّه واليوم اآلخر ، إميانا مشوبا بالضالل 
  ..كان عليه مشركو العرب قبل اإلسالم 

وأما أهل الكتاب ، فإن ىف كفرهم شبهة ، إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند اللّه ، وهو وإن حرف ، 
لون على غري وجهه ، ال يزال حيتفظ بأصول صاحلة ، ألن تكون معتقدا سليما ، لو وبدل ، وتأوله املتأو

أعيد النظر فيه ، على ضوء القرآن الكرمي ، الذي هو مصدق هلذا الكتاب الذي ىف أيديهم ، ومهيمن عليه 
 ولشبهة الكفر ، أو شبهة اإلميان عند أهل الكتاب ، فقد أخذهم اللّه حبكم غري حكم الكافرين..

  .فهم ليسوا مؤمنني ، وإن مل يكن اإلميان بعيدا منهم.. واملشركني 
ومن هنا كان أمر اللّه فيهم أن يدعوا إىل اإلميان احلق ، فإن استجابوا وآمنوا ، كان هلم ما للمؤمنني ، 

، وإن أبوا كان على املسلمني قتاهلم ، حىت يستسلموا ، ويصبحوا ىف يد املسلمني .. وعليهم ما عليهم 
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مث إنه ليس للمسلمني قتلهم ، كما يقتل الكافرون .. جيري عليهم حكمهم ، وتبسط عليهم يدهم 
ولكن إذا سلمت هلم أنفسهم ، فلن تسلم هلم أمواهلم ، بل عليهم أن يؤدوا منها جزية .. واملشركون 

  .للمسلمني ، وأن يؤدوها صاغرين ، أي مقهورين مغلوبني
ليهود والنصارى ىف أخذ اجلزية منهم بدال من القتل املضروب على املشركني وقد أحلقت السنة اوس با

  .والكافرين ، وغريهم ، ممن ال كتاب هلم
تؤخذ من أهل الكتاب ، عربا كانوا أو عجما ) اجلزية(إا « يقول اإلمام الشافعي ـ رضى اللّه عنه ـ 

  .» ، بالكتاب ، وىف اوس ، باخلرب ، وال تؤخذ من أهل األوثان مطلقا ، لثبوا ىف أهل الكتاب
وعند أىب حنيفة أا تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا ، ومن مشركى العجم واوس ال من مشركى العرب 

«.  
وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو األوىل بأن يؤخذ به ، ألنه جيرى مع احلكمة ىف أخذ اجلزية من أهل 

وذلك ألن العرب قد شهدوا دالئل النبوة كاملة ، .. الكتاب ، وعدم أخذها من مشركى العرب 
 واستمعوا إىل آيات اللّه ، وعرفوا مواقع اإلعجاز منها ، وأن القرآن عندهم ليس بالذي خيفى عليهم علو

إال عن عناد  � فلم يكن كفرهم باللّه وتكذيبهم لرسول اللّه .. مترتّله ، وأنه من كالم رب العاملني 
: فكان أن أخذهم اإلسالم ذا احلكم إذا هم وقعوا ليد املسلمني .. محية جاهلية واستكبار ، وإال عن 

  ..!إما اإلسالم ، وإما القتل ، وال ثالث 
فمثل هؤالء الذين يشهدون احلق ، ويرون آياته رأي العني ، مث ال يتبعونه ، وال يفتحون عقوهلم وقلوم 

أن تقام عليهم هذه الوصاية ، اليت تأخذهم ذا احلكم له ـ مثل هؤالء ، ينبغي أن در آدميتهم ، و
  .امللزم

أما مشركو العجم واوس ، ممن ال كتاب معهم ، فإنه مل يستنب هلم على وجه القطع من دالئل النبوة ، 
وصدق الرسول ما استبان ملشركي العرب ، فكانوا هلذا أقرب إىل أن يلحقوا بأهل الكتاب ، وأن يدخلوا 

  ..تجربة اليت يدخلها أهل الكتاب ـ من أن يلحقوا مبشركى العرب ىف تلك ال
فبينما يرى مالك واألوزاعى ..أما من يؤدون اجلزية ممن يدخلون ىف حكمها ، فقد اختلف األئمة فيهم 

أا تؤخذ من مجيع الواقعني حتت حكمها فردا فردا ، إذ يرى أبو حنيفة أا ال تؤخذ من امرأة ، وال 
. ورأى أىب حنيفة أقرب إىل مساحة اإلسالم ، وإىل مرامي أهدافه البعيدة.. زمن ، وال أعمى صبي ، وال

  .يف تأليف القلوب ، ودعوا إليه باليت هي أحسن
وأخذ اجلزية من أهل الكتاب ، وأداؤهم هلا على هذا الوجه الذي يؤدوا عليه ىف ذلة وصغار هو ىف 

رب من املسلمني ، وإمنا هو إثارة لدوافع اإلنسانية عند هؤالء الذين الواقع ليس عن دافع من التعايل والك
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.. يؤدون اجلزية ، ولتحريك الرغبة فيهم إىل اخلالص من هذا الوضع املشني ، وذلك مبراجعة معتقدهم 
وهذا إن فعلوه فإنه ال .. من جهة أخرى .. من جهة ، والنظر ىف وجه الدعوة اليت يدعوهم اإلسالم إليها 

  .أن يصحح عقيدم ، ويفتح عقوهلم وقلوم للدين احلق ، دين اللّه ، دين اإلسالمبد 
وهذا هو السر ىف اإلبقاء على أهل الكتاب حني يقعون بيد املسلمني ، وصيانة دمهم من القتل ، وقبول 

ولقد .. تجربة فإن هذا التدبري إمنا غايته هو وضع أهل الكتاب ىف هذا االمتحان ، وتلك ال.. الدية منهم 
أمثر هذا االمتحان وجنحت تلك التجربة ، فإنه ما من أحد من أهل الكتاب ، دخل ىف هذا االمتحان 
وعاش تلك التجربة ، وأخذ مكانه مع املسلمني على هذا الوضع ، حىت وجد الفرصة ساحنة ، والوقت 

 من هذا أن دخل ىف اإلسالم ، وكان.. متسعا ، للبحث والنظر ىف معتقده ، واملعتقد الذي يدعى إليه 
  ..وآمن به عن اختيار واقتناع 

ومن بقي على دينه من أهل الكتاب ـ وهم قلة شاذة ـ فقد كانت آفة ذلك إىل تعصب أعمى ، 
  ! وانقياد هلوى جامح ، ال ميسكه عقل ، وال يرده رأى

ال نزعة من نزعات القهر فلم تكن اجلزية اليت فرضها اإلسالم على أهل الكتاب ضربا من التحكم ، و
والتسلط ، وإمنا هي ـ كما رأينا ـ دعوة حكيمة من دعوات اإلسالم إىل اإلميان باللّه ، وأسلوب من 
أساليبه احملكمة ، ىف فتح األبصار املغلقة ، إىل النور ، ولفت العقول الشاردة ، إىل اهلدى ، وإيقاظ 

  ..القلوب الغافية ، الستقبال آيات اللّه وكلماته 
ولو كان من شأن اإلسالم التسلط والقهر ، والعدوان والبغي ، ألخذ أهل الكتاب الذين وقعوا بيده ، 
ونزلوا على حكمه ، مبا أخذ به الكافرين واملشركني ، وملا قبل منهم إلّا اإلميان أو القتل ، وملا استبقاهم 

  ..، وضالل ىف الدين ابتغاء إصالحهم ، وشفائهم مما أملّ م ، من زيغ ىف العقيدة 
فاجلزية اليت فرضها اإلسالم على أهل الكتاب ، هي دواء لداء ، واستطباب لعلّة ، وعملية جراحية 

  .وإنه ال بأس من أن يكون الدواء مرا ، إذا أمثر مثرته ىف شفاء الداء.. الستئصال مرض قاتل 
إشارة إىل علو يد املسلمني ، ومتكنهم من » وهم صاِغرونَ حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد « : وىف قوله تعاىل 

وهذا يعين أن حيتفظ املسلمون دائما بتلك القوة اليت مكّنت هلم ، وإال ..عدوهم ، مبا هلم من بأس ، وقوة 
هني كان عليهم أن يرتلوا عن هذه املرتلة اليت هم فيها ، فإم إن مل يرتلوا عنها طائعني ، نزلوا عنها مكر

  ! بل ورمبا حتولت احلال ، فكانوا حتت يد من كانوا حتت يدهم.. 
والقوة اليت يعتمد عليها املسلمون ، .فاملراد باليد هنا ، القوة والقدرة ، اليت يعلو ا املسلمون على غريهم

فإذا حقق .. تقوم دعائمها أوال وقبل كل شىء ، على اإلميان باللّه ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه 
املسلمون حقيقة اإلميان ىف قلوم ، مكّن اللّه هلم من كل أسباب العزة ، والقوة ، ومأل أيديهم من خري 
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الدنيا واآلخرة مجيعا ، وأقامهم ىف هذه الدنيا مقاما كرميا ، وجعل كلمتهم العليا ، وكلمة الذين كفروا 
  ! هى السفلى

حتريضا للمسلمني على امتهان أهل الذمة وإذالهلم ، بقدر » رونَ وهم صاِغ« : فليس املراد بقوله تعاىل 
ما هو حتريض للمسلمني على اكتساب القوة واالحتفاظ ، ا حىت ال يكونوا يوما ىف هذا املرتل الذليل 

فهذا هو واقع احلياة ، وتلك هى .. املهني ، الذي يرتله املغلوب على أمره ا ، النازل على حكم غالبه 
وإذا كان هناك من املبادئ .. الغالب متحكم متسلط ، واملغلوب مقهور مهني ..  اللّه ىف خلقه سنة

اخللقية ، أو املواضعات السياسية ، ما خيفف من هذا املبدأ العامل ىف احلياة ، فإن مساحة اإلسالم ، 
نني الدولية ، أو املنظمات وإنسانية شريعته ، قد كان هلما ىف هذا الباب ما ال ميكن أن يلحق بغباره القوا

ذلك أن دعوة اإلسالم إىل التسامح ، والرفق ، واإلخاء ، دعوة مشدودة إىل ضمري اإلنسان ، .. اإلنسانية 
أما ما حتمله القوانني الدولية ، وما تنادى به .. موصوله بإميانه باللّه ، حبيث ال يكمل إميانه إال ا 

يكون جمرد نصائح ووصايا ، ختاطب أذن اإلنسان ، دون أن تبلغ املنظمات اإلنسانية ، فال يعدو أن 
  .مواطن اإلدراك ، أو الوجدان منه

ومن اخلري للناس مجيعا ، .. فالقوة اليت ميلك ا املسلمون مصائر األمور ىف الناس ، قوة رحيمة ، عادلة 
ا صارت تلك القوة إىل يد فحيث كانت فهي بر ورمحة ، فإذ.. أن تنمو هذه القوة ، وأن ميتد سلطاا 

غري مؤمنة باللّه ، آخذة بشريعته ، كانت قوة ظاملة غشوما ، تطلع على الناس كما تطلع العواصف العاتية 
  .، ال تذر من شىء أتت عليه إال جعلته كالرميم

.. اللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر قاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِب« : هذا وكثري من الفقهاء واملفسرين على أن قوله تعاىل 
هو أمر ملزم للمسلمني بقتال غري املسلمني ، قتاالً عاما ، ىف أي حال جيد فيها املسلمون قدرة » اآلية 

مبعىن أم يكونون ىف حرب دائمة مع غري املسلمني ، حىت يدخلوا ىف اإلسالم ، أو يعطوا . على القتال
  ٣٣٠ .."لى الوجه الذي أشرنا إليه ع.. اجلزية عن يد وهم صاغرون 

يا أيها املسلمون قاتلوا الذين جتمعت فيهم صفات أربع ، هي سبب عداوم  : " ويف التفسري الواضح 
لإلسالم ، وكراهيتهم لكم ، ووضعهم العراقيل يف طريق الدعوة ، وتركهم مستقلني جيعلهم يغريون على 

 فعل اليهود يف املدينة وما حوهلا ، وكما تفعل نصارى أطراف اململكة اإلسالمية ويؤلبون العرب كما
  :الروم يف حدود بالد العرب كما سيأيت يف غزوة تبوك ، وهاك صفام 
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 ال يؤمنون باللّه ، وقد شهد القرآن بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقدوه ألم ال يقولون - ١
: ن دون اللّه ، حيلون وحيرمون كما يشاءون ، وقالوا بالتوحيد ، وقد اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا م

  .عزير ابن اللّه ، واملسيح ابن اللّه ، وقد سبق بيان عقائد النصارى يف املسيح يف سورة املائدة
إا حياة روحية فقط كحلم النائم ، وال يرون فيها شيئا مما : فهم يقولون .  وال يؤمنون باليوم اآلخر- ٢

  .سى وروحي ، وعذاب حسى وروحينعتقده من نعيم ح
 وال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله ، نعم ومها ال حيرمون على أنفسهم ما حرمه اللّه عندهم على - ٣

] ١٥٥سورة النساء آية [فَِبما نقِْضِهم ِميثاقَهم لَعناهم : لسان موسى وعيسى ، وها هو ذا القرآن يقول 
سورة البقرة آية [رمان عندمها ؟ أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ ِببعٍض ؟ أمل حيلوا الربا واخلمر ومها حم

٨٥.[  
 وال يدينون دين احلق ، نعم فهذا الذي يسريون عليه ليس دين اللّه احلق الكامل ، وإمنا لعبت األهواء -٤

اإلسالم وهو الدين احلق الذي ال شك واألغراض والتحريف والتبديل يف التوراة واإلجنيل وهم ال يدينون ب
 الماللَِّه الِْإس دِعن ين١٩سورة آل عمران آية [فيه ِإنَّ الد.[  

قاتلوهم : قاتلوهم حيث اتصفوا ذه الصفات حىت يعطوا اجلزية عن قدرة وسعة وهم صاغرون ، واملعىن 
 أو اإلغارة على أطراف اململكة ، إن بدر منهم ما يوجب القتال كنقض العهد أو إثارة العدو ومعونته

كما فعل النصارى يف الشام ، وإعطاء اجلزية دليل اخلضوع وسالمة العاقبة على أم ذا خيالطونكم 
فريون عدل اإلسالم ومساحته ، فإن أسلموا فهم منكم وأنتم منهم ، وإال فاجلزية مع معاملتهم معاملة 

الذمة ألن حقوق املساواة والعدل يف معاملتهم مبقتضى حسنة بال اضطهاد وال تعذيب ، ويسمون أهل 
ذمة اللّه ورسوله ، واملعاهدون هم من بيننا وبينهم عهد حمترم من اجلانبني ، وهناك أحكام يف كتب الفقه 

  ٣٣١ ."خاصة باجلزية وأهلها واملعاهدين
   ويف بعض قوله نظر 

الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال { النصارى من هذه اآلية أمر بقتال الكفار من اليهود و: " وقال السعدي 
وال حيرمون ما حرم اهللا، فال يتبعون شرعه يف . إميانا صحيحا يصدقونه بأفعاهلم وأعماهلم} ِبالْيوِم اآلِخِر 

 دين، ال يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أم على: أي} وال يِدينونَ ِدين الْحق { حترمي احملرمات، 
فإنه دين غري احلق، ألنه إما بني دين مبدل، وهو الذي مل يشرعه اللّه أصال وإما دين منسوخ قد شرعه 

  .اللّه، مث غريه بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غري جائز
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كثري منهم للناس، فأمره بقتال هؤالء وحث على ذلك، ألم يدعون إىل ما هم عليه، وحيصل الضرر ال
  .بسبب أم أهل كتاب

املال الذي يكون جزاء لترك املسلمني قتاهلم، وإقامتهم : أي} حتى يعطُوا الِْجزيةَ { وغيى ذلك القتال 
آمنني على أنفسهم وأمواهلم، بني أظهر املسلمني، يؤخذ منهم كل عام، كلٌّ على حسب حاله، من غين 

  .لك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وغريه، من أمراء املؤمننيوفقري ومتوسط، كما فعل ذ
يف حال ذهلم، وعدم اقتدارهم، ويعطوا بأيديهم، فال ) ١(حىت يبذلوها : أي} عن يٍد { : وقوله

  }وهم صاِغرونَ { يرسلون ا خادما وال غريه، بل ال تقبل إال من أيديهم، 
سلمني أن يقروهم باجلزية، وهم حتت أحكام املسلمني وقهرهم، وحال فإذا كانوا ذه احلال، وسألوا امل

األمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط اليت أجراها عليهم املسلمون مما ينفي عزهم وتكربهم، 
  .ويوجب ذهلم وصغارهم، وجب على اإلمام أو نائبه أن يعقدها هلم

اغرون، مل جيز إقرارهم باجلزية، بل يقاتلون حىت وإال بأن مل يفوا، ومل يعطوا اجلزية عن يد وهم ص
  .يسلموا

ال تؤخذ اجلزية إال من أهل الكتاب، ألن اللّه مل يذكر أخذ : واستدل ذه اآلية اجلمهور الذين يقولون
  .اجلزية إال منهم

ار وأما غريهم فلم يذكر إال قتاهلم حىت يسلموا، وأحلق بأهل الكتاب يف أخذ اجلزية وإقرارهم يف دي
املسلمني، اوس، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخذ اجلزية من جموس هجر، مث أخذها أمري املؤمنني 

  .عمر من الفرس اوس
إن اجلزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغريهم، ألن هذه اآلية نزلت بعد الفراغ من : وقيل

ب وحنوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع، ال قتال العرب املشركني، والشروع يف قتال أهل الكتا
  .مفهوما له

ويدل على هذا أن اوس أخذت منهم اجلزية وليسوا أهل كتاب، وألنه قد تواتر عن املسلمني من 
إما اإلسالم، أو أداء اجلزية، أو السيف، : الصحابة ومن بعدهم أم يدعون من يقاتلوم إىل إحدى ثالث

  ٣٣٢.تاِبي وغريهمن غري فرق بني ِك
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هذه االحكام النهائية اليت يتضمنها هذا املقطع حتتوي تعديالت أساسية يف القواعد اليت : " ويف الظالل 
 فلقد - وخباصة النصارى منهم -كانت تقوم عليها العالقات من قبل بني اتمع املسلم وأهل الكتاب 

  .لوقت مل يكن قد وقع منها شيء مع النصارىكانت وقعت املواقع قبل ذلك مع اليهود ولكن حىت هذا ا
والتعديل البارز يف هذه األحكام اجلديدة هو األمر بقتال أهل الكتاب املنحرفني عن دين اللّه حىت يعطوا 

أساس .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إال على هذا األساس .. اجلزية عن يد وهم صاغرون 
فأما . الة تتقرر هلم حقوق الذمي املعاهد ويقوم السالم بينهم وبني املسلمنيويف هذه احل.. إعطاء اجلزية 

  ..إذا هم اقتنعوا باإلسالم عقيدة فاعتنقوه فهم من املسلمني 
  ..» ال ِإكْراه ِفي الديِن«: فالقاعدة اإلسالمية احملكمة هي . إم ال يكرهون على اعتناق اإلسالم عقيدة

ينهم إال إذا أعطوا اجلزية ، وقام بينهم وبني اتمع املسلم عهد على هذا ولكنهم ال يتركون على د
  .األساس

وهذا التعديل األخري يف قواعد التعامل بني اتمع املسلم وأهل الكتاب ال يفهم على طبيعته إال بالفقه 
بيعة املنهج احلركي مث لط. املستنري لطبيعة العالقات احلتمية بني منهج اللّه ومناهج اجلاهلية من ناحية

  .اإلسالمي ، ومراحله املتعددة ، ووسائله املتجددة املكافئة للواقع البشري املتغري من الناحية األخرى
وطبيعة العالقة احلتمية بني منهج اللّه ومناهج اجلاهلية هي عدم إمكان التعايش إال يف ظل أوضاع خاصة 

لعام الذي يتضمنه اإلسالم لتحرير اإلنسان بعبادة اللّه وشروط خاصة قاعدا أال تقوم يف وجه اإلعالن ا
وحده واخلروج من عبادة البشر للبشر ، أية عقبات مادية من قوة الدولة ، ومن نظام احلكم ، ومن 

ذلك أن منهج اللّه يريد أن يسيطر ، ليخرج الناس من عبادة العباد إىل ! أوضاع اتمع على ظهر األرض
 أن - دفاعا عن وجودها - ومناهج اجلاهلية تريد -كما هو اإلعالن العام لإلسالم  -عبادة اللّه وحده 

وطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي أن .. تسحق احلركة املنطلقة مبنهج اللّه يف األرض ، وأن تقضي عليها 
.. ة يقابل هذا الواقع البشري حبركة مكافئة له ومتفوقة عليه ، يف مراحل متعددة ذات وسائل متجدد

واألحكام املرحلية واألحكام النهائية يف العالقات بني اتمع املسلم واتمعات اجلاهلية متثل هذه الوسائل 
  .يف تلك املراحل

ومن أجل أن حيدد السياق القرآين يف هذا املقطع من السورة طبيعة هذه العالقات ، حدد حقيقة ما عليه 
وقدم الوقائع اليت يقوم عليها هذا احلكم ، سواء » باطل«و» كفر«و» شرك«أهل الكتاب ونص على انه 

أو من . »الَِّذين كَفَروا ِمن قَبلُ«من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها وبني معتقدات 
  .سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك

  : والنصوص احلاضرة تقرر 
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  .أم ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر: أوال 
  .أم ال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
  .أم ال يدينون دين احلق: ثالثا 

املسيح ابن اللّه وأم يف هذين : وأن النصارى منهم قالت . عزير ابن اللّه: أن اليهود منهم قالت : رابعا 
 الرومان ، أو الوثنيني القولني يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيني اإلغريق ، أو الوثنيني

و سنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى ، (اهلنود ، أو الوثنيني الفراعنة ، أو غريهم من الذين كفروا 
  ).وادعاء البنوة للّه منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية وال اليهودية

وأم ذا خالفوا . كما اختذوا املسيح ربا. م أربابا من دون اللّهأم اختذوا أحبارهم ورهبا: خامسا 
أم حماربون لدين : سادسا ! »مشركون«عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له وحده ، وأم هلذا 

بام أن كثريا من أحبارهم وره: سابعا ! »كافرون«اللّه يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ، وأم هلذا 
  .يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه

وعلى أساس هذه األوصاف وهذا التحديد حلقيقة ما عليه أهل الكتاب ، قرر األحكام النهائية اليت تقوم 
  ..عليها العالقات بينهم وبني املؤمنني بدين اللّه ، القائمني على منهج اللّه 

ما عليه أهل الكتاب ، مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم ولقد يبدو أن هذا التقرير حلقيقة 
قد غري أقواله  � كما حيلو للمستشرقني واملبشرين وتالميذهم أن يقولوا ، زاعمني أن رسول اللّه 

ولكن املراجعة املوضوعية ! وأحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم
 عن أهل الكتاب ، تظهر جبالء أنه مل يتغري شيء يف أصل نظرة - املكية واملدنية -آنية للتقريرات القر

اإلسالم إىل عقائد أهل الكتاب اليت جاء فوجدهم عليها ، واحنرافها وبطالا وشركهم وكفرهم بدين اللّه 
 حمصورة يف  أما التعديالت فهي- حىت مبا أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل -الصحيح 

  . حتكمها األحوال واألوضاع الواقعية املتجددة- كما قلنا مرارا -وهذه .. طريقة التعامل معهم 
 فهو ثابت منذ اليوم األول يف حكم اللّه - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب -أما األصل الذي تقوم عليه 

  .عليهم
مث نستعرض .. كتاب وحقيقة ما هم عليه ونضرب هنا بعض األمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل ال

مواقفهم الواقعية من اإلسالم وأهله ، تلك املواقف اليت انتهت إىل هذه األحكام النهائية يف التعامل معهم 
إمنا كان هناك أفراد .. يف مكة مل تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن يف اتمع :  

استقبلوا الدعوة اجلديدة إىل اإلسالم بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا يف ، حيكي القرآن عنهم أم 
وال بد أن يكون هؤالء ممن كان قد .. اإلسالم ، وشهدوا له ولرسوله بأنه احلق املصدق ملا بني أيديهم 



 ٤٣٣

الء ويف أمثال هؤ.. بقي على التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب املرتلة 
  : وردت مثل هذه اآليات 

آمنا ِبِه ، ِإنه الْحق ِمن ربنا ، ِإنا : وِإذا يتلى علَيِهم قالُوا . الَِّذين آتيناهم الِْكتاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يؤِمنونَ«
ِلِمنيسِلِه مقَب ا ِمن٥٣ - ٥٢: القصص ... (» كُن.(  

ا ِبِه أَو ال تؤِمنوا ، ِإنَّ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم ِمن قَبِلِه ِإذا يتلى علَيِهم يِخرونَ ِللْأَذْقاِن سجداً ، آِمنو: قُلْ «
... »  خشوعاًويِخرونَ ِللْأَذْقاِن يبكُونَ ويِزيدهم. سبحانَ ربنا ، ِإنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا: ويقُولُونَ 

  ).١٠٩ - ١٠٧: اإلسراء (
» متركْبتاسو نلى ِمثِْلِه ، فَآمراِئيلَ عِني ِإسب ِمن شاِهد ِهدشِبِه ، و متكَفَرِد اللَِّه وِعن ِإنْ كانَ ِمن متأَيقُلْ أَر

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي ١٠: األحقاف ... (» ، ِإنَّ اللَّه.(  
» دحجما يِبِه ، و ِمنؤي نالِء مهؤ ِمنونَ ِبِه ، وِمنؤي الِْكتاب مناهيآت فَالَِّذين ، الِْكتاب كلْنا ِإلَيزأَن كَذِلكو

  ).٤٧: العنكبوت ... (» ِبآياِتنا ِإلَّا الْكاِفرونَ
نزلَ ِإلَيكُم الِْكتاب مفَصلًا والَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعلَمونَ أَنه منزلٌ أَفَغير اللَِّه أَبتِغي حكَماً وهو الَِّذي أَ«

ِرينتمالْم ِمن نكُونفَال ت ، قِبالْح كبر ١١٤: األنعام ... (» ِمن.(  
»ِزلَ ِإلَيونَ ِبما أُنحفْري الِْكتاب مناهيالَِّذينَ  آتوهضعب ِكرني نزاِب مالْأَح ِمنو ، أَنْ : قُلْ . ك تما أُِمرِإن

  ).٣٦: الرعد ... (»أَعبد اللَّه وال أُشِرك ِبِه ، ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه مآِب
دنية وقد تكررت هذه االستجابة من أفراد كذلك يف املدينة حكى عنهم القرآن بعض املواقف يف السور امل

مع النص يف بعضها على أم من النصارى ، ذلك أن اليهود كانوا قد اختذوا موقفا آخر غري ما كان 
  : يتخذه أفراد منهم يف مكة ، عند ما أحسوا خطر اإلسالم يف املدينة 

 ِإلَيِهم ، خاِشِعني ِللَِّه ال يشترونَ ِبآياِت وِإنَّ ِمن أَهِل الِْكتاِب لَمن يؤِمن ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَيكُم وما أُنِزلَ«
  ).١٩٩: آل عمران ... (» اللَِّه ثَمناً قَِليلًا ، أُولِئك لَهم أَجرهم ِعند ربِهم ، ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب

ِذين أَشركُوا ، ولَتِجدنَّ أَقْربهم مودةً ِللَِّذين آمنوا الَِّذين لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَّ«
وِإذا سِمعوا ما أُنِزلَ ِإلَى . ذِلك ِبأَنَّ ِمنهم ِقسيِسني ورهباناً ، وأَنهم ال يستكِْبرونَ. ِإنا نصارى : قالُوا 

 مهنيرى أَعوِل تسقُولُونَ الري ، قالْح فُوا ِمنرا عِع ِمممالد ِمن ِفيضت :اِهِدينالش عنا مبا فَاكْتننا آمبما . رو
ه ِبما قالُوا لَنا ال نؤِمن ِباللَِّه وما جاَءنا ِمن الْحق ونطْمع أَنْ يدِخلَنا ربنا مع الْقَوِم الصاِلِحني؟ فَأَثابهم اللَّ

ِسِننيحزاُء الْمج ذِلكِفيها ، و خاِلِدين هارا الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تن٨٥ - ٨٢: املائدة ... (» ج.(  
 ومن اليهود منهم -ولكن موقف هؤالء األفراد مل يكن ميثل موقف الغالبية من أهل الكتاب يف اجلزيرة 

ون على اإلسالم ، منذ أن أحسوا خطره عليهم يف املدينة ، حربا  فقد جعل هؤالء يشن-بصفة خاصة 



 ٤٣٤

خبيثة ، يستخدمون فيها كل الوسائل اليت حكاها القرآن عنهم يف نصوص كثرية كما أم يف الوقت ذاته 
 ومن  - �  -رفضوا الدخول يف اإلسالم طبعا وأنكروا وجحدوا ما يف كتبهم من البشارة بالرسول 

بني أيديهم من بقايا كتبهم احلقة ، مما كان أولئك األفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه تصديق القرآن ملا 
كذلك أخذ القرآن يترتل بوصف هذا اجلحود وتسجيله ! .. وجياهرون به يف وجه املنكرين اجلاحدين

على أن .. وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤالء من االحنراف والفساد والبطالن يف شىت السور املدنية 
  : نذكر من ذلك . القرآن املكي مل خيل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب

قَد ِجئْتكُم ِبالِْحكْمِة ، وِلأُبين لَكُم بعض الَِّذي تختِلفُونَ ِفيِه ، فَاتقُوا اللَّه : ولَما جاَء ِعيسى ِبالْبيناِت قالَ «
فَاختلَف الْأَحزاب ِمن بيِنِهم ، فَويلٌ . لَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه ، هذا ِصراطٌ مستِقيمِإنَّ ال. وأَِطيعوِن

 -وما تفَرقُوا ِإلَّا ِمن بعِد ما جاَءهم الِْعلْم «) ٦٥ - ٦٣: الزخرف .. (» ِللَِّذين ظَلَموا ِمن عذاِب يوٍم أَِليٍم
ولَوال كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك ِإىل أَجٍل مسمى لَقُِضي بينهم ، وِإنَّ الَِّذين أُوِرثُوا الِْكتاب «... » اً بينهمبغي

وكُلُوا ِمنها اسكُنوا هِذِه الْقَريةَ : وِإذْ ِقيلَ لَهم « ). ١٤: الشورى ... (» ِمن بعِدِهم لَِفي شك ِمنه مِريٍب
فَبدلَ الَِّذين . ِحطَّةٌ وادخلُوا الْباب سجداً نغِفر لَكُم خِطيئاِتكُم سنِزيد الْمحِسِنني: حيثُ ِشئْتم ، وقُولُوا 

الس زاً ِمنِرج ِهملَيلْنا عسفَأَر ، مالَِّذي ِقيلَ لَه رلًا غَيقَو مهوا ِمنونَظَلَمظِْلموا يِن . ماِء ِبما كانع مئَلْهسو
الْقَريِة الَِّتي كانت حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدونَ ِفي السبِت ، ِإذْ تأِْتيِهم ِحيتانهم يوم سبِتِهم شرعاً ويوم ال 

وا يِبما كان ملُوهبن كَذِلك ، أِْتيِهمونَ ال تِبتسقُونَي١٦٣ - ١٦١: األعراف ... (» فْس.(» كبأَذَّنَ رِإذْ تو
ِحيمر فُورلَغ هِإنالِْعقاِب و ِريعلَس كبذاِب ، ِإنَّ روَء الْعس مهومسي نِة مِم الِْقياموِإىل ي ِهملَيع ثَنعبلَي « ...

:  خلْف وِرثُوا الِْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدىن ويقُولُونَ فَخلَف ِمن بعِدِهم«).١٦٧: األعراف (
ذُوهأْخي ِمثْلُه ضرع أِْتِهمِإنْ يلَنا ، و فَرغيلَى اللَِّه ِإلَّا . سقُولُوا عالِْكتاِب أَنْ ال ي ِميثاق ِهملَيذْ عخؤي أَلَم

  ).١٦٩: األعراف ... (»  والدار الْآِخرةُ خير ِللَِّذين يتقُونَ ، أَفَال تعِقلُونَ؟الْحق ، ودرسوا ما ِفيِه؟
أما القرآن املدين فقد تضمن الكلمة األخرية يف حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى عنهم أشنع 

 ، وآل عمران ، الوسائل وأبشع الطرق يف حرب هذا الدين وأهله يف قطاعات طويلة من سور البقرة
وسنكتفي هنا . قبل أن يقرر الكلمة النهائية يف أمرهم كله يف سورة التوبة. والنساء ، واملائدة ، وغريها

  : بنماذج حمدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثرية 
لَِّه ، ثُم يحرفُونه ِمن بعِد ما عقَلُوه أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤِمنوا لَكُم ، وقَد كانَ فَِريق ِمنهم يسمعونَ كَالم ال«

أَتحدثُونهم ِبما فَتح : وِإذا خال بعضهم ِإىل بعٍض قالُوا . آمنا: وهم يعلَمونَ؟ وِإذا لَقُوا الَِّذين آمنوا قالُوا 
 أَفَال تعِقلُونَ؟ أَوال يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ؟ اللَّه علَيكُم ِليحاجوكُم ِبِه ِعند ربكُم؟

فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم ثُم . وِمنهم أُميونَ ال يعلَمونَ الِْكتاب ِإلَّا أَماِني ، وِإنْ هم ِإلَّا يظُنونَ



 ٤٣٥

ا : قُولُونَ يِمم ملٌ لَهيوو ، ِديِهمأَي تبا كَتِمم ملٌ لَهيناً قَِليلًا ، فَووا ِبِه ثَمرتشِد اللَِّه ِليِعن هذا ِمن
  ).٧٩ - ٧٥: البقرة ... (» يكِْسبونَ

»ِل ، وسِدِه ِبالرعب نا ِمنقَفَّيو ى الِْكتابوسنا ميآت لَقَدوِح وِبر ناهدأَيناِت ، ويالْب ميرم نى ابنا ِعيسيآت
: الْقُدِس ، أَفَكُلَّما جاَءكُم رسولٌ ِبما ال تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم ، فَفَِريقاً كَذَّبتم وفَِريقاً تقْتلُونَ؟ وقالُوا 

نا غُلْفِب. قُلُوب اللَّه مهنلْ لَعونَبِمنؤفَقَِليلًا ما ي كُفِْرِهم . مهعِلما م قدصِد اللَِّه مِعن ِمن ِكتاب ما جاَءهلَمو
، وكانوا ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَروا ، فَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَروا ِبِه ، فَلَعنةُ اللَِّه علَى 

الْكاِفِرين . لَ اللَّهزوا ِبما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا ِبِه أَنورتا اشمشاُء -ِبئْسي نلى مِلِه عفَض ِمن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 
أَنزلَ اللَّه ، آِمنوا ِبما : وِإذا ِقيلَ لَهم .  فَباؤ ِبغضٍب على غَضٍب ، وِللْكاِفِرين عذاب مِهني-ِمن ِعباِدِه 

فَِلم تقْتلُونَ أَنِبياَء : قُلْ . نؤِمن ِبما أُنِزلَ علَينا ، ويكْفُرونَ ِبما وراَءه وهو الْحق مصدقاً ِلما معهم: قالُوا 
ِمِننيؤم متلُ ِإنْ كُنقَب ٩١ - ٨٧: البقرة ... (»!اللَِّه ِمن.(  

يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم : قُلْ .  الِْكتاِب ِلم تكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه؟ واللَّه شِهيد على ما تعملُونَيا أَهلَ: قُلْ «
ن آل عمرا... (» تصدونَ عن سِبيِل اللَِّه من آمن تبغونها ِعوجاً وأَنتم شهداُء؟ وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ

 :٩٩ - ٩٨.(  
هؤالِء : أَلَم تر ِإلَى الَِّذين أُوتوا نِصيباً ِمن الِْكتاِب يؤِمنونَ ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ، ويقُولُونَ ِللَِّذين كَفَروا «

: النساء ... (» لَّه فَلَن تِجد لَه نِصرياًأَهدى ِمن الَِّذين آمنوا سِبيلًا؟ أُولِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه ، ومن يلْعِن ال
٥٢ - ٥١.(  

يا بِني ِإسراِئيلَ اعبدوا اللَّه ربي : وقالَ الْمِسيح . ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم: لَقَد كَفَر الَِّذين قالُوا «
ِباللَِّه فَقَد ِركشي نم هِإن ، كُمبرصاٍروأَن ِمن ما ِللظَّاِلِمنيو ، ارالن أْواهمةَ ، ونِه الْجلَيع اللَّه مرح  . كَفَر لَقَد

ِذين ِإنَّ اللَّه ثاِلثُ ثَالثٍَة ، وما ِمن ِإلٍه ِإلَّا ِإله واِحد ، وِإنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّ: الَِّذين قالُوا 
أَِليم ذابع مهوا ِمنكَفَر .ِحيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسيونَ ِإلَى اللَِّه ووبتِإلَّا . أَفَال ي ميرم ناب ِسيحا الْمم

أْكُالِن الطَّعاميقَةٌ ، كانا يِصد هأُملُ ، وسِلِه الرقَب ِمن لَتخ ولٌ قَدسر .ان الْآياِت ، ثُم ملَه نيبن فكَي ظُر
  ).٧٥ - ٧٢: املائدة ...(» !انظُر أَنى يؤفَكُونَ

 يتبني أن - وهو كثري يف القرآن املكي واملدين على السواء -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثاهلا 
 الصحيح مل يتغري فيها شيء يف التقريرات النظرة إىل حقيقة ما عليه أهل الكتاب من االحنراف عن دين اللّه

وأن وصمهم باالحنراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا ، وال . األخرية الواردة يف السورة األخرية
وذلك مع مالحظة أن القرآن الكرمي ظل يسجل .. يعرب عن اجتاه جديد فيما خيتص حبقيقة االعتقاد 

وِمن قَوِم « :فقال تعاىل منصفا للصاحلني منهم . هداه وصالحهللفريق املهتدي الصاحل من أهل الكتاب 



 ٤٣٦

وِمن أَهِل الِْكتاِب من ِإنْ تأْمنه ِبِقنطاٍر «).١٥٩: األعراف ... (» موسى أُمةٌ يهدونَ ِبالْحق وِبِه يعِدلُونَ
لَيس : ال يؤدِه ِإلَيك ِإلَّا ما دمت علَيِه قاِئماً ، ذِلك ِبأَنهم قالُوا يؤدِه ِإلَيك ، وِمنهم من ِإنْ تأْمنه ِبِديناٍر 

ضِربت علَيِهم «).٧٥: آل عمران ...(» علَينا ِفي الْأُميني سِبيلٌ ، ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ
 ِإلَّا ِبحبٍل ِمن اللَِّه وحبٍل ِمن الناِس ، وباؤ ِبغضٍب ِمن اللَِّه ، وضِربت علَيِهم الْمسكَنةُ ، الذِّلَّةُ أَين ما ثُِقفُوا

عوا يكانا ووصِبما ع ذِلك ، قِر حيِبياَء ِبغلُونَ الْأَنقْتيونَ ِبآياِت اللَِّه ، وكْفُروا يكان مهِبأَن ونَذِلكدوا . تسلَي
يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ، . ِمن أَهِل الِْكتاِب أُمةٌ قاِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللَِّه آناَء اللَّيِل وهم يسجدونَ: سواًء 

اِت ، وأُولِئك ِمن الصاِلِحني وما يفْعلُوا ِمن ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويساِرعونَ ِفي الْخير
ِقنيتِبالْم ِليمع اللَّهو وهكْفَري ٍر فَلَني١١٥ - ١١٢: آل عمران ... (» خ.(  

  .ومرحلة بعد مرحلة. فترة بعد فترة. أما الذي وقع فيه التعديل فعال فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب
وفق املنهج احلركي الواقعي هلذا الدين يف مواجهة أحوال أهل الكتاب وتصرفام . عةوواقعة بعد واق

  .ومواقفهم مع املسلمني
 ِإلَّا الَِّذين -وال تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي أَحسن «: ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمني 

 مهوا ِمنقُولُوا -ظَلَمو  :آم لَه نحنو ، واِحد ِإهلُكُمِإهلُنا وو ، كُمِزلَ ِإلَيأُننا وِزلَ ِإلَيا ِبالَِّذي أُنن
قُولُوا آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإىل ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ «).٤٦: العنكبوت ... (»مسِلمونَ

لْأَسباِط ، وما أُوِتي موسى وِعيسى وما أُوِتي النِبيونَ ِمن ربِهم ، ال نفَرق بين أَحٍد وِإسحاق ويعقُوب وا
 فَِإنْ آمنوا ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه فَقَِد اهتدوا ، وِإنْ تولَّوا فَِإنما هم ِفي ِشقاٍق ،. ِمنهم ، ونحن لَه مسِلمونَ

ِليمالْع ِميعالس وهو ، اللَّه مكِْفيكَهيا ِإىل : قُلْ «).١٣٧ - ١٣٦: البقرة ... (» فَسعالَولَ الِْكتاِب تيا أَه
 كُمنيبنا ونيواٍء بٍة سض: كَِلمعنا بضعِخذَ بتال يئاً ، ويِبِه ش ِركشال نو ِإلَّا اللَّه دبعوِن اللَِّهأَلَّا ند باباً ِمناً أَر .

ود كَِثري ِمن أَهِل الِْكتاِب لَو يردونكُم «).٦٤: آل عمران ... (» اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ: فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا 
ِد ما تعب ِمن فُِسِهمِد أَنِعن داً ِمنسكُفَّاراً ح ِد ِإمياِنكُمعب ِمن أِْتيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع ، قالْح ملَه نيب

ٍء قَِديريلى كُلِّ شع ِرِه ، ِإنَّ اللَّهِبأَم ١٠٩: البقرة ... (» اللَّه.(  
مث أتى اللّه بأمره الذي وكل املؤمنني إليه فوقعت أحداث ، وتعدلت أحكام ، وجرى املنهج احلركي 

طريقه حىت كانت هذه األحكام النهائية األخرية ، يف هذه السورة ، على النحو الذي الواقعي اإلجيايب يف 
  ..رأينا 

إنه مل يتغري شيء يف نظرة هذا الدين إىل حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن الشرك باللّه 
األصول اليت أسلفنا احلديث وهذه إمنا حتكمها تلك .. إمنا الذي تغري هو قاعدة التعامل .. والكفر بآياته 

  : عنها يف مطلع هذا الفصل التمهيدي هلذا املقطع من سياق السورة ، يف هذه الفقرات 



 ٤٣٧

وهذا التعديل األخري يف قواعد التعامل بني اتمع املسلم وأهل الكتاب ال يفهم على طبيعته ، إال بالفقه «
مث لطبيعة املنهج احلركي . ناهج اجلاهلية من ناحيةاملستنري لطبيعة العالقات احلتمية بني منهج اللّه وم

... اإلسالمي ومراحله املتعددة ، ووسائله املتجددة ، املكافئة للواقع البشري املتغري ، من الناحية األخرى 
  .»إخل

واآلن نأخذ يف شيء من استعراض طبيعة املوقف بني أهل الكتاب واتمع املسلم سواء من الناحية 
فهذه هي العناصر الرئيسية اليت انتهت إىل ... لثابتة ، أو من ناحية املواقف التارخيية الواقعة املوضوعية ا

  .هذه األحكام النهائية
 - سبحانه -يف تقريرات اللّه : إن طبيعة املوقف بني أهل الكتاب واتمع املسلم جيب البحث عنها أوال 

 ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها وباعتبار أن عنها ، باعتبار أن هذه هي احلقيقة النهائية اليت
 ال تتعرض ملثل ما تتعرض له االستنباطات واالستدالالت البشرية - بسبب كوا ربانية -هذه التقريرات 

  ! يف املواقف التارخيية املصدقة لتقريرات اللّه سبحانه: وثانيا .. من األخطاء 
وهو تارة .. قف أهل الكتاب من املسلمني يف عدة مواضع من كتابه الكرمي إن اللّه سبحانه يقرر طبيعة مو

 وحدهم ، وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من املشركني باعتبار أن - سبحانه -يتحدث عنهم 
 جتمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من - جتاه اإلسالم واملسلمني -هنالك وحدة هدف 

  .املشركني
 يتحدث عن مواقف واقعية هلم تكشف عن وحدة اهلدف ووحدة التجمع احلركي ملواجهة اإلسالم وتارة

وهذه .. والنصوص اليت تقرر هذه احلقائق من الوضوح واجلزم حبيث ال حتتاج منا إىل تعليق .. واملسلمني 
  ..مناذج منها 

»لَا الْمِل الِْكتاِب وأَه وا ِمنكَفَر الَِّذين دوما يكُمبر ٍر ِمنيخ ِمن كُملَيلَ عزنأَنْ ي ِرِكنيالبقرة ... (» ش :
١٠٥ .(  

» نيبِد ما تعب ِمن ، فُِسِهمِد أَنِعن داً ِمنسكُفَّاراً ح ِد ِإمياِنكُمعب ِمن كُموندري ِل الِْكتاِب لَوأَه ِمن كَِثري دو
قالْح م١٠٩: البقرة  (...» لَه.(»مهِملَّت ِبعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَنو «) ... البقرة :

١٢٠.(»كُمِضلُّوني ِل الِْكتاِب لَوأَه طاِئفَةٌ ِمن تدو «) ... ِل «).٦٩: آل عمرانأَه طاِئفَةٌ ِمن قالَتو
أُنِزلَ علَى الَِّذين آمنوا وجه النهاِر واكْفُروا آِخره لَعلَّهم يرِجعونَ ، وال تؤِمنوا ِإلَّا آِمنوا ِبالَِّذي : الِْكتاِب 

كُمِدين ِبعت نوا «).٧٣ - ٧٢: آل عمران ... (» ِلمأُوت الَِّذين وا فَِريقاً ِمنِطيعوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينهيا أَي
الِْكتابكاِفِرين ِإمياِنكُم دعب وكُمدرآل عمران ... (»  ي :  



 ٤٣٨

١٠٠... (» اللَّهِبيلَ ، وِضلُّوا السونَ أَنْ تِريدياللَةَ وونَ الضرتشالِْكتاِب ي ِصيباً ِمنوا نأُوت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم
 داِئكُمِبأَع لَمونَ «).٤٥ - ٤٤: النساء ... (»...أَعِمنؤالِْكتاِب ي ِصيباً ِمنوا نأُوت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم

  ).٥١: النساء ... (» هؤالِء أَهدى ِمن الَِّذين آمنوا سِبيلًا: ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ، ويقُولُونَ ِللَِّذين كَفَروا 
فهم يودون لو ... لكتاب من املسلمني ويف هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل ا

وهم حيددون موقفهم النهائي . يرجع املسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق
من املسلمني باإلصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى ، وال يرضون عنهم وال يساملوم إال أن يتحقق 

 مم أهدى سبيال من . ائياهذا اهلدف ، فيترك املسلمون عقيدوهم يشهدون للمشركني الوثنيني بأ
  .إخل! ... املسلمني

 يف - سبحانه -وإذا حنن راجعنا األهداف النهائية للمشركني جتاه اإلسالم واملسلمني كما يقررها اللّه 
  : قوله تعاىل 

ود الَِّذين كَفَروا «).٢١٧: البقرة ... (» استطاعواوال يزالُونَ يقاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن «
ِإنْ يثْقَفُوكُم «).١٠٢: النساء ... (» لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً

مهِديأَي كُمطُوا ِإلَيسبيداًء وأَع وا لَكُمكُونونَيكْفُرت وا لَودووِء وِبالس مهتأَلِْسنِإنْ «).٢: املمتحنة ... (»  وو
... » ال يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا وال ِذمةً«).٨: التوبة ... (» يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا ِفيكُم ِإلا وال ِذمةً

  ).١٠: التوبة (
تقريرات الربانية عن املشركني ، وجدنا أن األهداف النهائية هلم جتاه اإلسالم إذا حنن راجعنا هذه ال

 هي األهداف النهائية ألهل الكتاب جتاه اإلسالم - وتكاد تكون بألفاظها -واملسلمني ، هي بعينها 
  .مما جيعل طبيعة موقفهم مع اإلسالم واملسلمني هي ذاا طبيعة موقف املشركني.. واملسلمني كذلك 

وإذا حنن الحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة يف هؤالء وهؤالء ترد يف صيغ ائية ، تدل بصياغتها على 
وال يزالُونَ يقاِتلُونكُم «: تقرير طبيعة دائمة ، ال على وصف حالة مؤقتة ، كقوله تعاىل يف شأن املشركني 

  .. » حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطاعوا
  ..» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم«: وقوله تعاىل يف شأن أهل الكتاب 

إذا حنن الحظنا ذلك تبني لنا بغري حاجة إىل أي تأويل للنصوص ، أا تقرر طبيعة أصيلة دائمة للعالقات 
  ! وال تصف حالة مؤقتة وال عارضة

 من - ألقينا نظرة سريعة على الواقع التارخيي هلذه العالقات ، متمثلة يف مواقف أهل الكتاب فإذا حنن
 من اإلسالم وأهله ، على مدار التاريخ ، تبني لنا متاما ماذا تعنيه تلك النصوص -اليهود والنصارى 



 ٤٣٩

 تكن تصف حالة مؤقتة والتقريرات اإلهلية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة ، ومل
  .عارضة

 من اليت حتدث القرآن عنها وحواها الواقع - أو حاالت مجاعات قليلة -إننا إذا استثنينا حاالت فردية 
.  وصدق هذا الدين- �  -التارخيي بدت فيها املوادة لإلسالم واملسلمني واالقتناع بصدق رسول اللّه 

فإننا ال جند .. وهي احلاالت اليت أشرنا إليها فيما تقدم .. مث الدخول فيه واالنضمام جلماعة املسلمني 
وراء هذه احلاالت الفردية أو اجلماعية القليلة احملدودة ، إال تارخيا من العداء العنيد ، والكيد الناصب ، 

  ..واحلرب الدائبة ، اليت مل تفتر على مدار التاريخ 
م وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحرم وقد وعى فأما اليهود فقد حتدثت شىت سور القرآن عن مواقفه

التاريخ من ذلك كله ما مل ينقطع حلظة واحدة منذ اليوم األول الذي واجههم اإلسالم يف املدينة حىت 
ولكننا سنشري فقط إىل قليل من . وليست هذه الظالل جماال لعرض هذا التاريخ الطويل! اللحظة احلاضرة

  ..يت شنها اليهود على اإلسالم وأهله على مدار التاريخ كثري من تلك احلرب املسعورة ال
 ودينه يف املدينة شر ما يستقبل أهل دين مساوي رسوال يعرفون - �  -لقد استقبل اليهود رسول اللّه 
  ..صدقه ، ودينا يعرفون أنه احلق 

بكافة الطرق امللتوية استقبلوه بالدسائس واألكاذيب والشبهات والفنت يلقوا يف الصف املسلم يف املدينة 
 وهم يعرفونه واحتضنوا املنافقني - �  -شككوا يف رسالة رسول اللّه .. املاكرة اليت يتقنها اليهود 

وما فعلوه يف حادث حتويل القبلة ، وما . وأمدوهم بالشبهات اليت ينشروا يف اجلو وبالتهم واألكاذيب
ويف مثل هذه ..  ليس إال مناذج من هذا الكيد اللئيم فعلوه يف حادث اإلفك ، وما فعلوه يف كل مناسبة ،

وسور البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واحلشر واألحزاب والتوبة . األفاعيل كان يترتل القرآن الكرمي
وا ِمن  وكان-ولَما جاَءهم ِكتاب ِمن ِعنِد اللَِّه مصدق ِلما معهم « «: وغريها تضمنت من هذا الكثري 

ِبئْسما .  فَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَروا ِبِه ، فَلَعنةُ اللَِّه علَى الْكاِفِرين-قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَروا 
 لَ اللَّهزوا ِبما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا ِبِه أَنورتاش-ِمن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغِعباِدِه  ب شاُء ِمني نلى مِلِه عفَض - فَباؤ 

ِهنيم ذابع ِللْكاِفِرينٍب ، ولى غَضٍب عضِبغ «...  
ولَما جاَءهم رسولٌ ِمن ِعنِد اللَِّه مصدق ِلما معهم نبذَ فَِريق ِمن الَِّذين أُوتوا «). ٩٠ - ٨٩: البقرة (

 ِكتاب ونَالِْكتابلَمعال ي مهكَأَن وِرِهمراَء ظُهاِس «).١٠١: البقرة ... (» اللَِّه والن فَهاُء ِمنقُولُ السيس :
» ِللَِّه الْمشِرق والْمغِرب يهِدي من يشاُء ِإىل ِصراٍط مستِقيٍم: قُلْ . ما ولَّاهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كانوا علَيها

يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تلِْبسونَ . يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه وأَنتم تشهدونَ«).١٤٢: البقرة ... (
ِل وقالَت طاِئفَةٌ ِمن أَه«).٧١ - ٧٠: آل عمران ... (» الْحق ِبالْباِطِل وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟



 ٤٤٠

آل عمران ... (» آِمنوا ِبالَِّذي أُنِزلَ علَى الَِّذين آمنوا وجه النهاِر واكْفُروا آِخره لَعلَّهم يرِجعونَ: الِْكتاِب 
 :٧٢.(»ِمن وما هالِْكتاِب و ِمن وهبسحِبالِْكتاِب ِلت مهتونَ أَلِْسنلْولَفَِريقاً ي مهِإنَّ ِمنقُولُونَ ويالِْكتاِب ، و 

  ).٧٨: آل عمران . (»هو ِمن ِعنِد اللَِّه ، وما هو ِمن ِعنِد اللَِّه ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ
؟ قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تصدونَ يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه واللَّه شِهيد على ما تعملُونَ: قُلْ «

 - ٩٨: آل عمران ... (» عن سِبيِل اللَِّه من آمن تبغونها ِعوجاً وأَنتم شهداُء وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ
٩٩.(  

»الس ِكتاباً ِمن ِهملَيلَ عزنلُ الِْكتاِب أَنْ تأَه ئَلُكسكذلك اليت قتل ! ماِءي، ذِلك ِمن روسى أَكْبأَلُوا مس فَقَد
 وانتثر بعدها مشل التجمع اإلسالمي إىل حد كبري - رضي اللّه عنه -فيها اخلليفة الراشد عثمان بن عفان 

..  
 وقادوا محلة الوضع يف..  ومعاوية - رضي اللّه عنه -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بني علي 

وكانوا من املمهدين حلملة التتار على بغداد وتقويض اخلالفة .. احلديث والسرية وروايات التفسري 
  ..اإلسالمية 

فأما يف التاريخ احلديث فهم وراء كل كارثة حلت باملسلمني يف كل مكان على وجه األرض وهم وراء 
ع اليت تتوىل هذه احملاولة يف كل حماولة لسحق طالئع البعث اإلسالمي وهم محاة كل وضع من األوضا

ذلك شأن اليهود ، فأما شأن الفريق اآلخر من أهل الكتاب ، فهو ال يقل ! كل أرجاء العامل اإلسالمي
.. لقد كانت بني الرومان والفرس عداوات عمرها قرون ! إصرارا على العداوة واحلرب من شأن اليهود

سة خبطورة هذا الدين احلق على ما صنعته هي بأيديها ولكن ما إن ظهر اإلسالم يف اجلزيرة وأحست الكني
وهو ركام من الوثنيات القدمية ، واألضاليل الكنسية ، متلبسا ببقايا من كلمات املسيح » املسيحية«ومسته 

حىت رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات تارخيية قدمية ..  وتارخيه  - عليه السالم -
  .يقة ، ليواجهوا هذا الدين اجلديدوعداوات وثارات عم

وذلك بعد أن . ولقد أخذ الروم يتجمعون يف الشمال هم وعماهلم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين
 وكان - إىل عامل بصرى من قبل الروم - �  -قتلوا احلارث بن عمري األزدي رسول رسول اللّه 

 - �  - مما جعل رسول اللّه -وقتلوه  � النيب املسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول 
زيد بن حارثة ، وجعفر بن أيب طالب ، وعبد اللّه بن رواحة يف : يبعث جبيش األمراء الشهداء الثالثة 

إنه مائة ألف من الروم ومعه من عمالئهم يف : فوجدوا جتمعا للروم تقول الروايات عنه » مؤتة«غزوة 
. لنصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش املسلمني ال يتجاوز ثالثة آالف مقاتلالشام من القبائل العربية ا

  .وكان ذلك يف مجادى األوىل من السنة الثامنة للهجرة



 ٤٤١

و سيجيء تفصيل القول فيها يف موضعه إن (مث كانت غزوة تبوك اليت يدور عليها معظم هذه السورة 
 قبيل وفاته مث أنفذه اخلليفة - �  -ده رسول اللّه مث كان جيش أسامة بن زيد الذي أع). شاء اللّه تعاىل

 إىل أطراف الشام ملواجهة تلك التجمعات الرومانية اليت تستهدف - رضي اللّه عنه -الراشد أبو بكر 
مث اشتعل مرجل احلقد الصلييب منذ موقعة الريموك الظافرة ، اليت أعقبها انطالق ! القضاء على هذا الدين

مث . ستعمرات اإلمرباطورية الرومانية يف الشام ومصر ومشال إفريقية وجزر البحر األبيضاإلسالم لتحرير امل
  .بناء القاعدة اإلسالمية الوطيدة يف األندلس يف النهاية

املعروفة ذا االسم يف التاريخ ، مل تكن هي وحدها اليت شنتها الكنيسة على » احلروب الصليبية«إن 
  ..اإلسالم 

  ..لقد بدأت يف احلقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد .. وب مبكرة قبل هذا املوعد بكثري لقد كانت هذه احلر
  .منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد اإلسالم يف جنوب اجلزيرة

 األندلس مث جتلت ضراوا ووحشيتها يف.. مث فيما تال موقعة الريموك الظافرة . »مؤتة«مث بعد ذلك يف 
عند ما زحفت الصليبية على القاعدة اإلسالمية يف أوربة ، وارتكبت من الوحشية يف تعذيب ماليني 

وكذلك جتلت يف احلروب الصليبية يف .. املسلمني وقتلهم هناك ما مل يعرف التاريخ له نظريا من قبل 
  .ني إلّا وال ذمةالشرق مبثل هذه البشاعة اليت ال تتحرج وال تتذمم وال تراعي يف املسلم

كان أول ما بدأ به « : - وهو فرنسي مسيحي -جلوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء يف كتاب 
ريكاردوس اإلجنليزي أنه قتل أمام معسكر املسلمني ، ثالثة آالف أسري سلموا أنفسهم إليه ، بعد أن قطع 

القتل والسلب ، مما أثار صالح الدين مث أطلق لنفسه العنان باقتراف . على نفسه العهد حبقن دمائهم
األيويب النبيل ، الذي رحم نصارى القدس ، فلم ميسهم بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب األسد 

  .»باملرطبات واألدوية واألزواد ، أثناء مرضهما 
ابتدأ الصليبيون سريهم على بيت املقدس «:  يقول )  امسه يورجا(كذلك كتب كاتب مسيحي آخر 

وقد أسرفوا يف . الع ، فكان فريق من احلجاج يسفكون الدماء يف القصور اليت استولوا عليهابأسوأ ط
أما صالح الدين ، فلما استرد بيت ! القسوة فكانوا يبقرون البطون ، ويبحثون عن الدنانري يف األمعاء

 ووطأوهم مهاد املقدس بذل األمان للصليبيني ، ووىف هلم جبميع عهوده ، وجاد املسلمون على أعدائهم
رأفتهم ، حىت أن امللك العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من األسرى ، ومن على مجيع األرمن 

  .»، وأذن للبطريرك حبمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح لألمريات وامللكة بزيارة أزواجهن
 ولكن - على مدار التاريخ -ة وال يتسع اال يف الظالل الستعراض ذلك اخلط الطويل للحروب الصليبي

ويكفي أن نذكر ماذا حدث . إن هذه احلرب مل تضع أوزارها قط من جانب الصليبية: يكفي أن نقول 
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حيث أبيد املسلمون فيها عن بكرة أبيهم ، فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي األربعة . يف زجنبار حديثا
ي أن نذكر ماذا وقع يف قربص ، حيث منع الطعام ويكف! اآلالف الباقون يف البحر منفيني من اجلزيرة

واملاء عن اجلهات اليت يقطنها بقايا املسلمني هناك ليموتوا جوعا وعطشا ، فوق ما سلط عليهم من 
ويكفي أن نذكر ما تزاوله احلبشة يف اريترية ويف قلب احلبشة ، وما تزاوله ! التقتيل والتذبيح والتشريد

الذين ينتمون إىل أصل صومايل ، ويريدون أن ينضموا إىل قومهم املسلمني يف كينيا مع املائة ألف مسلم 
  !ويكفي أن نعلم ماذا حتاوله الصليبية يف السودان اجلنويب! الصومال

 ١٩٤٤ ويكفي لتصوير نظرة الصليبيني إىل اإلسالم أن ننقل فقرة من كتاب ملؤلف أوريب صدر سنة 
  : يقول فيه

لقد كنا خنوف من .. ولكننا بعد اختبار ، مل جند مربرا ملثل هذا اخلوف . لفةلقد كنا خنوف بشعوب خمت«
  .إال أن هذا التخويف كله مل يتفق كما ختيلناه. قبل باخلطر اليهودي ، واخلطر األصفر ، وباخلطر البلشفي

بالشفة حلفاء مث رأينا أن ال! إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل مضطهد هلم عدونا األلد
  .لنا

ولكن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم . أما الشعوب الصفراء فهنالك دول دميقراطية كربى تقاومها
  .»إنه اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار األوريب.. ، ويف قوته على التوسع واإلخضاع ، ويف حيويته 

احلرب العاتية اليت أعلنتها الصليبية على وال نستطيع أن منضي أبعد من ذلك يف استعراض تاريخ تلك 
 مبناسبة النصوص القرآنية -وقد حتدثنا من قبل مرارا يف أجزاء الظالل السابقة .. اإلسالم وما تزال 

فحسبنا هذه اإلشارات السريعة هنا .  عن طبيعة هذه املعركة ، الطويلة ، ومسائلها وأشكاهلا-الكثرية 
  .خرى القريبة باإلحالة على بعض املراجع األ

 باإلضافة إىل ما قلناه من قبل عن طبيعة اإلعالن اإلسالمي -وهكذا نرى من هذا االستعراض السريع 
العام بتحرير اإلنسان ، وحتفز اجلاهلية يف األرض كلها لسحق احلركة اليت حتمل هذا اإلعالن العام 

 هذه السورة ، هي املقتضى الطبيعي  أن هذه األحكام األخرية الواردة يف-وتنطلق به يف األرض كلها 
وإن كان هذا يف الوقت . هلذه احلقائق كلها جمتمعة وأا ليست أحكاما حمددة بزمان ، وال مقيدة حبالة

ذاته ال ينسخ األحكام املرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي مينع العمل ا يف الظروف واملالبسات اليت 
فهناك دائما طبيعة املنهج اإلسالمي احلركية ، اليت تواجه . لت فيهاتشابه الظروف واملالبسات اليت ترت

  .الواقع البشري مواجهة واقعية ، بوسائل متجددة ، يف املراحل املتعددة
وحقيقة أن هذه األحكام النهائية الواردة يف هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها يف اجلزيرة وكانت 

يف غزوة تبوك ، ملواجهة جتمع الروم على أطراف اجلزيرة مع عماهلم متهيدا تشريعيا للحركة املتمثلة 
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 ولكن وضع أهل الكتاب - وهي الغزوة اليت يقوم عليها حمور السورة -لالنقضاض على اإلسالم وأهله 
إمنا كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم . جتاه اإلسالم وأهله مل يكن وليد مرحلة تارخيية معينة

إال أن يرتد املسلمون .. فهي ما تزال معلنة ولن تزال . م واملسلمني مل تكن وليدة فترة تارخيية معينةلإلسال
  ! ..عن دينهم متاما

ومن مث فهذه األحكام الواردة يف ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد ، بشىت الوسائل على مدار التاريخ
ولكن العمل باألحكام إمنا يتم ..  وال مقيدة مبكان هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغري موقوتة بزمان

يف اطار املنهج احلركي اإلسالمي ، الذي جيب أن يتم الفقه به ، قبل أن يتحدث املتحدثون عن األحكام 
  .يف ذاا

 وضعفهم وانكسارهم - الذين مل يبق هلم من اإلسالم إال العنوان -وقبل أن حيمل واقع ذراري املسلمني 
 وليدة احلركة وفق - وستظل دائما -إن األحكام الفقهية يف اإلسالم كانت ! للّه القوي املتنيعلى دين ا

وفرق بعيد بني النظرة إىل .. والنصوص ال ميكن فهمها إال باستصحاب هذه احلقيقة . املنهج اإلسالمي
 بد من هذا القيد وال. النصوص كأا قوالب يف فراغ والنصوص يف صورا احلركية وفق املنهج اإلسالمي

» الواقع البشري«فليست هي احلركة املطلقة خارج املنهج حبيث نعترب » احلركة وفق املنهج اإلسالمي«: 
يصبح عنصرا أساسيا يف فقه األحكام » الواقع البشري«هو األصل أيا كانت احلركة اليت أنشأته ، ولكن 

  .إذا كان قد أنشأه املنهج اإلسالمي ذاته
قاعدة تسهل رؤية تلك األحكام النهائية يف العالقات بني أهل الكتاب واتمع املسلم ويف ظل هذه ال

  .وهي تتحرك احلركة احلية يف جماهلا الواقعي وفق ذلك املنهج احلركي الواقعي اإلجيايب الشامل
ا الَِّذين ال قاِتلُو«: وحسبنا هذا التمهيد امل لنواجه يف ظله النصوص القرآنية الواردة يف هذا املقطع 

يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر ، وال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، وال يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا 
  .. » الِْكتاب ، حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ

 كانت متهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم وعماهلم من -آليات التالية هلا يف السياق  وا-هذه اآلية 
وذلك يلهم أن األوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم املوجهة .. الغساسنة املسيحيني العرب 

ل هذه املواضع وهذا ما يلهمه السياق القرآين يف مث. إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة
فهذه الصفات القائمة مل تذكر هنا على أا شروط لقتال أهل الكتاب إمنا ذكرت على أا أمور واقعة .. 

ومثلهم يف هذا احلكم كل من تكون . يف عقيدة هؤالء األقوام وواقعهم وأا مربرات ودوافع لألمر بقتاهلم
  ..عقيدته وواقعه كعقيدم وواقعهم 

  : من هذه الصفات القائمة وقد حدد السياق 



 ٤٤٤

  .أم ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر: أوال 
  .أم ال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
  .أم ال يدينون دين احلق: ثالثا 

مث بني يف اآليات التالية كيف أم ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر ، وال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله وال 
  : وذلك بأم . ينون دين احلقيد

قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى املسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضاهئ قول الذين : أوال 
فهم مثلهم يف هذا االعتقاد الذي ال يعد صاحبه مؤمنا باللّه وال باليوم . كفروا من قبلهم من الوثنيني

  .اآلخر
  ) ن باليوم اآلخرو سنني بالضبط كيف أنه ال يؤم(

  ..وأن هذا خمالف لدين احلق . اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه ، واملسيح ابن مرمي:  ثانيا 
  ..فهم ذا مشركون ال يدينون دين احلق .. وهو الدينونة للّه وحده بال شركاء 

وال حيارب دين اللّه مؤمن باللّه . هفهم حماربون لدين اللّ. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم: ثالثا 
  .واليوم اآلخر يدين دين احلق أبدا

فهم إذن ال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله . يأكل كثري من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل: رابعا 
  ) : سواء كان املقصود برسوله رسوهلم أو حممد صلى اللّه عليه وسلم(

كما أا واقعة بالقياس إىل غريهم . ة بالقياس إىل نصارى الشام والروموهذه الصفات كلها كانت واقع
منذ أن حرفت اامع املقدسة دين املسيح عليه السالم وقالت ببنوة عيسى عليه السالم ، وبتثليث األقانيم 

 ! على مدار التاريخ حىت اآلن-!  على كل ما بني املذاهب والفرق من خالف يلتقي كله على التثليث-
وإذن فهو أمر عام ، يقرر قاعدة مطلقة يف التعامل مع أهل الكتاب ، الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 

وال مينع من هذا العموم أن األوامر النبوية استثنت .. اليت كانت قائمة يف نصارى العرب ونصارى الروم 
جزة والرهبان الذين حبسوا أفرادا وطوائف بأعياا لتترك بال قتال كاألطفال والنساء والشيوخ والع

 - فقد منع اإلسالم أن يقاتل غري احملاربني من أية ملة -بوصفهم غري حماربني ... أنفسهم يف األديرة 
ولكن ألنه ليس من . وهؤالء مل تستثنهم األوامر النبوية ألم مل يقع منهم اعتداء بالفعل على املسلمني

ل لتقييد هذا األمر العام بأن املقصود به هم الذين وقع منهم فال حم. شأم أصال أن يقع منهم االعتداء
 فاالعتداء قائم -!  كما يقول املهزومون الذين حياولون أن يدفعوا عن اإلسالم االام-اعتداء فعال 

واإلسالم حني ينطلق للدفاع ! واالعتداء على العباد بتعبيدهم لغري اللّه! االعتداء على ألوهية اللّه. ابتداء
 والدفاع عن كرامة اإلنسان يف األرض ، ال بد أن تواجهه اجلاهلية باملقاومة - سبحانه -ن ألوهية اللّه ع



 ٤٤٥

إن هذه اآلية تأمر املسلمني بقتال أهل الكتاب ! وال مفر من مواجهة طبائع األشياء.. واحلرب والعداء 
والذي يقول ببنوة عزير للّه أو بنوة املسيح للّه ال ميكن أن . .» الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر«

أو . أو إن اللّه ثالث ثالثة. إن اللّه هو املسيح ابن مرمي: وكذلك الذي يقول . إنه يؤمن باللّه: يقال عنه 
ها من إىل آخر التصورات الكنسية اليت صاغتها اامع املقدسة على كل ما بين... إن اللّه جتسد يف املسيح 

إم لن يدخلوا النار إال أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أم : والذين يقولون ! .. خالف
إن كل معصية تغفر باالحتاد باملسيح وتناول : أبناء اللّه وأحباؤه وشعب اللّه املختار ، والذين يقولون 

  ..إم يؤمنون باليوم اآلخر : ء ال يقال هؤالء وهؤال! العشاء املقدس وأنه ال مغفرة إال عن هذا الطريق
وسواء كان املقصود . »ال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه«وهذه اآلية تصف أهل الكتاب هؤالء بأم 

ذلك أن .  فالفحوى واحدة- �  -هو رسوهلم الذي أرسل إليهم ، أو هو النيب » رسوله«بكلمة 
وأكل أموال الناس بالباطل حمرم يف كل . م يأكلون أموال الناس بالباطلاآليات التالية فسرت هذا بأ
وهو ما . وأقرب النماذج ألكل أموال الناس بالباطل هو املعامالت الربوية.. رسالة وعلى يد كل رسول 

وهو الصد عن دين اللّه والوقوف يف وجهه بالقوة وفتنة ! »صك الغفران«يأخذه رجال الكنيسة مقابل 
فهذا كله .. وهو تعبيد العباد لغري اللّه وإخضاعهم ألحكام وشرائع مل يرتهلا اللّه . نني عن دينهماملؤم

وهذا كله قائم يف أهل الكتاب ، كما كان قائما .. » وال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه«: ينطبق عليه 
فليس بدين . وهذا واضح مما سبق بيانه.. » الْحقال يِدينونَ ِدين «كذلك تصفهم اآلية بأم ! يومذاك

كما أنه ليس بدين احلق التعامل بشريعة غري شريعة اللّه ، وتلقي . احلق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه
وهذا كله قائم يف أهل الكتاب ، كما كان . األحكام من غري اللّه ، والدينونة لسلطان غري سلطان اللّه

  ..اك قائما فيهم يومذ
ولكن أن يعطوا . فال إكراه يف الدين.. والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتاهلم ليس أن يسلموا 

فما حكمة هذا الشرط ، وملا ذا كانت هذه هي الغاية اليت ينتهي عندها .. اجلزية عن يد وهم صاغرون 
  القتال؟

ما أم حرب على اتمع املسلم إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين اللّه اعتقادا وسلوكا ك
حبكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيني بني منهج اللّه ومنهج اجلاهلية املمثلة يف عقيدة أهل الكتاب 

 كما أن الواقع التارخيي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة - وفق ما تصوره هذه اآليات -وواقعهم 
لك بوقوف أهل الكتاب يف وجه دين اللّه فعال ، وإعالن التصادم وعدم إمكان التعايش بني املنهجني وذ

و خالل الفترة الالحقة هلا إىل (احلرب عليه وعلى أهله بال هوادة خالل الفترة السابقة لرتول هذه اآلية 
  !).اليوم أيضا



 ٤٤٦

جهه  ال بد أن ينطلق إلزالة العوائق املادية من و- بوصفه دين احلق الوحيد القائم يف األرض -واإلسالم 
ولتحرير اإلنسان من الدينونة بغري دين احلق على أن يدع لكل فرد حرية االختيار ، بال إكراه منه وال من 

  .تلك العوائق املادية كذلك
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق املادية ، وعدم اإلكراه على اعتناق اإلسالم يف الوقت نفسه 

مة على غري دين احلق حىت تستسلم وتعلن استسالمها بقبول إعطاء ، هي كسر شوكة السلطات القائ
  .اجلزية فعال

فإن مل يقتنع بقي . وعندئذ تتم عملية التحرير فعال ، بضمان احلرية لكل فرد أن خيتار دين احلق عن اقتناع
  : لتحقيق عدة أهداف . على عقيدته ، وأعطى اجلزية

  .  مقاومته بالقوة املادية للدعوة إىل دين اللّه احلقأن يعلن بإعطائها استسالمه وعدم: أوهلا 
أن يساهم يف نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته اليت يكفلها اإلسالم ألهل الذمة : وثانيها 

ويدفع عنها من يريد االعتداء عليها من ) الذين يؤدون اجلزية فيصبحون يف ذمة املسلمني وضمانتهم(
  . بااهدين من املسلمنيالداخل أو من اخلارج

املسامهة يف بيت مال املسلمني الذي يضمن الكفالة واإلعاشة لكل عاجز عن العمل ، مبا يف : وثالثها 
  .ذلك أهل الذمة ، بال تفرقة بينهم وبني املسلمني دافعي الزكاة

ذلك أن املسلمني ! .. إن املسلمني اليوم ال جياهدون.. » واقعية«وليست » تارخيية«إا قضية تعترب اليوم 
! اإلسالم ووجود املسلمني هي اليت حتتاج اليوم إىل عالج» وجود«إن قضية ! .. اليوم ال يوجدون
 منهج واقعي جاد يأىب أن يناقش القضايا املعلقة يف الفضاء - كما قلنا من قبل مرارا -واملنهج اإلسالمي 

 ألن الواقع ال يضم جمتمعا مسلما حتكمه -واقع ويرفض أن يتحول إىل مباحث فقهية ال تطبق يف عامل ال
 وحيتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس مبثل هذه -شريعة اللّه ، ويصرف حياته الفقه اإلسالمي 

أرأيت لو أن كذا وقع فما «: الذين يقولون » األرأيتيني«املباحث يف أقضية ال وجود هلا بالفعل ويسميهم 
أن يوجد يف بقعة .. بدء اآلن هي نقطة البدء يف أول عهد الناس برسالة اإلسالم إن نقطة ال» هو احلكم؟

ومن مث يدينون .. من األرض ناس يدينون دين احلق فيشهدوا أن ال إله إال اللّه ، وأن حممدا رسول اللّه 
لقوا يف األرض مث حياولون أن ينط.. للّه وحده باحلاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا يف واقع احلياة 

 سيكون هناك جمال لتطبيق النصوص - ويومئذ فقط -ويومئذ .. ذا اإلعالن العام لتحرير اإلنسان 
 -ويومئذ .. القرآنية واألحكام اإلسالمية يف جمال العالقات بني اتمع املسلم وغريه من اتمعات 

ل بصياغة األحكام ، والتقنني للحاالت  جيوز الدخول يف تلك املباحث الفقهية ، واالشتغا-ويومئذ فقط 
 من -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسري هذه اآلية ! الواقعة اليت يواجهها اإلسالم بالفعل ، ال يف عامل النظريات



 ٤٤٧

وعند .  فإمنا فعلنا هذا ألا تتعلق مبسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة املنهج اإلسالمي-ناحية األصل واملبدأ 
 نتطرق وراءه إىل املباحث الفقهية الفرعية احتراما جلدية املنهج اإلسالمي وواقعيته هذا احلد نقف ، فال

  ٣٣٣!وترفعه على هذا اهلزال
  

�����������������  
  

                                                 
 )١٦٢٠ / ٣ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٣٣



 ٤٤٨

  : إلظهار اإلسالم على الدين كله  القتال-١٠
لَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره ع{  :قال تعاىل 

  ]٣٣/التوبة[
ِبِكتاٍب هو القُرآنُ ، كَِفلَ ِحفْظَه حتى آِخِر الزماِن ، ِفيِه  �رسلَ رسولَه محمد أاُهللا تعالَى هو الِذي 

دياِن الساِبقَِة ، َألنه هو الدين الصِحيح الِذي جاَء ِبالدعوِة اهلُدى وِدين احلَق ، وسيظِْهره اُهللا علَى جِميِع اَأل
وِهي دعوةُ التوِحيِد واِإلميانُ ِباِهللا وحده الَ شِريك لَه ) الِتي جاَءت ِبها جِميع اَألدياِن الساِبقَِة ( الصِحيحِة 

حو ، اسلَ الندا ، فَبهالَتأَصا وفَاَءهِحيِد صوِة التوعِلد ِعيدِليو ، ِحيِح ذَِلكصِلت الَماَء اِإلسفُوا ِفيها ، فَجر
  .ولَو كَِره املُشِركُونَ 

إنه نور اللّه ، وإنه لدين اللّه ! وإن هذا الدين سيظهر على كل دين ، وينسخ كل معتقد: " قال اخلطيب 
  .»ه مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكاِفرونَ واللَّ« .. 

والكافرون هم من مل يكونوا .. قد جاء ىف سورة التوبة » ولَو كَِره الْكاِفرونَ « : ويالحظ أن قوله تعاىل 
على دين أصال ، أو كانوا على دين ولكنهم ال يؤمنون باللّه إميانا صحيحا ، وهو ما عليه أهل الكتاب ، 

  .»وال يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب « : ن وصفهم اللّه سبحانه بقوله الذي
  ..واملشركون هم الذين يدينون بدين جيمع بني اإلميان باللّه ، واإلميان بشركاء مع اللّه . 

ق ، وهو الدين الذي جاء والكافرون واملشركون هم ىف جمموعهم ال يؤمنون باللّه ، وال يدينون دين احل
  ..به اإلسالم على متامه وكماله 

فإذا حتقق وعد اللّه بإمتام دينه ـ وهو متحقق حتما ـ وذلك على كره من غري املؤمنني مجيعا ، كان 
  .ولو كره الكافرون واملشركون.. معىن هذا أن اإلسالم سيصبح يوما ما دين اإلنسانية كلها 

صدور أولئك الذين يأخذون األمور مبا يلوح على ظاهرها ، دون أن ينفذ وهنا شبهتان قد تندفعان ىف 
  ..نظرهم إىل ما وراء هذا الظاهر من حق وصدق 

هى ما يبدو على ظاهر احلياة اليوم من انكماش ظلّ الدين عموما ىف النفوس ، واستيالء : والشبهة األوىل 
  ..اد اإلحلاد على مواقع اإلميان عند كثري من الشعوب واألفر

وهذا يعىن بظاهر واقعه ، أن عصر اإلميان قد ولّى ، وأن الناس ىف طريقهم إىل إميان آخر غري هذا اإلميان 
إميان بالطبيعة وباحلياة ىف صورها املادية املختلفة وما تولده منها العلوم .. املستند إىل ما وراء املادة 

اإلسالم من األديان األخرى ، سيبقى على ما هو عليه وهذا يعىن أيضا أنه ال اإلسالم وال غري .. والفنون 
إن هذه الظاهرة ، هى مقدمة طبيعية إلقامة : ونقول ! اآلن ، فضال عن أن ميتد ظله ، ويقوى سلطانه



 ٤٤٩

اإلنسانية على دين صحيح ، يتجاوب مع العقل ومنطقه ، ويدخل إىل عقول الناس كما تدخل احلقائق 
  .العلمية

بعد عن الدين ، إمنا بعد عن تلك املعتقدات اليت ال تثبت ألدىن نظر ينظر به إليها ، فالعقل احلديث الذي 
مث يفرض عليه ـ مع هذا ـ أن يقبلها ، وأن يتعامل معها ، ألنه ال بد له من دين يعيش به ، وحييا معه 

..  
لطاا ـ فذلك فإذا وقف العقل من تلك املعتقدات ، هذا املوقف ، وإذا أىب أن خيضع خضوعا أعمى لس

حق مشروع له ، وإلّا فما كان هلذا العقل الذي ميز اللّه اإلنسان به عن عامل احليوان ، وظيفة يؤديها 
لإلنسان ، أو عمل يعمله ىف هدايته ، وكشف معامل الطريق له ، وخاصة ىف أهم شأن حيوى من شئونه ، 

  .وهو ما ميس احلياة الروحية منه
نحرف الذي يقفه العقل العصرى من الدين ـ ليس هذا املوقف عن آفة ىف هذا فليس إذن هذا املوقف امل

وإمنا ذلك ، هلذا اخلالف البعيد الذي بينه وبني الدين الذي ينظر .. العقل ، أو عن استغناء منه عن الدين 
  .فيه ، ويدعى إىل اإلميان به
لبعد ـ قد اطمأنّ إىل تلك احلياة اليت الذي بعد عن الدين هذا ا» العصرى « وال حتسنب أن هذا العقل 

  ..حيياها بال دين 
وكلّا ، فاإلنسان متدين بطبعه ، والدين مطلب من مطالب اإلنسان ، على أي مستوى من مستويات 

  ..!اإلنسانية ، كان عقله ، وكان علمه 
 رشد ، هم سواء ىف فاإلنسان البدائى ، وسقراط ، وأفالطون ، وأرسطو ، والفارايب ، وابن سيناء ، وابن

احلاجة إىل الدين ، وإىل تصور املعتقد الديين ، الذي يرضيهم ، ويغذّى عاطفتهم ، ويروى اجلدب 
وامللحدون ! الروحي الذي جيده اإلنسان ـ أي إنسان ـ إذا هو بات ليلة أو بعض ليلة على غري دين

 الدين ، وتطلعا إليه ، وحبثا عنه ، الذين تعج م الدنيا ىف الغرب والشرق ، هم أكثر الناس ظمأ إىل
  .ووسواسا به

وليست هذه املذاهب اليت يعيش فيها املاديون ، من طبيعية ، ووجودية ، وغريها ، إال سعيا وراء الدين ، 
وهم ىف هذا ! وإال مأل هلذا الفراغ الديين الذي جيدونه ىف كيام ، وال جيدون الدين احلق الذي ميلؤه

 فماذا مينع اجلائع الذي ال جيد الطعام الطيب الذي يسد جوعه ، إذا هو مد يده إىل وإال.. معذورون 
: والشبهة الثانية ، هى ! اخلبيث الذي تعافه النفوس من الطعام وتستقذره ؟ إن هذا من ذاك سواء بسواء

يه شيئا ميسك ، وجيد ف» العصرى « هل الدين اإلسالمى دين حيمل ىف كيانه من احلقائق ما يتقبله العقل 
  به ، ويقيمه على منطقه ؟ 
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وكيف تدعى لإلسالم هذه الدعوى ، وهذه مثراته ظاهرة ىف أهله الذين يدينون به ، وهى مثرات معطوبة 
فحال املسلمني ـ ىف أفرادهم ومجاعام وأممهم ـ ىف !! ، ال تشتهيها نفس ، وال يستريح إليها نظر
 املتقدمة أن يكون عليه ، من الفقر والضعف ، ىف ماديات املستوي الذي ال يرضى أحد من الشعوب

  فكيف يكون لإلسالم وجه يطلع به على احلياة العصرية ، ويدعو أهلها إليه ؟ .. احلياة ومعنوياا مجيعا 
واحلق أن الذي ينظر إىل اإلسالم من خالل أهله ، ويأخذه حبسام ، يفر من اإلسالم ، ويصرف وجهه 

كن هناك طريق آخر يصله باإلسالم ، ومببادئه اتصاال مباشرا ، ال مير به على طريق يطلع منه عنه ، إن مل ي
  !.اليوم.. على العامل اإلسالمى وأحوال املسلمني 

ولقد صغرت نفوسنا ـ حنن املسلمني ـ وضمرت ذاتيتنا ، فصغر فيها كل معىن كرمي ..إن الدين بأهله 
  .، وضمر فيها كل مثل فاضل

وس املريضة تتغري فيها حقائق األشياء ، كما تتغري حقائق املرئيات وصورها ىف العني املريضة ، إن النف
  ..وكما تنحرف مذاقات الطعوم ىف الفم السقيم 

والواقع أننا قد أصبنا ىف القرون األخرية بعلل وأوجاع ، أفسدت حياتنا ، وأنزلتنا منازل اهلون ىف دنيا 
وكان من .. بالدخالء ، وصار إىل غرينا تدبري شئوننا ، وتوجيه حياتنا فاستعمرت أوطاننا .. الناس 

خداع املستعمر ومكره بنا ، وكيده لنا ، أن جعل من مهّه األول ، إفساد عقيدتنا ، وعزلنا عن ديننا ، 
إذ كان يعلم إن الدين هو الذي يقف عقبة ىف سبيل إماتة مشاعر احلياة .. وخلق جفوة بيننا وبينه 

انية الكرمية ىف الشعوب اليت حيتلّها ، وأنه ما دام للدين اإلسالمى سلطان على النفوس ، وحتكك ا اإلنس
، فإن االستعمار لن يبلغ الغاية اليت يريدها من استسالم الناس استسالما مطلقا له ، يتمكن به من تضييع 

ومن هنا كانت ..وتبع إشارته معاملهم ، ومسخ إنسانيتهم ، وحتويلهم إىل دمى تتحرك حسب مشيئته ، 
حرب االستعمار للدين اإلسالمى ىف نفوس أهله ، وىف تصويره لنا بصورة الداء الذي أصابنا ىف الصميم 
من حياتنا ، فصار بنا إىل ما حنن فيه ، من ضعف وفقر وختلّف ، وإنه لو ال متسكنا به ، ملا كانت تلك 

هكذا .. رة الظاملة من األمم اليت استولت على مواطن اإلسالم حالنا ، وملا قامت علينا تلك الوصاية القاه
ألقى االستعمار إلينا ذا الضالل املسموم ، فتلقّاه كثري منا وكأنه نصيحة ناصح أمني ، وتذكرة طبيب 

  !.حاذق ملريض يشفق عليه ، ويلتمس الدواء لعلته القاتلة
ل من نفوسنا ، وأن يغرى به الشباب ، خاصة ، مبا ولقد عمل االستعمار جاهدا على أن ميكّن هلذا الضال

أذاع بأساليبه وصنائعه من مفتريات على اإلسالم ، وجم عليه ، وازدراء ألهله ، واستخفاف مبكام ىف 
فلقد أرانا االستعمار صورة عملية .. بل ، وأكثر من هذا ..احلياة ، وحرمام من كل مكان كرمي فيها 

  ..!ا حيدثنا به عن اإلسالم ، وعن جنايته على املسلمني تعيش بيننا ، وتشهد مل
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فاالستعمار ، إذ وضع يده على أوطان اإلسالم كلّها ، ترك ىف وسط العامل اإلسالمى ، بالدا غري مسلمة 
ـ كاحلبشة مثال ـ دون أن ميد إليها يدا ، لريى املسلمني من ذلك أن دينهم هو الذي جعل أوطام ـ 

طان ـ على هذه احلالة من الضعف ، الذي أغرى املستعمرين م ، ومكّن له منهم ، دون سائر األو
ولن يكون هلم ذلك إال إذا حتللوا من هذا الدين .. وأقامه قيما عليهم ، حىت يرشدوا ويبلغوا مبلغ الرجال 

  . ، وتركوه وراءهم ظهريا
  ..وأهله شىء آخر ، ىف هذا العصر األقل .. ولكن اإلسالم شىء 

وأنه إذا كانت قد عرضت للمسلمني عوارض الضعف والوهن ىف فترة من فترات تارخيهم الطويل ، فليس 
  ..من اإلنصاف لإلسالم أن يقام ميزانه على حساب تلك الفترة العارضة 

  ..وإن على الذي ينشد احلق للحق ، أن ينظر إىل اإلسالم أوال وقبل كل شىء 
ه لأللوهية ، وللحياة اآلخرة ، وىف دعوته األخالقية لبناء الكيان ىف مبادئه ، وأحكامه ، وىف تصور

فإن وجد نظاما وضعيا أو دينيا عرفته احلياة ، قدميا أو .. اإلنساىن ، وصلته باتمع اإلنساىنّ وباحلياة 
 ىف حديثا ، ىف سياسة األمم والشعوب ، وىف إقامة موازين العدل بني الناس ، وىف تنظيم العالقات بينهم

احلرب والسلم ـ إن وجد نظاما وضيعا أو دينيا يقارب نظام اإلسالم ، ىف اعتداله وتوازنه ، وتواقفه مع 
متطلبات الناس وواقع احلياة ، فليقل ىف اإلسالم ما يقول ، ولريمه بالسهم القاتل ، وهو أنه ليس من عند 

  ..!ب اللّه ، إذ ال يكون من عند اللّه شىء يكون فيه خلل أو اضطرا
مث إن من ينشد احلق للحق ، وينظر إىل اإلسالم نظرا مباشرا ، ينبغى ألّا يغفل عن تلك الفترة املشرقة من 
تاريخ املسلمني ، يوم كان اإلسالم قائد حيام ، وراية دولتهم ، ودستورهم العامل ىف حيام السياسية 

م فرصته ، ليقيم بني عيىن الناظر إليه ، جمتمعا واالجتماعية واالقتصادية ، فذلك من شأنه أن يعطى اإلسال
جمتمعا مأل يديه من طيبات احلياة ىف أصفى .. بشريا مل تعرف احلياة مثيال له ، ىف ماضيها وحاضرها 

فكانت قدمه على األرض ، .. مواردها ، وأكرم منازهلا ، دون أن ينسى نصيبه من معطيات الروح 
إذا كانت بعض األديان ـ مبا دخل عليها من تبديل :هو .. سأله هنا والسؤال الذي ن! ورأسه ىف السماء

فهل ..وحتريف ـ قد فضحها العلم احلديث ، وانكشف للمتدينني ا ما تلبس ا من أوهام وخرافات 
  وقع اإلسالم حتت هذا احلكم الذي أصدره العلم احلديث على هذه األديان ؟ 

ضوء العلم ، وىف خمابري احلياة ، مث ظهر منه ما ال يرضاه العلم وهل امتحن اإلسالم وحمصت حقائقه على 
  وما ال تقبله احلياة ؟ 

إن اإلسالم ـ وثوقا منه مبا ضم عليه من حق وخري ـ ليفتح ذراعيه للعلم احلديث ، ويرحب به كل 
 بني يديها من الترحيب ، ويسعد السعادة كلها بلقاء العقول الناضجة املستنرية له ، بكل ما وضعه العلم
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فتلك هى فرصة اإلسالم اليت يظهر ..سائل التمييز بني احلق والباطل ، والنافع والضار ، والسليم والسقيم 
  ..فيها كرم معدنه ، وتتجلّى فيها عظمة حقائقه ، ويسفر ا وجهه املشرق الكرمي 

 وغربلة األديان ـ هو عصر اإلحلاد..عصر االمتحان لكل شىء .. إن هذا العصر ـ عصر العلم والشك 
عصر اإلسالم ، وهو اللسان ادد لدعوته ، حيث جيلّى حقائق هذا الدين ، ويكشف عن اخلري الكثري 

وال يريد اإلسالم ، وال نريد له أن يتلقّى الناس دعوته قضية مسلّمة ، بل إن ذلك ..املخبوء للناس فيه 
  ..بصحبته ، وتسعد باحلديث إليه ، واالستماع له لتأباه طبيعته ، اليت تدعو العقل دائما ، وتأنس 

فالذى يريده اإلسالم ، ونريده له ، هو أن يضع العلماء والفالسفة واملفكرون هذه العقيدة موضع الشك 
أو اإلنكار ـ إن شاءوا ـ مث ليعاملوها معاملة القضايا اليت ينكروا أو يتشككون فيها ، وليسلطوا عليها 

صة ، مث ليقلّبوها ىف أيديهم ظهرا لبطن ، وبطنا لظهر ، وليمتحنوها بكل ما فتح به نظرام باحثة فاح
مث ليحكموا بعد هذا على اإلسالم ، مبا يظهر هلم على حمك .. عليهم العلم ، من أساليب االمتحان 

بينة وإن اإلسالم ليتقبل هذا احلكم ىف غبطة ورضى ، ألنه لن يكون إال شهادة .. الفحص واالختبار 
احلجة ، ساطعة الربهان ، على أن هذا الدين هو دين احلق ، دين اللّه ، الذي أراده خلري اإلنسانية 

  .وإسعادها
إن العلم احلديث هو فرصة اإلسالم ، اليت تتجلّى فيها معجزته ، من جوانبها العلمية ، والسياسية ، 

مام معجزة قاهرة متحدية ، ال ميلك إال التسليم واالجتماعية واالقتصادية ، فريى العقل احلديث منها أنه أ
متاما كما جتلّت معجزته البيانية لألمة العربية ، يوم كان سلطان البيان هو .. هلا ، والسجود بني يديها 

فآمنت به ، وسجدت بني يديه .. الذي حيكم هذه األمة ، ويستوىل على مواطن اإلدراك والشعور منها 
..  

  :م ، وتلك هى حجته القائمة ، ودستوره املسطور ىف القرآن الكرمي وهذا هو كتاب اإلسال
فلسانه أفصح .. غري مستند إىل تأويل أو تفسري .. إنه يقدم نفسه لكل من يريد النظر فيه ، والتعرف إليه 

  .من كل لسان ، وبيانه أوضح من كل بيان
ويضعون أيديهم على حقائقه من غري معاناة فالذين يعرفون العربية ، يعرفون طريقهم إليه ىف غري عناء ، 

..  
والذين ال يعرفون العربية ، ميكن أن تترجم هلم حقائقه ، كما تترجم الدساتري القانونية ، واحلقائق العلمية 

فإن احلقائق اليت تصل إليهم من خالل الترمجة ، .. وال عليهم إن فام إعجاز الكلمة ، ومعجزة البيان .. 
ف عن وجوه أخرى من اإلعجاز ، ممثلة ىف حمكم أحكامه ، وروعة حقائقه ، وخلود كافية ىف الكش

  ..مقرراته 
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واإلسالم ـ ىف يسره ، ومساحته ، ومواءمته للفطرة اإلنسانية ـ قريب من كل نفس ، واضح لكل ذى 
 العامة تلتقى عنده عقول املتعلمني والعلماء ، وجتتمع عليه أنظار.. نظر ، واقع ىف فهم كل ذى فهم 

هكذا .. والفالسفة ، حبيث جيد فيه كل عقل ما يغنيه ويرضيه ، ويأخذ منه كل نظر ما يرشده ويسعده 
دائما آيات اللّه املبثوثة ىف هذا الوجود ، مما ميسك على الناس حيام ، وحيفظ وجودهم ، ال تقصر عنها 

إا من اللّه .. ن مجاعة ، أو أمة دون أمة يد ، وال يستأثر ا إنسان دون إنسان ، أو ختتص ا مجاعة دو
وإن كان ألحد أو جلماعة أو أمة .. كاملاء واهلواء ، والشمس ، والقمر ، والنجوم .. ، ولعباد اللّه 

نصيب أوفر ، أو حظ أعظم ، فهو مما زاد احلاجة اليت ال تتطلبها ضرورات احلياة ، وإن كان فيها متعة 
 فصاحب النظر احلديد يرى من مجال الوجود وروائع آياته ما ال يراه ..فوق متعة ، ورضى فوق رضى 

  ..صاحب النظر الكليل ، وصاحب الشم السليم ، جيد من طيب الزهر وعبريه ، ما ال جيده املزكوم 
الناس .. ومثل هذا متاما ، موقف الناس مجيعا أمام القرآن الكرمي ، وما حتمل سوره من آيات اللّه البينات 

 بني يديه ـ على اختالف حظوظهم من العلم واملعرفة ـ على مائدة طيبة ، طعامها هىنء لكل كلهم
من طعم منها ال جيد اجلوع العقلي أبدا ، ومن روى منها ال .. عقل ، وشراا مرىء سائغ لكل قلب 

  ..يعرف الظمأ الروحي أبدا 
ى حجة اللّه على من أخلى عقله وقلبه وتلك هى معجزة القرآن القائمة على الناس أبد الدهر ، وتلك ه

« : كما يقول احلق جلّ وعال .. من الدين ، أو دان بغري دين احلق ، دين اللّه ، الذي ارتضاه لعباده 
 الْخاِسِرين ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي الِم ِديناً فَلَنالِْإس رِغ غَيتبي نموكما يقول سبحانه » و : » موالْي
  .»أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِديناً 

إن األيام ستثبت صدق هذه الدعوى اليت ندعيها لعاملية اإلسالم ، ألننا ال نقيم هذه الدعوى على عاطفة 
لى ما نستشفه من كلمات اللّه ، بل على ما تكاد تصرح دينية حنو الدين الذي ندين به ، وإمنا نقيمها ع

به كلمات اللّه ، ملن أصغى إليها بأذن واعية ، والتفت حنوها بقلب سليم ، ونظر فيها بعقل متحرر من 
  .التعصب واهلوى

 ِمن دوِن اللَِّه اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً« : وإىن ألدعوك دعوة جمددة إىل أن تتلوقوله تعاىل 
والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإهلاً واِحداً ال ِإله ِإلَّا هو سبحانه عما يشِركُونَ يِريدونَ أَنْ يطِْفؤا 

لَوو هورن ِتمِإلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ورِديِن ندى وِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وونَ هالْكاِفر كَِره 
ومن أَظْلَم ِممِن افْترى «: مث صل هذا بقوله سبحانه » الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ 

عى ِإلَى الِْإسدي وهو لَى اللَِّه الْكَِذبع اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ورا نطِْفؤونَ ِليِريدي الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَّهالِم و
لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحدى وِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وونَ هالْكاِفر كَِره لَووِرِه ون ِتمم اللَّهو 



 ٤٥٤

اتل هذه اآليات ، وال تنظر فيما حدثتك به عن بعض مفاهيمها ، ) الصف : ٩ ـ ٧(» كَِره الْمشِركُونَ 
وأقم لنفسك فهما خاصا ، معتمدا فيه على النظر املباشر ىف قسمات وجهها السماوي الوضيء ، فإنك 

 لك عن مستقبل ستجد ملء مشاعرك يقينا بأنك أمام معجزة من معجزات الكتاب الكرمي ، تكشف
اإلسالم ، وتشري إىل يوم قريب ىف دورة الزمن ، تصبح فيه اإلنسانية كلها وقد دانت ذا الدين ، 

  ٣٣٤. "»ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِديناً « : ورضيت ما ارتضاه اللّه هلا ىف قوله سبحانه 
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه { : البني تعاىل هذا النور الذي قد تكفل بإمتامه وحفظه فق: " قال السعدي 

 � الذي هو العمل الصاحل فكان ما بعث اللّه به حممدا } وِديِن الْحق { الذي هو العلم النافع } ِبالْهدى 
مشتمال على بيان احلق من الباطل يف أمساء اللّه وأوصافه وأفعاله، ويف أحكامه وأخباره، واألمر بكل 

، واألرواح واألبدان من إخالص الدين للّه وحده، وحمبة اللّه وعبادته، واألمر مصلحة نافعة للقلوب
مبكارم األخالق وحماسن الشيم، واألعمال الصاحلة واآلداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك 

  .ويناقضه من األخالق واألعمال السيئة املضرة للقلوب واألبدان والدنيا واآلخرة
ليعليه على سائر : أي} ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ {  ودين احلق فأرسله اللّه باهلدى

األديان باحلجة والربهان، والسيف والسنان، وإن كره املشركون ذلك، وبغوا له الغوائل، ومكروا 
وما ضمنه ال بد أن يقوم مكرهم، فإن املكر السيئ ال يضر إال صاحبه، فوعد اللّه ال بد أن ينجزه، 

  ٣٣٥."به
أي يريد اليهود والنصارى أن يطفئوا نور اللّه ) يِريدونَ أَنْ يطِْفؤا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم( : " وقال املراغي 

وهو دين اإلسالم الذي أرسل به مجيع رسله ، وأفاضه على البشر مبا أوحاه على موسى وعيسى وغريمها 
 بالطعن ىف اإلسالم والصد عنه بالباطل مبثل تلك - � أكمله ببعثه خامت النبيني حممد من رسله ، وأمته و

األقوال ىف عزير واملسيح ، ومبا ابتدعه هلم الرؤساء من التشريع حىت صار التوحيد الذي به هو حمض 
  .الشرك عندهم ، وصار املربوب ربا على تفاوت بني فرقهم ىف ذلك

سالم منذ البعثة احملمدية ، وقصدوا إبطاله والقضاء عليه باحلرب والقتال وهكذا عادى أهل الكتاب اإل
  .ناحية ، وبالطعن وإفساد العقائد من ناحية أخرى ، وكل من األمرين أرادوه إلطفاء نوره

)هورن ِتمِإلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيآيته الكربى ببعثة حممد خامت النبيني الذي أرسله إىل اخللق أمجعني  وجعل) و 
وهى القرآن علمية عقلية وكفل حفظها إىل آخر الزمان ، وبني هلم فيه ما حيتاجون إليه من عقائد يؤيدها 
الربهان ، وتبطل ا عبادة اإلنسان لإلنسان ، فضال عن األصنام األوثان ، وعبادات تتزكى ا النفس 

                                                 
 )٧٤٦  /٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٣٤
 )٣٣٥ / ١ (- تفسري السعدي  -  ٣٣٥



 ٤٥٥

إهلية ويبطل ثواا املن واألذى ، وآداب وتطهر من كل رجس ، وجتعل كفاية األغنياء للفقراء حقوقا 
  .تطبع ىف األنفس الفضائل ، وتشريع جيمع بني الرمحة والعدل واملساواة بني مجيع الناس ىف احلق

 إم يريدون أن يطفئوا نور اللّه الذي شرعه هلداية عباده وركنه الركني ، وأساسه -وخالصة ما سلف 
فتحولوا عنه إىل الشرك والوثنية ، واللّه ال يريد إال أن يتم هذا النور املتني توحيد الربوبية واأللوهية ، 

  .الذي هو كنور القمر فيجعله بدرا كامال يعم نوره األرض كلها
ذلك بعد متامه كما كانوا يكرهونه من قبل حني بدء ظهوره ، فهم يكيدون له ) ولَو كَِره الْكاِفرونَ(

  .من جاء به وحياولون إخفاءهويفترون عليه ويطعنون فيه ، وفي
  .أما اليهود فكانوا ىف أول اإلسالم أشد الناس عداوة ألهله ، فهم ىف ذلك كمشركى العرب سواء

قصدوا إطفاء نوره ببثّ البدع فيه وتفريق  � وملا عجزوا عن إطفاء نوره مبساعدة املشركني على النيب 
شيع لعلى كرم اللّه وجهه والغلو ىف ذلك وإلقاء كلمة أهله كما فعل عبد اللّه بن سبأ من ابتداع الت

الشقاق بني املسلمني ، مث ىف الفتنة بني على ومعاوية ، ولو ال ذلك ملا قتل أولئك األلوف من صناديد 
املسلمني ، مث ما كان من منافقيهم من اإلسرائيليات الكاذبة اليت ال تزال مبثوثة ىف تضاعيف كتب التفسري 

  .يخواحلديث والتار
وأما النصارى فقد كان احلبشة منهم أول من أظهر املودة هلم ، وأكرم النجاشي من جلأ إليه من 
مهاجريهم ، ومنعهم من تعدى املشركني عليهم ، مث انقلب األمر بعد انتشار اإلسالم وراء جزيرة العرب 

نصارى أوربة ، فتودد اليهود للمسلمني ألم أنقذوهم من ظلم النصارى واستعبادهم ، وصار 
املستعمرون للممالك الشرقية هم الذين يقاتلون املسلمني ويعادوم دون نصارى هذه البالد ، ألم رأوا 

 إىل أن جاءت احلروب -من عدل املسلمني ما فضلوهم به على الروم الذين كانوا يظلموم وحيتقروم 
ألمر كذلك ىف هذا العصر كما هو العصر كما الصليبية فغال نصارى أوربا ىف عداوة املسلمني وال يزال ا

  .هو مشاهد معروف
  :مث بني إمتام نوره فقال 

)قِديِن الْحدى وِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وأي إنه تعاىل كفل إمتام هذا النور بإرسال رسوله األكمل ) ه
  .باهلدى والدين احلق الذي ال يغيره دين آخر وال يبطله شىء آخر
أي ليعلى هذا ) ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه:(مث ذكر الغاية من إرسال حممد خامت النبيني بدين احلق فقال 

الدين ويرفع شأنه على مجيع األديان باحلجة والربهان ، واهلداية والعرفان ، والسيادة والسلطان ، ومل يكن 
  . والعقلي واملادي واالجتماعى والسياسىلدين من األديان مثل ما لإلسالم من التأثري الروحي



 ٤٥٦

فقال يا عدى أسلم  � دخلت على رسول اللّه « : روى أمحد عن عدى بن حامت رضى اللّه عنه قال 
أ . تسلم ، قلت إىن من أهل دين ، قال أنا أعلم بدينك منك ، فقلت أنت أعلم بديين مىن ؟ قال نعم

واملرباع ما كان يأخذه (وأنت تأكل مرباع قومك ) يةدين بني الصابئة والنصران(لست من الركوسية 
قال فلم ) قال فإن هذا ال حيل لك ىف دينك(قلت بلى ) رئيس القوم من الغنائم وهو من عادات اجلاهلية

أما إىن أعلم ما الذي مينعك من اإلسالم ؟ تقول إمنا اتبعه ضعفة الناس : يعد أن قاهلا فتواضعت هلا ، قال 
قال فوالذى نفسى . قد رمتهم العرب ، أتعرف احلرية ؟ قلت مل أرها ولكن مسعت اومن ال قوة له و

 ن اللّه هذا الدين حىت خترج الظّعينة من احلرية حىت تطوف بالبيت من غري جوار أحد ، ولتفتحنبيده ليتم
 يقبله قلت كسرى بن هرمز ؟ قال نعم كسرى بن هرمز ، وليبذلن املال حىت ال. كنوز كسرى ابن هرمز

فهذه الظعينة خترج من احلرية فتطوف بالبيت من غري جوار أحد ، ولقد كنت : قال عدى . » أحد 
  .قاهلا � فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ، والذي نفسى بيده لتكونن الثالثة ، ألن رسول اللّه 

 بالكفر للداللة على أم ذلك اإلظهار ، وقد وصفهم بالشرك بعد أن وصفهم) ولَو كَِره الْمشِركُونَ(
  .مجعوا بني الكفر بالرسول وتكذيبه ، والشرك باللّه

وىف اجلملتني إخبار بأن إمتام اللّه لدينه وإظهاره مجيع األديان سيكون بالرغم من مجيع الكفار املشركني 
  ٣٣٦ ."منهم وغري املشركني

 عن دين احلق ، وعبادة أرباب من إن أهل الكتاب هؤالء ال يقفون عند حد االحنراف: "  ويف الظالل 
 إمنا هم - وفق املفهوم الصحيح لإلميان باللّه واليوم اآلخر -وعدم اإلميان باللّه واليوم اآلخر . دون اللّه

كذلك يعلنون احلرب على دين احلق ويريدون إطفاء نور اللّه يف األرض املتمثل يف هذا الدين ، ويف 
  .. ويف املنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر الدعوة اليت تنطلق به يف األرض ،

»اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ورا نطِْفؤونَ أَنْ يِريدسواء مبا يطلقونه من أكاذيب ودسائس . فهم حماربون لنور اللّه..» ي
 كما -وفنت أو مبا حيرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله ، والوقوف سدا يف وجهه 

  . هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخكان
 هو كذلك يصور طبيعة املوقف - وإن كان يراد به استجاشة قلوب املسلمني إذ ذاك -وهذا التقرير 

  .الدائم ألهل الكتاب من نور اللّه املتمثل يف دينه احلق الذي يهدي الناس بنور اللّه
وهو الوعد احلق من اللّه ، الدال على سنته اليت ال ..» لَّا أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكاِفرونَويأْبى اللَّه ِإ«

  ..تتبدل ، يف إمتام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون 

                                                 
 )١٠٣ / ١٠ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٣٦
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وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إىل املضي يف الطريق على املشقة والألواء يف الطريق 
كما أنه يتضمن ) .. و املراد م هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم(وعلى الكيد واحلرب من الكافرين 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا ! يف ثناياه الوعيد هلؤالء الكافرين وأمثاهلم على مدار الزمان
  :»قِديِن الْحدى وِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وِركُونَهشالْم كَِره لَويِن كُلِِّه ، ولَى الدع هظِْهرِلي  «..  

قاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال «: ويف هذا النص يتبني أن املراد بدين احلق الذي سبق يف قوله تعاىل 
 ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحال يِم الْآِخِر ووطُوا ِبالْيعى يتح وا الِْكتابأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينال يو

وأن الذين ال يدينون . هو هذا الدين الذي أرسل اللّه به رسوله األخري.. » الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ
  ..ذا الدين هم الذين يشملهم األمر بالقتال 

فاملقصود إمجاال بدين احلق هو الدينونة للّه وحده يف االعتقاد . لنا اآليةوهذا صحيح على أي وجه أو
 - �  وهذه هي قاعدة دين اللّه كله ، وهو الدين املمثل أخريا فيما جاء به حممد -والشعائر والشرائع 

م ال يدينون فأميا شخص أو قوم مل يدينوا للّه وحده يف االعتقاد والشعائر والشرائع جمتمعة انطبق عليهم أ
مع مراعاة طبيعة املنهج احلركي لإلسالم ، ومراحله املتعددة ، .. دين احلق ، ودخلوا يف مدلول آية القتال 

  .ووسائله املتجددة كما قلنا مرارا
»كَِره لَويِن كُلِِّه ، ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحدى وِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وِركُونَهشالْم  «..  

ولكن يف صورة أكثر .. » ويأْبى اللَّه ِإلَّا أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكاِفرونَ«: وهذا توكيد لوعد اللّه األول 
فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه ، هو دين احلق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين . حتديدا

  .كله
وهو متمثل يف .  هو الدينونة للّه وحده يف االعتقاد والعبادة والتشريع جمتمعة-كما أسلفنا  -ودين احلق 

وال يدخل فيه طبعا تلك الديانات احملرفة املشوهة املشوبة .. كل دين مساوي جاء به رسول من قبل 
واألوضاع اليت ترفع كما ال تدخل فيه األنظمة . بالوثنيات يف االعتقاد اليت عليها اليهود والنصارى اليوم

الفتة الدين ، وهي تقيم يف األرض أربابا يعبدها الناس من دون اللّه ، يف صورة االتباع للشرائع اليت مل 
  .يرتهلا اللّه

وجيب أن نفهم .. إنه أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله : واللّه سبحانه يقول 
  ..، لندرك أبعاد هذا الوعد اإلهلي ومداه مبدلوله الواسع الذي بيناه » الدين«

فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة .. » الدينونة«هو » الدين«إن 
  ..واالتباع والوالء 



 ٤٥٨

كله ذا املدلول الشامل » الدين«واللّه سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين احلق الذي أرسل به رسوله على 
  .والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة للّه وحده. ونة ستكون للّه وحدهإن الدين! العام

وكان .  وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان- �  -ولقد حتقق هذا مرة على يد رسول اللّه 
صحاب مث ختلى أ! دين احلق أظهر وأغلب وكانت األديان اليت ال ختلص فيها الدينونة للّه ختاف وترجف

دين احلق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة يف تركيب اتمعات اإلسالمية من ناحية وبفعل احلرب 
  ..الطويلة املدى ، املنوعة األساليب ، اليت أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيني وأهل الكتاب سواء 

ة ، اليت حتمل الراية ومتضي ، إن وعد اللّه قائم ، ينتظر العصبة املسلم.. ولكن هذه ليست اية املطاف 
 وهو حيمل دين احلق ويتحرك بنور - �  -مبتدئة من نقطة البدء ، اليت بدأت منها خطوات رسول اللّه 

  ٣٣٧ "..اللّه 
--------------------  

 كُلِِّه وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا  هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن{ : وقال تعاىل 
   ]٢٨/الفتح[} 

 الملَ اِإلسعجالِم ، ِليين اِإلسى ودباهلُد ولَهسلَ رسالذَي أر واىل هعاُهللا تو- احلَق ِدين وهلَى - وظَاِهراً ع 
سِجِد احلَراِم مع أَصحاِبِه ، وهم آِمنونَ ، فحقق اُهللا جِميِع اَألدياِن يف اَألرِض ، وقَد وعد رسولَه ِبدخوِل املَ

 اِهداىل شعت وهاِن ، وياِئِر اَألدلَى سع الَماِإلس ظِْهرياىل سعت هوِلِه بأنسِلر هدعو ققحيسو ، دعالو ذَِلك
 هدعاُهللا و ِلفخي لَنو ، لَى ذَِلكأبداً ع.  

لقد ظهر دين احلق ، ال يف اجلزيرة وحدها ، بل ظهر يف املعمور من األرض كلها قبل : " ويف الظالل 
ظهر يف امرباطورية كسرى كلها ، ويف قسم كبري من امرباطورية قيصر ، . مضي نصف قرن من الزمان

) .. أندونيسيا( اهلند الشرقية وظهر يف اهلند ويف الصني ، مث يف جنوب آسيا يف املاليو وغريها ، ويف جزر
  .وكان هذا هو معظم املعمور من األرض يف القرن السادس ومنتصف القرن السابع امليالدي

 حىت بعد احنساره السياسي عن جزء كبري من األرض اليت -وما يزال دين احلق ظاهرا على الدين كله 
هله يف األرض كلها بالقياس إىل القوى اليت واحنسار قوة أ. فتحها ، وخباصة يف أوربا وجزر البحر األبيض

  .ظهرت يف الشرق والغرب يف هذا الزمان
فهو الدين القوي بذاته ، القوي . أجل ما يزال دين احلق ظاهرا على الدين كله ، من حيث هو دين

وجود ملا يف طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس ال! بطبيعته ، الزاحف بال سيف وال مدفع من أهله
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األصيلة وملا فيه من تلبية بسيطة عميقة حلاجات العقل والروح ، وحاجات العمران والتقدم ، وحاجات 
وما من صاحب دين غري اإلسالم ، ! البيئات املتنوعة ، من ساكين األكواخ إىل سكان ناطحات السحاب

ن وقوته الكامنة ، وقدرته ينظر يف اإلسالم نظرة جمردة من التعصب واهلوى حىت يقر باستقامة هذا الدي
وكَفى ِباللَِّه «.. على قيادة البشرية قيادة رشيدة ، وتلبية حاجاا النامية املتطورة يف يسر واستقامة 

  ..» شِهيداً
ووعد اللّه . فوعد اللّه قد حتقق يف الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة احملمدية

بل إنه .  الصورة املوضوعية الثابتة وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كله يف حقيقتهما يزال متحققا يف
  .هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل ، والقيادة ، يف مجيع األحوال

فغري أهله يدركوا وخيشوا ، ! ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين ال يدركون هذه احلقيقة اليوم
  ٣٣٨! " يف سياسام كل حسابوحيسبون هلا

----------------------  
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ {  :وقال تعاىل 

  ]٩/الصف[} 
 وِفيِه هدى ِللناِس ، وِباِإلسالَِم ِديِن احلَق ِليعِليه ويظِْهره علَى اُهللا تعالَى هو الِذي أَرسلَ محمداً ِبالقُرآِن

 ِركُونَ ذَِلكاملُش كَِره لَوِميعاً ، واِن جياَألد.  
قد تكفل اهللا بنصر دينه، وإمتام احلق الذي أرسل به رسله، وإشاعة نوره على : أي: " وقال السعدي 

و كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون به إىل إطفاء نور اهللا فإم سائر األقطار، ول
وصاروا مبرتلة من ينفخ عني  الشمس بفيه ليطفئها، فال على مرادهم حصلوا، وال سلمت .مغلوبون

  .عقوهلم من النقص والقدح فيها
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه { : المث ذكر سبب الظهور واالنتصار للدين اإلسالمي، احلسي واملعنوي، فق

 قِديِن الْحى ودبالعلم الذي يهدي إىل اهللا وإىل دار كرامته، .بالعلم النافع والعمل الصاحل: أي} ِبالْه
  .ويهدي ألحسن األعمال واألخالق، ويهدي إىل مصاحل الدنيا واآلخرة

 } قِديِن الْحلرب العاملني الذي هو حق وصدق، ال نقص فيه، وال الدين الذي يدان به، ويتعبد: أي} و 
خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب واألرواح، وراحة األبدان، وترك نواهيه سالمة من الشر والفساد 
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من اهلدى ودين احلق، أكرب دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي  � فما بعث به النيب ) ٧(
  . تفكرا، ازداد به فرحا وتبصراالدهر، كلما ازداد العاقل

ليعليه على سائر األديان، باحلجة والربهان، ويظهر أهله القائمني به : أي} ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه { 
بالسيف والسنان، فأما نفس الدين، فهذا الوصف مالزم له يف كل وقت، فال ميكن أن يغالبه مغالب، أو 

سه، وصار له الظهور والقهر، وأما املنتسبون إليه، فإم إذا قاموا به، خياصمه خماصم إال فلجه وبل
واستناروا بنوره، واهتدوا ديه، يف مصاحل دينهم ودنياهم، فكذلك ال يقوم هلم أحد، وال بد أن يظهروا 

سبب على أهل األديان، وإذا ضيعوه واكتفوا منه مبجرد االنتساب إليه، مل ينفعهم ذلك، وصار إمهاهلم له 
  ٣٣٩"تسليط األعداء عليهم، ويعرف هذا، من استقرأ األحوال ونظر يف أول املسلمني وآخرهم 

لقد وقف بنو إسرائيل يف وجه الدين اجلديد وقفة العداء والكيد والتضليل ، وحاربوه : "  ويف الظالل 
لَما جاَءهم ِبالْبيناِت فَ«: حاربوه باالام . بشىت الوسائل والطرق حربا شعواء مل تضع أوزارها حىت اليوم

  ..» هذا ِسحر مِبني: قالُوا 
وحاربوه بالدس والوقيعة داخل . كما قال الذين ال يعرفون الكتب وال يعرفون البشارة بالدين اجلديد

. املعسكر اإلسالمي ، لإليقاع بني املهاجرين واألنصار يف املدينة ، وبني األوس واخلزرج من األنصار
وحاربوه باالنضمام إىل معسكرات املهامجني كما . ه بالتآمر مع املنافقني تارة ومع املشركني تارةوحاربو

  .وقع يف غزوة األحزاب
وحاربوه باإلشاعات الباطلة كما جرى يف حديث اإلفك على يد عبد اللّه بن أيب بن سلول ، مث ما جرى 

ربوه باألكاذيب واإلسرائيليات اليت دسوها يف وحا. يف فتنة عثمان على يد عدو اللّه عبد اللّه بن سبأ
  . حني عجزوا عن الوضع والكذب يف القرآن الكرمي-احلديث ويف السرية ويف التفسري 

فقد دأبت الصهيونية العاملية والصليبية . ومل تضع احلرب أوزارها حلظة واحدة حىت اللحظة احلاضرة
  . أو تؤلبان عليه يف غري وناة وال هدنة يف جيل من األجيالالعاملية على الكيد لإلسالم ، وظلتا تغريان عليه

حاربوه يف احلروب الصليبية يف املشرق ، وحاربوه يف األندلس يف املغرب ، وحاربوه يف الوسط يف دولة 
واحتاجوا .. » الرجل املريض«اخلالفة األخرية حربا شعواء حىت مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه 

فلما . اال مزيفني يف أرض اإلسالم يعملون هلم يف تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد اإلسالمأن خيلقوا أبط
! »بطال«واإلجهاز على آخر مظهر من مظاهر احلكم اإلسالمي صنعوا يف تركيا » اخلالفة«أرادوا حتطيم 

..  
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  .أعني مواطنيهوتراجعت جيوش احللفاء اليت كانت حتتل األستانة أمامه لتحقق منه بطال يف . ونفخوا فيه
بطال يستطيع إلغاء اخلالفة ، وإلغاء اللغة العربية ، وفصل تركيا عن املسلمني ، وإعالا دولة مدنية ال 

وهم يكررون صنع هذه البطوالت املزيفة كلما أرادوا أن يضربوا اإلسالم واحلركات ! عالقة هلا بالدين
  .وراية غري راية الدين! عصبية غري عصبية الديناإلسالمية يف بلد من بالد املسلمني ، ليقيموا مكانه 

»اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ورا نطِْفؤونَ ِليِريدونَ. يالْكاِفر كَِره لَووِرِه ون ِتمم اللَّهوهذا النص القرآين يعرب عن ..» و
 كانوا يقولون فهي حقيقة أم! حقيقة ، ويرسم يف الوقت ذاته صورة تدعو إىل الرثاء واالستهزاء

  .ويدسون ويكيدون حماولني القضاء على الدين اجلديد.. » هذا ِسحر مِبني«: بأفواههم 
واللَّه «! وهي صورة بائسة هلم وهم حياولون إطفاء نور اللّه بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف املهازيل

 فأقام اجلماعة - �  -أمت نورة يف حياة الرسول . هوصدق وعد اللّ.. » مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكاِفرونَ
صورة ذات معامل واضحة وحدود مرسومة ، . اإلسالمية صورة حية واقعة من املنهج اإلهلي املختار

وأمت نوره فأكمل للمسلمني . تترمسها األجيال ال نظرية يف بطون الكتب ، ولكن حقيقة يف عامل الواقع
هلم اإلسالم دينا حيبونه ، وجياهدون يف سبيله ، ويرضى أحدهم أن يلقى دينهم وأمت عليهم نعمته ورضي 

وما تزال هذه احلقيقة . فتمت حقيقة الدين يف القلوب ويف األرض سواء. يف النار وال يعود إىل الكفر
 على الرغم من كل ما جرد على اإلسالم واملسلمني -وتنبض وتنتفض قائمة . تنبعث بني احلني واحلني

ألن نور اللّه ال ميكن أن تطفئه األفواه ، وال أن تطمسه . وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديدمن حرب 
وإن خيل للطغاة اجلبارين ، ولألبطال املصنوعني على أعني ! كذلك النار واحلديد ، يف أيدي العبيد

ين ، فكان من احلتم لقد جرى قدر اللّه أن يظهر هذا الد! الصليبيني واليهود أم بالغوا هذا اهلدف البعيد
  : أن يكون 

  ..» هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ، ولَو كَِره الْمشِركُونَ«
عدها وهي كلمة الفصل اليت ليس ب. هي الشهادة» ِبالْهدى وِديِن الْحق«وشهادة اللّه هلذا الدين بأنه 

  .زيادة
ظهر يف ذاته كدين ، فما يثبت له دين آخر يف . ولقد متت إرادة اللّه فظهر هذا الدين على الدين كله

وأما الديانات الكتابية فهذا . فأما الديانات الوثنية فليست يف شيء يف هذا اال. حقيقته ويف طبيعته
ا ، فهو هي ، يف الصورة العليا الصاحلة إىل اية الدين خامتتها ، وهو الصورة األخرية الكاملة الشاملة منه

  .الزمان
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ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها ، ونقصت من أطرافها ، وانتهت 
وحىت لو بقيت من غري حتريف وال تشويه فهي نسخة سابقة مل . حلال ال تصلح معه لشيء من قيادة احلياة

  .املتجددة أبدا ، ألا جاءت يف تقدير اللّه ألمد حمدودتشمل كل مطالب احلياة 
فأما من ناحية واقع احلياة ، فقد صدق وعد اللّه . فهذا حتقيق وعد اللّه من ناحية طبيعة الدين وحقيقته

مرة ، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة املعمورة يف 
مث زحف زحفا سلميا بعد ذلك إىل قلب آسيا وإفريقية ، حىت دخل فيه .  من الزماناألرض يف مدى قرن

وما يزال ميتد بنفسه دون .. بالدعوة اردة مخسة أضعاف من دخلوا يف إبان احلركات اجلهادية األوىل 
كيا على يدي  منذ أن قضت الصهيونية العاملية والصليبية العاملية على اخلالفة األخرية يف تر-دولة واحدة 

 وعلى الرغم من كل ما يرصد له يف أحناء األرض من حرب وكيد ، ومن -! الذي صنعوه» البطل«
آخرين من صنع » أبطال«حتطيم للحركات اإلسالمية الناهضة يف كل بلد من بالد اإلسالم على أيدي 

  .الصهيونية العاملية والصليبية العاملية على السواء
ار يف تاريخ البشرية يؤديها ، ظاهرا بإذن اللّه على الدين كله حتقيقا لوعد اللّه ، وما تزال هلذا الدين أدو

  ! الذي ال تقف له جهود العبيد املهازيل ، مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل
ولقد كانت تلك اآليات حافزا للمؤمنني املخاطبني ا على محل األمانة اليت اختارهم اللّه هلا بعد أن مل 

وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قدر اللّه يف إظهار دينه الذي أراده ليظهر ، . رعها اليهود والنصارىي
وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب املؤمنني الواثقني بوعد رم ، وستظل تبعث يف األجيال . وإن هم إال أداة

  ٣٤٠."بإذن اللّه. احلياةالقادمة مثل هذه املشاعر حىت يتحقق وعد اللّه مرة أخرى يف واقع 
  

����������������  
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  :جل منع فتنة ودسائس املنافقني أ القتال من -١١
فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللّه أَركَسهم ِبما كَسبواْ أَتِريدونَ أَن تهدواْ من أَضلَّ اللّه ومن { :قال تعاىل 

ودواْ لَو تكْفُرونَ كَما كَفَرواْ فَتكُونونَ سواء فَالَ تتِخذُواْ ِمنهم أَوِلياء ) ٨٨(تِجد لَه سِبيالً يضِلِل اللّه فَلَن 
نهم وِليا والَ حتى يهاِجرواْ ِفي سِبيِل اللِّه فَِإن تولَّواْ فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم والَ تتِخذُواْ ِم

ِإالَّ الَِّذين يِصلُونَ ِإلَى قَوٍم بينكُم وبينهم ميثَاق أَو جآؤوكُم حِصرت صدورهم أَن يقَاِتلُوكُم ) ٨٩(نِصريا 
 لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اء اللّهش لَوو مهمقَاِتلُواْ قَوي أَو لَمالس كُماْ ِإلَيأَلْقَوو قَاِتلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتفَِإِن اع

ستِجدونَ آخِرين يِريدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنواْ قَومهم كُلَّ ما ردواْ ) ٩٠(فَما جعلَ اللّه لَكُم علَيِهم سِبيالً 
ِيها فَِإن لَّم يعتِزلُوكُم ويلْقُواْ ِإلَيكُم السلَم ويكُفُّواْ أَيِديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ِإلَى الِْفتِنِة أُرِكسواْ ِف

  النساء} )٩١(ِثِقفْتموهم وأُولَـِئكُم جعلْنا لَكُم علَيِهم سلْطَانا مِبينا 
 ِفي املُناِفِقني ، واختلَفْتم ِفي كُفِْرِهم ، مع تظَاهِر اَألِدلَِّة علَيِه ، فَلَيس لَكُم أنْ فَما لَكُم أَصبحتم ِفئَتِني

تختِلفُوا ِفي شأِنِهم ، وكَيف تفْتِرقُونَ ِفي شأِنِهم وقَد صرفَهم اُهللا عِن احلَق الِذي أَنتم علَيِه ، ِبما كَسبوا 
ِمن أَعماِل الشرِك ، واجترحوا ِمن املَعاِصي ، وقَد أَركَسهم اُهللا ، وجعلَهم يمشونَ علَى وجوِهِهم ناِكسي 

سونَ لَيِمنا املُؤها أَيي متأَن؟ وِن احلَقع مِدهعبالِل ، وِفي الض اِلِهمِب إيغبوس ، ِبسؤأنْ الر ِتكُمِتطَاعِباس 
تبدلُوا سنن اِهللا ، ألنَّ من قَضت سنن اِهللا ِفي خلِْقِه أنْ يكُونَ ضاالً عن طَِريِق احلَق ، فَلَن تِجد لَه سِبيالً 

 ا إىل احلَقلُوِكهِصلَ ِبسأَنْ ي ِكنمي.  
جميع أَعماِلِه علَى سنِن العقِْل ، ويتبع ما يظْهر لَه أَنه احلَق الِذي ِفيِه وسبيلُ الِفطْرِة أنْ يعرض اِإلنسانُ 

وأكْثَر ما يصد اِإلنسانَ عن سبيِل الِفطْرِة هو التقِْليد والغرور وظَن اِإلنَساِن أنه . منفَعته ِفي الديِن والدنيا 
ِر ، لَيرالضفِْع وظَِر ِفي النالنقِْل والع فِْسِه طَريقلَى نع قْطَعذَا يِبهِفيِه ، و وا هلُ ِممأكْم وا هم اكنه س

  .واحلَق والباِطِل 
 ِفي أنْ تكُونوا أَمثَالَهم ، وهم يودونَ  وهؤالِء الَ يقْنعونَ ِبما هم ِفيِه ِمن الضالَلَِة والِغوايِة ، بلْ يطْمعونَ

 مهِخذُوا ِمنتفَال ت ، لَكُم ِضِهمغبو ِتِهماودِة عإالَّ ِلِشد ا ذَِلكما ، وِفيه ماهِإيو متوا أَنوتسالَلَةَ ِلتالض لَكُم
ى يتِدقاَء ، حأَصاَء ورصنِلياَء ووا أَوفَضفَِإنْ ر ، اِنِهمِإمي قوا ِصدثِْبتوِلِه ، ِليسروا إلَى اِهللا واِجرهيوا وِمنؤ

ولَِزموا مواِضعهم ، وأَظْهروا كُفْرهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ، والَ ) تولَّوا ( اِهلجرةَ 
سالَ تو ، مالُوهوت وا كَذَِلكاما دم لَكُم ودلَى عع وا ِبِهمِصرنت.  

 ونَ ، الِذينِلماملُس مهدجثُ ويح ، ملَهقَت بجأَو الِذين اِفِقنياملُنالَِء الكُفَّاِر وؤه الَى ِمنعى اُهللا تثْنتاس 
نيبو كُمنيٍم بوا إىل قَوازحانوا وؤِن ، لَجِد الفَِريقَيألح ِمنيتلَ املُنقَت عنمٍة يِذم قْدع ٍة ، أَونادهم ِميثَاق مه

واستثْنى اُهللا تعالَى ِمن القَتِل ِفئَةً أُخرى ِمن الناِس جاَءت إىل ميداِن . فَاجعلُوا حكْمهم كَحكِْم هؤالِء 
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هوردصِب واحلَر ، كُمعم مهمقَاِتلوا قَوضاً أَنْ يأَي ِهملَيونُ عهالَ يو ، قَاِتلُوكُمونَ أَنْ يكَاِره مهقَةٌ ، ويض م
وكُم ، وأَرادوا بلْ هم الَ لَكُم والَ علَيكُم ، وِمن لُطِْف اِهللا ِبكُم أَنْ كَفَّهم عنكُم ، فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُ

 كَذَِلك مالُهح تاما دم ، مقَاِتلُوهأَنْ ت لَكُم سفَلَي كُمتالَمسم.  
وادع وقْت خروِجِه إىل مكَّةَ ِهالَلَ بن عويِمٍر اَألسلَِمي علَى أالَّ يِعينه والَ  �إنَّ النِبي : وقَالَ الراِزي 

ِعنيا ِلِهالٍل ياِر ِمثْلُ ماِجلو ِمن لَجأ إليِه فَلَهلَ إىل ِهالٍل وصو نلَى أَنَّ كُلَّ معلَيِه ، وع .  
 ونَ ، ِلذَِلككَاِره مهالَ ووا الِقترضيٍش فَحقُر عٍر مدب مووا يجرخ اِشٍم الِذينِني هب ِة ِمناعالَِء كَاجلَمؤهو

  .النِبي عن قَتِل الِعباِس ، وأَمر ِبأسِرِه نهى 
 ، اِريِهمذَرو واِلِهمأَمو اِئِهملَى ِدمع وا ِبذَِلكنأْمِلي ، الَماِبِه اِإلسحأَصو ِبيونَ ِللنظِْهراِفقَةٌ ، ينِفئَةٌ م اكنهو

يعبدونَ معهم ما يعبدونَ ِليأْمنوا ِبذَِلك ِعندهم ، وهم ِفي الباِطِن مع ويصاِنعونَ الكُفَّار ِفي الباِطِن ، فَ
أَوغَلُوا ِفيِه وانهمكُوا ، وتحولُوا إلَيِه أَقْبح تحوٍل ، فَهؤالَِء أَمر ) الِفتنِة ( أُولَِئك ، وكُلَّما دعوا إىل الشرِك 

ِبِقتاِلِهم إىل أنْ يعتِزلُوا الِقتالَ ، ويقْبلُوا ِبالصلِْح واملُهادنِة ، ويلْقُوا إىل املُسِلِمني ِزمام  �تعالَى رسولَه اُهللا 
 اِلِهملَى ِقتاِضحاً علْطَاناً وس ِمِننيؤلَ اُهللا ِللمعج قَدِة ، وناداملُهِة والَماملُس.  

النفاق أخبث نبتة وأشأمها ، تنبت ىف كيان اتمع ، وتغتال أية رقعة من أرضه : " قال اخلطيب و
  ..واملنافقون هم أخبث داء وأقتله ، إذا تسلّطوا على جمتمع ، وأوجدوا ألنفسهم مكانا فيه .

ا خفيا ، يظاهر ولقد ابتلى املسلمون ـ شأم شأن كل جمتمع ـ بالنفاق وباملنافقني ، الذين كانوا عدو
وإذا كانت سيوف املسلمني قد عرفت طريقها إىل ! العدو الظاهر ، الذي يلقاه املسلمون ىف ميدان القتال

.. رقاب املشركني والكافرين ، وأخذت حبقّها منهم ، فإن أمر املسلمني مع املنافقني كان على خالف 
 وجه يتعاملون معه ، وال على أي وجه حيث يظهر فيهم املنافق بأكثر من وجه ، فال يدرون على أي

  ..!مشرك ، أو كافر ، ىف باطنه .. فهو مسلم ىف ظاهره .. يأخذونه 
وإذا أتيح للمسلمني أن يروا من املنافق هذا الظاهر الذي يعيش فيه معهم ، فمن هلم بأن يروا منه هذا 

  الباطن الذي ال يعلمه إال عالم الغيوب ؟ 
وىف عهد النبوة كشف اللّه سبحانه للنىب !! يل ، ومكمن اخلطر واحلرجوهنا موطن احلدس ، والتأو

وللمسلمني عن كثري من املنافقني ، وفضح هلم باطنهم ، وعرضهم على املأل عرضا فاضحا ، بأعيام ، 
  ..وأمسائهم 

 ملا ولكن مع هذا ظل بعض املسلمني مترددا ىف كثري منهم ،.. فلم يكن أمرهم بعد هذا خافيا على أحد 
  ..يبدو على ظاهرهم من سراب خادع ، من الصالح الزائف ، والتقوى ، الكاذبة 
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فال .. ؟ قاضيا على هذا التردد ، قاطعا كل شك » فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن « : فجاء قوله تعاىل 
وهو أن .. د ال خالف عليه ينبغى بعد هذا أن يكون املؤمنون على رأيني ىف املنافقني ، وإمنا هو رأى واح

هؤالء املنافقني ، منافقون ،قوال واحدا ، وأن على املسلمني مجيعا أن يعاملوهم معاملة املشركني 
  ..والكافرين ، وأن حيذروهم حذر املنافقني واملشركني 

ملسلمون فريقني ىف أمر هو استفهام إنكارى ، أن يكون ا» فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن « : وقوله تعاىل 
املنافقني ، فريقا حيذرهم ويتخذهم عدوا ، وفريقا آخر يقف منهم موقف التردد والترقب ، متحيصا ملا ىف 

وذلك ما ينكره اللّه سبحانه على هذا الفريق ، الذي وقف من .. قلوم ، واختبارا ملا ىف صدورهم 
  ..هؤالء املنافقني هذا املوقف املتردد 

هو توكيد قاطع ملا حكم اللّه به هو على هؤالء املنافقني ، » واللَّه أَركَسهم ِبما كَسبوا « : ىل وقوله تعا
فقد أقامهم اللّه على هذا النفاق ، ودمغهم به ، .. وأم أهل ضالل وفساد ، ال يرجى هلم صالح أبدا 

وقوله ! تقيم ، وتالعب بشرعه القوميبسبب ما كان منهم من مكر بآيات اللّه ، والتواء على صراطه املس
استفهام إنكارى أيضا ، على تلك الفئة من املسلمني اليت ال » أَتِريدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه « : تعاىل 

.. تزال حتت تأثري هذا اخلداع الذي يلوح هلم من قبل املنافقني ، ويتوقعون من جهتهم اخلري والصالح 
ومن يضِلِل اللَّه « فهل ىف الناس من هو قادر على أن يهدى من أضله اللّه ؟ .. ضلّهم اللّه وكال ، فقد أ

فإنه ال سبيل له غري هذا السبيل الذي سلكه ، سبيل النفاق ، الذي سيمضى فيه .. »فَلَن تِجد لَه سِبيلًا 
  .إىل غايته ، اليت تنتهى به إىل جهنم وبئس املهاد

فق ىف صحبة شعور مزعج ، وهو أنه حيمل جرمية ، حياول إخفاءها عن الناس ، ولكن عيون ويعيش املنا
هكذا هو أبدا .. الناس تتبعه حيث كان ، تبحث عن هذا الشيء الذي خيفيه ، ويبالغ هو ىف أال يراه أحد 

 مراقبة له ، وقد يكون الناس ىف غفلة عنه ، وىف غري التفات إليه ، وال..مع هذا الشعور املتسلط عليه 
ومع هذا فإن اجلرمية اليت حيملها معه ، ال تدع له سبيال إىل االطمئنان واهلدوء ، بل تراه دائما على حذر 

عم يبحثون ؟ وماذا يريدون ؟ وما هى اجلرمية ؟ :، يرصد الناس ، ويسترق النظر إليهم ، بل يكاد يسأهلم 
  !» خذوىن :  يكاد املريب يقول «: وفيه يصدق املثل الذي يقول .. ومن ارم ؟ 

واتمع الذي يعيش فيه هو الذي حياكمه ، وحياصره ، ويأخذ .. إن املنافق أشبه مبجرم ىف قفص االام 
  .عليه كل سبيل لإلفالت من تلك النظرات املتهمة له ، الفاضحة جلرمه

 الذي يستوىل عليه ، من ومن هنا يقوم ىف كيان املنافق شعور آخر ، يواجه به شعور اخلوف والقلق
إحساسه مبراقبة الناس له ، واطالعهم على خبيئة أمره ، وفضحهم خلفى نفاقه ـ هذا الشعور اآلخر ، هو 

فال يلقون أنظارهم إليه ، وال يلتفت هو إليهم ، .. الرغبة ىف أن يرى الناس مجيعا من حوله ، صورة منه 
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فإن ارم بني ارمني ، ال يستحى أن ..يعا على شاكلته وال حياول أن يستر فعلته عنهم ، إذ كانوا مج
يكشف عن جرائمه ، بل ورمبا بالغ فيها ، لريى أصحابه منه أنه عريق ىف اإلجرام ، يستأهل مكان 

ومن هنا كان املنافقون يسعون دائما إىل إفساد املؤمنني وإغوائهم ، وتزيني النفاق ! الصدارة ىف ارمني
! الكفر إليهم ، ليكونوا معهم ىف هذا البالء ، وليقتسموا احملنة اليت يعيشون بني اتمع فيهاهلم ، وحتبيب 
ـ ما يكشف عن هذا الشعور الذي » ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء « : وىف قوله تعاىل 

كوا قيدهم الذي ميسك م ىف حميط حمدود ال حيرك املنافقني إىل إفساد املؤمنني ، ليؤنسوا وحشتهم ، وليف
حىت إذا امتألت األرض نفاقا ، كان هلم أن يسرحوا وميرحوا كيف يشاءون ، وأن يظهروا ما ! يتجاوزونه

» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا « : وهلذا جاء التعبري القرآىن .. ستره النفاق منهم ، من كفر وإحلاد 
.. ، ألن النفاق يستر وراءه الكفر » ودوا لو تنافقون كما نافقوا « : به الظاهر وهو بديال مما يقضى 

  ..فجاء التعبري القرآىن فاضحا هذا الكفر املستتر وراء النفاق 
منني أن هو  حتذير من اللّه للمؤ» فَال تتِخذُوا ِمنهم أَوِلياَء حتى يهاِجروا ِفي سِبيِل اللَِّه « : وقوله تعاىل 

فإن حتولوا .. يوالوا هؤالء املنافقني ، وأن يأمنوا جانبهم ، ماداموا ىف موقفهم الذي اختذوه من املؤمنني 
عن هذا املوقف ، واحنازوا إىل مجاعة املؤمنني ، وخالطوهم ، وأخذوا مأخذهم ىف احلياة ، واستقاموا على 

لوا ذلك كان هلم ما للمؤمنني ، وعليهم ما طريقهم ، وهاجروا وجاهدوا ىف سبيل اللّه ـ إن هم فع
فإن أبوا إال أن يظلوا ىف هذا املوقع .. عليهم ، وكان على املؤمنني ضمهم إليهم ، ومجعهم معهم 

إذا وقعوا .. املنحرف بني املؤمنني والكافرين ، وجب على املؤمنني أن يعاملوهم معاملة العدو الراصد 
لقتل ، وإن مل تصل إليهم يد املؤمنني بالقتل ، كان على املؤمنني أن أليديهم ىف معركة كان جزاؤهم ا

يتجنبوهم ، وأن حيذروهم ، فال يقبلوا منهم قوال ، ولو جاء ىف صورة النصح ، وال يستنصروا م ىف 
 م العدو حرب ، ولو أحاط..  

هو استثناء من تلك املقاطعة اليت أوجبها » نهم ِميثاق ِإلَّا الَِّذين يِصلُونَ ِإىل قَوٍم بينكُم وبي« وقوله تعاىل 
فإنه إذا احناز هؤالء املنافقون إىل مجاعة ـ غري مؤمنة ـ ..اإلسالم على املسلمني ىف مواجهة املنافقني 

بينها وبني املؤمنني ميثاق ، باملوادعة واملساملة ـ مل يكن للمؤمنني أن ميدوا أيديهم بأذى إىل هؤالء 
وىف العدوان عليهم عدوان ! افقني ، ألم صاروا ىف ذمة تلك اجلماعة اليت وادعها املسلمون وساملوهااملن

: وقوله تعاىل ! على تلك اجلماعة ، ونقض للميثاق الذي عقده املسلمون معهم ، ووجب عليهم الوفاء به
يبين .. هو عطف على املستثىن السابق » وا قَومهم أَو جاؤكُم حِصرت صدورهم أَنْ يقاِتلُوكُم أَو يقاِتلُ« 

حكم مجاعة أخرى من املنافقني جاءوا إىل املسلمني يطلبون املوادعة واملساملة ، وهم مقيمون حيث هم 
فهؤالء املنافقون ، قد كفّوا أيديهم عن املسلمني طلبوا األمان .. ىف قومهم الذين مل يدخلوا ىف اإلسالم 
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فهم ـ .. ال يقاتلون املسلمني مع قومهم ، وال يقاتلون قومهم مع املسلمني .. زوا جانبا منهم ، واحنا
ومن مصلحة املسلمني ـ وهم ىف وجه عداوة وحرب ـ .. واألمر كذلك ـ فتنة نائمة ، وشر ساكن 

  ..ألّا حيركوا هذا الشر ، وأال يوقظوا تلك الفتنة 
يبين احلكمة من موادعة هؤالء املنافقني » لَّطَهم علَيكُم فَلَقاتلُوكُم ولَو شاَء اللَّه لَس« : وقوله تعاىل 
إذ كان من املتوقع أن يكونوا حربا على املسلمني مع قومهم ، وأما وقد كفّوا أيديهم .. ومساملتهم 

هم ، واعتزلوا احلرب ، فلم يكونوا هنا أو هناك ، فإن موادعتهم كسب للمسلمني ، وإضعاف لقوة عدو
رمبا كانت مدخال يدخل منه كثريون ، ممن يعتزلون حرب املسلمني ويكفون .. وفتح ثغرة ىف صفوفهم 

  ..أيديهم عنهم 
هو » فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقاِتلُوكُم وأَلْقَوا ِإلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيِهم سِبيلًا « : وقوله تعاىل 

بيه للمسلمني إىل أخذ احلذر واحليطة من هؤالء املنافني ، الذين قد يغلب عليهم طبعهم ، فال ميسكون تن
بالعهد الذي عاهدوا املسلمني عليه ، والذين رمبا لو رأوا كفة قومهم هى الراجحة مالوا إليهم ، وقاتلوا 

أن يقيموا عهدهم معهم على هذا ومن هنا كان على املسلمني .. معهم ، غري ملتفتني إىل عهد أو ميثاق 
املفهوم ، وأنه عهد غري مطلق ، وإمنا يوثقه أو ينقضه ما يكشف عنه واقع احلال من هؤالء املنافقني ، فإن 

  ..استقاموا استقام هلم املسلمون ، وإن نكثوا فال عهد هلم عند املسلمني وال ذمة 
نْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّما ردوا ِإلَى الِْفتنِة أُرِكسوا ِفيها ستِجدونَ آخِرين يِريدونَ أَ« : وقوله تعاىل 

بيان ملا تكشف عنه التجربة من أمر هؤالء املنافقني ، وأن مجاعة منهم ، ركبها النفاق ، وغلب عليها » 
ن تضمن السالمة والعافية حكمه ، فلم تكن موادعتها للمسلمني إال ضربا من ضروب النفاق ، تريد به أ

، وأنه إذا انتصر املسلمون على قومهم ، كانوا هم مبأمن مما جيرى على قومهم من حكم اإلسالم فيهم ، 
وإذا انتصر قومهم ، كان هلم من صلتهم م وقرابتهم هلم ، ما يدفع عنهم .. من قتل ، وسىب ، ومغنم 

  ..بأسهم ، وضرهم 
 مل تتحرر من نفاقها ، وإن مل تقم أمرها على وجه واحد مع املسلمني ، فهذه اجلماعة من املنافقني إن

كان على املسلمني أن يأخذوهم مبا يأخذون به أعداءهم ، ألم خمادعون ، مضللون ، يتخذون من 
خداعهم وتضليلهم جنة يدفعون ا ما يتوقع من املسلمني من نصر ، وما وراء هذا النصر من بأساء 

 ٣٤١! "موضراء حتيط  
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فما :  املؤمنني خطابا يتعلق مبا قبله ، ولذا أتى بالفاء - جل شأنه -خاطب اللّه : " ويف التفسري الواضح 
لكم اختلفتم يف شأن املنافقني فئتني ؟ مجاعة يشهدون هلم باخلري ، وأخرى تشهد هلم بالكفر والشرك ، 

ل وردهم إىل الشرك على أقبح صورة وكيف هذا ؟ واحلال أن اللّه صرفهم عن احلق وأركسهم يف الضال
، مبا كسبوا من أعمال الضالل ، والبعد عن حظرية اإلسالم وعدم اهلجرة مع رسول اللّه ، أتريدون أن 

إم ينظرون إليكم !! تبدلوا سنة اللّه يف اخللق ؟ وأن جتعلوا الضال مهتديا والكافر مسلما ، ال يعقل هذا
مثلهم ، فتكونوا سواء ، ومن كان هذا حاله فال يصح أن ختتلفوا يف نظرة األعداء ويودون أن تكفروا 

وال تتخذوا منهم أولياء تعتمدون عليهم ، . شأنه ، بل أمجعوا على أنه منافق خارج عن حدود اإلسالم
وتركنون إليهم ، حىت يهاجروا يف سبيل اللّه هجرة خالصة لوجه اللّه ورسوله فإن توىل هؤالء املوصوفون 

ر ، وأعرضوا عن اهلجرة يف سبيل اللّه ولزموا مواضعهم وأساليبهم السابقة وكانوا حربا عليكم مبا ذك
فخذوهم إن قدرمت عليهم يف أى مكان أو زمان واقتلوهم حيث وجدمتوهم يف احلل أو احلرم ، وال 

  :وقد استثىن اللّه منهم طائفتني . تتخذوا منهم وليا وال نصريا
معاهدين بينكم وبينهم ميثاق وعهد بعدم االعتداء فيلحقون م ، ويدخلون الذين يتصلون بقوم ) أ(

  .معهم يف عهدهم
الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم بقتالكم وقتال قومهم املشركني وأعلنوا احلياد ، فهؤالء اتبعوا ) ب(

فهاتان الطائفتان ] ١٩٠سورة البقرة آية [وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقاِتلُونكُم : فيهم أيضا قوله تعاىل 
  .ال يصح قتاهلم

واعلموا أن اللّه لو شاء لسلط هؤالء وأولئك عليكم فانضموا إىل معسكر املشركني الذين جياهرونكم 
بالعداوة واحلروب ، لكنه ألقى يف قلوم الرعب واخلوف منكم ، فإن اعتزلوكم ومل يقاتلوكم بأى نوع 

لقى املذكورون إليكم االستسالم وزمام أمورهم فاعلموا أن اللّه مل جيعل لكم عليهم من أنواع القتال وأ
  .سبيال تسلكوا لالعتداء عليهم

وادع وقت خروجه إىل مكة هالل بن عامر السلمى على أال يعينه وال يعني  � إن النيب : وقال الرازي 
  .عليه ، وعلى أن كل من وصل إىل هالل وجلأ إليه فله جواره

فئة أخرى غري السابقة ، مردوا على النفاق ومرنوا عليه يريدون أن يأمنوا على : ستجدون آخرين ، أى 
  .أنفسهم وأمواهلم

باملدينة ،  � حكى ابن جرير أا نزلت يف قوم هم بنو أسد وغطفان وقيل غريهم ، كانوا يأتون النيب 
وثان ويرتدون إىل الشرك ، يبتغون أن يأمنوا فيسلمون رياء ونفاقا مث يرجعون إىل قريش فريتكسون يف األ
  .هاهنا وهاهنا ، فأمر بقتلهم إن مل يعتزلوا ويصلحوا أنفسهم
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هؤالء كلما ردوا إىل الفتنة والشرك ودعوا إليها أركسوا فيها على أسوأ حالة ، وبالغوا يف الضالل ، 
نتم منهم ، وأولئكم جعلنا لكم عليهم فهؤالء إن مل يعتزلوكم ويلقوا إليكم زمام السالم فاقتلوهم إن متك

  ٣٤٢."سلطانا واضحا ظاهرا وحجة قوية يف قتاهلم
إننا جند يف النصوص استنكارا النقسام املؤمنني فئتني يف أمر املنافقني وتعجبا من اختاذهم : " ويف الظالل 

ولئك املنافقني هذا املوقف وشدة وحسما يف التوجيه إىل تصور املوقف على حقيقته ، ويف التعامل مع أ
  .كذلك

 التميع يف النظرة إىل - ويف كل موقف مماثل -وكل ذلك يشي خبطر التميع يف الصف املسلم حينذاك 
: ذلك أن قول مجاعة من املؤمنني . النفاق واملنافقني ألن فيها متيعا كذلك يف الشعور حبقيقة هذا الدين

لموا مبثل ما تكلمتم به من أجل أم مل يهاجروا ومل  أتقتلون قوما قد تك- أو كما قالوا -! سبحان اللّه«
وتصورهم لألمر على هذا النحو ، من أنه كالم مثل ما .. » يتركوا ديارهم ، نستحل دماءهم وأمواهلم؟

إن لقينا أصحاب حممد فليس علينا «: مع أن شواهد احلال كلها وقول هؤالء املنافقني ! يتكلم املسلمون
تصورهم لألمر على .. » يظاهرون عدوكم«: الفئة األخرى من املؤمنني وقوهلم وشهادة .. » منهم بأس

فإن . هذا النحو فيه متييع كبري حلقيقة اإلميان ، يف ظروف تستدعي الوضوح الكامل ، واحلسم القاطع
وال موضع . كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي يف مساعدة عدو املسلمني الظاهرين ، ال تكون إال نفاقا

  ..ألنه متييع للتصور ذاته . نا للتسامح أو لإلغضاءه
  .وهذا هو اخلطر الذي يواجهه النص القرآين بالعجب واالستنكار والتشديد البني

.. هؤالء منافقون .. فقد كان التصور واضحا . ومل يكن احلال كذلك يف اإلغضاء عن منافقي املدينة
  .ظاهرهم واإلغضاء إىل حنيهي أخذهم ب. ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم

  .ألم قالوا كالما كالذي يقوله املسلمون. وهذا أمر آخر غري أن ينافح مجاعة من املسلمني عن املنافقني
من ! بينما هم يظاهرون أعداء املسلمني. وأدوا بألسنتهم شهادة أن ال إله إال اللّه وأن حممدا رسول اللّه

لمني ، ومن أجل ذلك االختالف يف شأن املنافقني يف الصف املسلم ، أجل هذا التميع يف فهم فئة من املس
: مث تبعه اإليضاح اإلهلي حلقيقة موقف هؤالء املنافقني .. كان هذا االستنكار الشديد يف مطلع اآلية 

  ..» واللَّه أَركَسهم ِبما كَسبوا«
بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة واللّه أوقعهم فيما هم فيه . ما لكم فئتني يف شأن املنافقني

  .بأم واقعون يف السوء مبا أضمروا ومبا عملوا من سوء. من اللّه حامسة يف أمرهم
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  ..» أَتِريدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟«: مث استنكار آخر 
! وا ، ويتركوا اللجلجةما يشري إىل إعطائهم فرصة ليهتد!! .. املتسامح.. ولعله كان يف قول الفريق 

  .فاستنكر اللّه هذا يف شأن قوم استحقوا أن يوقعهم اللّه يف شر أعماهلم وسوء مكاسبهم
  ..» ومن يضِلِل اللَّه فَلَن تِجد لَه سِبيلًا«

وعندئذ . أي ميد هلم يف الضاللة حني يتجهون هم جبهدهم ونيتهم إىل الضاللة. فإمنا يضل اللّه الضالني
غلق يف وجوههم سبل اهلداية مبا بعدوا عنها ، وسلكوا غري طريقها ونبذوا العون واهلدى ، وتنكروا ملعامل ت

إم مل يضلوا أنفسهم فحسب ومل .. مث خيطو السياق خطوة أخرى يف كشف موقف املنافقني ! الطريق
: يبتغون إضالل املؤمنني إمنا هم كذلك .. يستحقوا أن يوقعهم اللّه يف الضاللة بسعيهم ونيتهم فحسب 

  ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء«
على الرغم من أم تكلموا مبا تكلم به املسلمون ، ونطقوا بالشهادتني نطقا يكذبه .. إم قد كفروا 

ذي يكفر ال يستريح فال. وهم ال يريدون أن يقفوا عند هذا احلد.. العمل يف مظاهرة أعداء املسلمني 
وال بد له من عمل وسعي ، وال بد له من جهد وكيد لرد . لوجود اإلميان يف األرض ووجود املؤمنني

  .املسلمني إىل الكفر
  .ليكونوا كلهم سواء

وهو حيمل البيان الذي يرفع التميع يف تصور .. هذا هو اإليضاح األول حلقيقة موقف أولئك املنافقني 
وإال فال عربة بكلمات اللسان ، وحوهلا . ى أساس واضح من القول والعمل متطابقنياإلميان ويقيمه عل

والقرآن يلمس مشاعر املؤمنني ملسة قوية مفزعة هلم ، وهو : هذه القرائن اليت تشهد بالكذب والنفاق 
  ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء«:يقول هلم 

وبالنقلة الضخمة اليت جيدوا يف أنفسهم . ي عهد بتذوق حالوة اإلميان بعد مرارة الكفرفقد كانوا حديث
وكان الفرق واضحا بارزا يف . مث يف اإلسالم.. ، بني مشاعرهم ومستواهم وجمتمعهم يف اجلاهلية 

 السفح مشاعرهم ويف واقعهم ، تكفي اإلشارة إليه الستثارة عداوم كلها ملن يريد أن يردهم إىل ذلك
 الذي التقطهم منه اإلسالم فسار م صعدا يف املرتقى الصاعد ، حنو القمة - سفح اجلاهلية -اهلابط 
  .السامقة

ومن مث يتكىء املنهج القرآين على هذه احلقيقة فيوجه إليهم األمر يف حلظة التوفز والتحفز واالنتباه للخطر 
فَِإنْ .  تتِخذُوا ِمنهم أَوِلياَء حتى يهاِجروا ِفي سِبيِل اللَِّهفَال«: البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤالء 

  .. » تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ، وال تتِخذُوا ِمنهم وِليا وال نِصرياً
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ابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا يف أنه كانت ما تزال للرو..  وحنس من النهي عن اختاذ أولياء منهم 
 وكان املنهج القرآين يعاجل هذه - ورمبا كان للمصاحل االقتصادية أيضا -نفوس املسلمني يف املدينة 

  .كما يقرر قواعد تصورها يف الوقت ذاته. الرواسب ويقرر لألمة املسلمة قواعد ارتباطاا
أو روابط احلياة يف . عشرية والقبيلة ، أو روابط الدم والقرابةكان يعلمها أن األمة ال تقوم على روابط ال

إمنا تقوم األمة .. أرض واحدة أو مدينة واحدة ، أو روابط املصاحل االقتصادية يف التجارة وغري التجارة 
  .على العقيدة وعلى النظام االجتماعي املنبثق من هذه العقيدة

  
ودار احلرب هي .. سالم ، وبني غريهم ممن هم يف دار احلرب ومن مث فال والية بني املسلمني يف دار اإل

ال والية حىت يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة اإلسالم .. يومئذ مكة موطن املهاجرين األول 
من أجل .  حيث تكون هجرم للّه ويف سبيل اللّه- أي إىل األمة املسلمة -وينضموا إىل اتمع املسلم 

جل أي هدف آخر وإلقامة اتمع املسلم الذي يعيش باملنهج اإلسالمي ال ألي غرض عقيدم ، ال من أ
  .ذه النصاعة.. آخر 

وذا التحديد الذي ال يقبل أن ختتلط به شوائب أخرى ، أو مصاحل أخرى ، أو أهداف . وذا احلسم
  ..أخرى 

وهاجروا إىل دار اإلسالم ، .. يف دار احلرب .. فتركوا أهلهم ووطنهم ومصاحلهم . فإن هم فعلوا
إن هم فعلوا .. ليعيشوا بالنظام اإلسالمي ، املنبثق من العقيدة اإلسالمية ، القائم على الشريعة اإلسالمية 

وإن مل يفعلوا وأبوا اهلجرة ، فال عربة . هذا فهم أعضاء يف اتمع املسلم ، مواطنون يف األمة املسلمة
  : بكلمات تقال فتكذا األفعال 

» مذُوها فَخلَّووِصرياً) أي أسرى(فَِإنْ تال نا وِليو مهِخذُوا ِمنتال تو ، موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو«.  
إذ قد اتبعت مع .  هو الذي يرجح عندنا ، أم مل يكونوا هم منافقي املدينة- كما قلنا -وهذا احلكم 

  .منافقي املدينة سياسة أخرى
 حىت -وهلم .  اإلسالم يتسامح مع أصحاب العقائد املخالفة له فال يكرههم أبدا على اعتناق عقيدتهإن

يف غري ما دعوة للمسلمني .  أن جيهروا مبعتقدام املخالفة لإلسالم-وهم يعيشون يف ظل نظامه ودولته 
كتاب ما ال يدع جماال فقد ورد يف القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل ال. وال طعن يف الدين

للشك يف أن اإلسالم ال يدع غري املعتنقني له ممن يعيشون يف ظله يطعنون فيه وميوهون حقائقه ويلبسون 
وحسب اإلسالم أنه ال يكرههم على اعتناق ! احلق بالباطل كما تقول بعض اآلراء املائعة يف زماننا هذا
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 وأنه ميتعهم خبري الوطن اإلسالمي بال متييز بينهم وبني وأنه حيافظ على حيام وأمواهلم ودمائهم. عقيدته
  .أهل اإلسالم وأنه يدعهم يتحاكمون إىل شريعتهم يف غري ما يتعلق مبسائل النظام العام

ولكنه ال يتسامح هذا التسامح مع .. إن اإلسالم يتسامح هذا التسامح مع خمالفيه جهارا ارا يف العقيدة 
إم يوحدون اللّه : ال يتسامح مع من يقولون . باللسان تكذا األفعالمن يقولون اإلسالم كلمة 
مث يعترفون لغري اللّه خباصية من خصائص األلوهية ، كاحلاكمية والتشريع . ويشهدون أن ال إله إال اللّه

يح للناس فيصم أهل الكتاب بأم مشركون ، ألم اختذوا أخبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه واملس
وال ! ولكن ألم أحلوا هلم احلالل ، وحرموا عليهم احلرام فاتبعوهم. ال ألم عبدوهم.. ابن مرمي 

ألم شهدوا أن ال إله إال اللّه ، وأن . يتسامح هذا التسامح يف وصف مجاعة من املنافقني بأم مؤمنون
  ! مث بقوا يف دار الكفر ، يناصرون أعداء املسلمني. حممدا رسول اللّه

  .»التميع«ولكنه ليس عقيدة . واإلسالم عقيدة التسامح. إمنا هو متيع. ذلك أن التسامح هنا ليس تساحما
  .ولكنه ينايف التميع. واجلد ال ينايف التسامح. ونظام جاد. إنه تصور جاد

  ..ويف هذه اللفتات واللمسات من املنهج القرآين للجماعة املسلمة األوىل ، بيان ، وبالغ 
 هلذا الصنف من املنافقني ، الذين يعينون أعداء املسلمني - حكم األسر والقتل -تثىن من هذا احلكم مث اس

 ففي هذه - عهد مهادنة أو عهد ذمة - من يلجأون إىل معسكر بينه وبني اجلماعة اإلسالمية عهد -
 يِصلُونَ ِإىل قَوٍم بينكُم ِإلَّا الَِّذين«: احلالة يأخذون حكم املعسكر الذي يلتجئون إليه ، ويتصلون به 

ِميثاق مهنيبو «..  
. ويبدو يف هذا احلكم اختيار اإلسالم للسلم ، حيثما وجد جماال للسلم ال يتعارض مع منهجه األساسي

من حرية اإلبالغ وحرية االختيار وعدم الوقوف يف وجه الدعوة ، بالقوة مع كفالة األمن للمسلمني 
  .لفتنة ، أو تعريض الدعوة اإلسالمية ذاا للتجميد واخلطروعدم تعريضهم ل

 شأنه شأن - عهد ذمة أو عهد هدنة -ومن مث جيعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بني قوم معاهدين 
وهي روح سلمية واضحة املعامل يف مثل هذه . يعامل معاملتهم ، ويسامل مساملتهم. القوم املعاهدين

  .األحكام
هي األفراد أو القبائل أو اموعات اليت تريد أن تقف . سر والقتل مجاعة أخرىكذلك يستثين من األ

. إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا املسلمني مع قومهم. على احلياد ، فيما بني قومهم وبني املسلمني من قتال
رج من فيكفوا أيديهم عن الفريقني بسبب هذا التح. كما تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع املسلمني

  ..» أَو جاؤكُم ، حِصرت صدورهم أَنْ يقاِتلُوكُم أَو يقاِتلُوا قَومهم«: املساس ؤالء أو هؤالء 
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وواضح كذلك يف هذا احلكم الرغبة السلمية يف اجتناب القتال حيثما كف اآلخرون عن التعرض 
وهؤالء الذين يتحرجون أن حياربوا املسلمني . هلمللمسلمني ودعوم واختاروا احلياد بينهم وبني احملاربني 

كانوا موجودين يف اجلزيرة ويف قريش نفسها ومل يلزمهم اإلسالم أن يكونوا معه أو .. أو حياربوا قومهم 
كما أنه كان املرجو من أمرهم أن ينحازوا إىل اإلسالم ، .. فقد كان حسبه أال يكونوا عليه  . عليه

  .ليت حترجهم من الدخول فيه كما وقع بالفعلحينما تزول املالبسات ا
فيكشف هلم عن الفرض الثاين املمكن . وحيبب اللّه املسلمني يف انتهاج هذه اخلطة مع احملايدين املتحرجني

 أن يسلطهم اللّه على - بدل أن يقفوا هكذا على احلياد متحرجني -فلقد كان من املمكن ! يف املوقف
فأما وقد كفهم اللّه عنهم على هذا النحو ، فالسلم أوىل ، ! ئهم احملاربنياملسلمني فيقاتلوهم مع أعدا
  : وتركهم وشأم هو السبيل 

»لُوكُمفَلَقات كُملَيع ملَّطَهلَس شاَء اللَّه لَوو .لَمالس كُما ِإلَيأَلْقَوو ، قاِتلُوكُمي فَلَم لُوكُمزتلَ . فَِإِن اععفَما ج
  ..» ه لَكُم علَيِهم سِبيلًااللَّ

وهكذا يلمس املنهج التربوي احلكيم نفوس املسلمني املتحمسني ، الذين قد ال يرضون هذا املوقف من 
يلمسه مبا يف هذا املوقف من فضل اللّه وتدبريه ومن كف جلانب من العداء واألذى كان . هذا الفريق

أن يأخذوا اخلري الذي يعرض فال يرفضوه ، وجيتنبوا الشر ويعلمهم . سيضاعف العبء على عاتق املسلمني
طاملا أن ليس يف هذا كله تفريط يف شيء من دينهم ، وال .. الذي يأخذ طريقه بعيدا عنهم ، فال يناوشوه 

ألنه . لقد اهم عن السلم الرخيصة! متييع لشيء من عقيدم وال رضى بالدنية يف طلب السلم الرخيصة
  : إمنا غاية اإلسالم .. قتال بأي مثن هو غاية اإلسالم ليس الكف عن ال

ال حقوق أشخاصهم وذوام .. السلم اليت ال تتحيف حقا من حقوق الدعوة ، وال من حقوق املسلمني 
  .ولكن حقوق هذا املنهج الذي حيملونه ويسمون به مسلمني

وبيانه للناس يف كل زاوية من وإن من حق هذا املنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبالغ دعوته 
 أن يدخل فيه فال يضار وال يؤذى يف كل - ممن بلغتهم الدعوة -وأن يكون لكل من شاء . زوايا األرض

 -وأن تكون هناك القوة اليت خيشاها كل من يفكر يف الوقوف يف وجه الدعوة . زاوية من زوايا األرض
.  وبعد ذلك فالسلم قاعدة-ون من ألوان املضارة  أي ل- أو مضارة من يؤمن ا -يف صورة من الصور 

  .واجلهاد ماض إىل يوم القيامة
ألا طائفة منافقة شريرة كالطائفة . ولكن هناك طائفة أخرى ، ال يتسامح معها اإلسالم هذا التسامح

  .األوىل
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ا أخذ به طائفة يأخذها مب. فاإلسالم إزاءها إذن طليق. وليست مرتبطة مبيثاق وال متصلة بقوم هلم ميثاق
كُلَّما ردوا ِإلَى الِْفتنِة أُرِكسوا . ستِجدونَ آخِرين ، يِريدونَ أَنْ يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم«: املنافقني األوىل 

ذُوهم ، واقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموهم ، فَِإنْ لَم يعتِزلُوكُم ويلْقُوا ِإلَيكُم السلَم ، ويكُفُّوا أَيِديهم فَخ. ِفيها
  ..» وأُولِئكُم جعلْنا لَكُم علَيِهم سلْطاناً مِبيناً

 فيسلمون رياء - �  -حكى ابن جرير عن جماهد ، أا نزلت يف قوم من أهل مكة ، كانوا يأتون النيب 
  .ك أن يأمنوا هاهنا ، وهاهنامث يرجعون إىل قريش فريتكسون يف األوثان ، يبتغون بذل

فَِإنْ لَم يعتِزلُوكُم ويلْقُوا ِإلَيكُم السلَم «:  وهلذا قال تعاىل - إن مل يعتزلوا ويصلحوا -فأمر بقتلهم 
أي (هم واقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتمو) أسراء(فَخذُوهم ) أي عن القتال(ويكُفُّوا أَيِديهم ) املهادنة والصلح(

  .»وأُولِئكُم جعلْنا لَكُم علَيِهم سلْطاناً مِبيناً) حيث وجدمتوهم
هذه يف موضعها ، وتلك .. وهكذا نرى صفحة من حسم اإلسالم وجديته ، إىل جانب مساحته ونغاضيه 

  ..وطبيعة املوقف ، وحقيقة الواقعة ، هي اليت حتدد هذه وتلك . يف موضعها
 كفيلة بأن تنشئ التوازن يف شعور املسلم كما تنشئ التوازن - على هذا النحو -حتني ورؤية هاتني الصف

 فأما حني جييء املتشددون فيأخذون األمر كله عنفا - السمة األساسية األصيلة -يف النظام اإلسالمي 
 عن اجلهاد وأما حني جييء املتميعون املترققون املعتذرون! ومحاسة وشدة واندفاعا فليس هذا هو اإلسالم

فيجعلون األمر كله ! يف اإلسالم ، كأن اإلسالم يف قفص االام وهم يترافعون عن املتهم الفاتك اخلطري
 وليس دفعا عن -مساحة وسلما وإغضاء وعفوا وجمرد دفاع عن الوطن اإلسالمي وعن مجاعة املسلمني 

 ألي فرد يف كل زاوية من زوايا وليس تأمينا. حرية الدعوة وإبالغها لكل زاوية يف األرض بال عقبة
  .األرض يريد أن خيتار اإلسالم عقيدة

وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم يف ظله ، من اختار عقيدته ومن مل خيترها سواء 
  ٣٤٣. "فأما حينئذ فليس هذا هو اإلسالم..
   

�����������������  

                                                 
 )٧٣٠ / ٢ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٤٣
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  : قتال املرتدين -١٢
 حرق قَوما ، فَبلَغَ ابن عباٍس فَقَالَ لَو كُنت أَنا لَم أُحرقْهم ، َألنَّ - رضى اهللا عنه - عِليا عن ِعكِْرمةَ أَنَّ

 ِبىذَاِب اللَِّه «  قَالَ - � -النوا ِبعذِّبع٣٤٤.البخاري» الَ ت  
ٍم قَِد ارِبقَو ا ، أُِتيِليةَ ، أَنَّ عِعكِْرم نقَالَ وع الَِم ، أَوِن اِإلسوا عداٍر : تِبن رفَأَم ، بكُت مهعاِدقٍَة ، منز

أَما أَنا لَو كُنت لَم أُحرقْهم ، ِلنهِي رسوِل : فَأُججت فَأَلْقَاهم ِفيها ِبكُتِبِهم ، فَبلَغَ ذَِلك ابن عباٍس ، فَقَالَ 
من بدلَ ِدينه :  �الَ تعذِّبوا ِبعذَاِب اِهللا وقَالَ رسولُ اِهللا :  �قَتلْتهم ِلقَوِل رسوِل اِهللا ، ولَ �اِهللا 

لُوه٣٤٥ابن حبان يف صحيحه.فَاقْت  
ٍل ارتد عِن اِإلسالِم فَادعه، أَيما رج:"قَالَ لَه ِحني بعثَه ِإلَى الْيمِن �وعن معاِذ بن جبٍل، أَنّ رسولَ اللَِّه 

 ،تابا، فَِإنْ تهعالِم فَادِن اِإلسع تدتأٍَة اررا اممأَيو ،قَهنع ِربفَاض ،بتي ِإنْ لَمو ،هلْ ِمنفَاقْب ،ابفَِإنْ ت
    ٣٤٦الطرباين" فَاقْبلْ ِمنها، وِإنْ أَبت، فَاستِتبها

  .  البخاري» من بدلَ ِدينه فَاقْتلُوه  « - � -تلْتهم كَما قَالَ النِبى  ولَقَ
أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وأَنَّ «  قَالَ - � -عِن ابِن عمر أَنَّ رسولَ اللَِّه و

ِه ، ويِقيموا الصالَةَ ، ويؤتوا الزكَاةَ ، فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك عصموا ِمنى ِدماَءهم وأَموالَهم ِإالَّ محمدا رسولُ اللَّ
  ٣٤٧ رواه البخاري»ِبحق اِإلسالَِم ، وِحسابهم علَى اللَِّه 

 قَالَ لَما - رضى اهللا عنه -اللَِّه بِن عتبةَ بِن مسعوٍد أَنَّ أَبا هريرةَ وعِن الزهِرى حدثَنا عبيد اللَِّه بن عبِد 
 - وكَفَر من كَفَر ِمن الْعرِب فَقَالَ عمر - رضى اهللا عنه - وكَانَ أَبو بكٍْر - � -توفِّى رسولُ اللَِّه 

و ، اسقَاِتلُ النت فولُ اللَِّه رضى اهللا عنه كَيسقَالَ ر قُولُوا الَ  « - � -قَدى يتح اسأَنْ أُقَاِتلَ الن تأُِمر
 ِإالَّ اللَّه لَى اللَِّه . ِإلَهع هابِحسقِِّه ، وِإالَّ ِبح هفْسنو الَهى مِمن مصع ا فَقَدقَالَه نفَم « .  

 نم اللَِّه ُألقَاِتلَنوا فَقَالَ واقًا كَاننوِنى ععنم اللَِّه لَواِل ، والْم قكَاةَ حكَاِة ، فَِإنَّ الزالزالَِة والص نيب قفَر
نْ  فَواللَِّه ما هو ِإالَّ أَ- رضى اهللا عنه -قَالَ عمر .  لَقَاتلْتهم علَى منِعها - � -يؤدونها ِإلَى رسوِل اللَِّه 

  .٣٤٨رواه البخاري . فَعرفْت أَنه الْحق - رضى اهللا عنه -قَد شرح اللَّه صدر أَِبى بكٍْر 

                                                 
  )٣٠١٧( صحيح البخارى  -  ٣٤٤
 صحيح) ٥٦٠٦) (٤٢١ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  -  ٣٤٥
 حسن ) ١٦٥١٧) (٤٥١ص  / ١٤ج  (-اين املعجم الكبري للطرب -  ٣٤٦
  )٢٥(صحيح البخارى  -  ٣٤٧
  واحلديث متواتر )١٤٠٠-  ١٣٩٩(صحيح البخارى -  ٣٤٨
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، واستخِلف أَبو بكٍْر رِضي اللَّه عنه ، وكَفَر من كَفَر  �لَما توفِّي رسولُ اِهللا : وعن أَِبي هريرةَ ، قَالَ   
الْع كٍْر ِمنَألِبي ب هنع اللَّه ِضير رمِب ، قَالَ عولُ اِهللا : رسقَالَ ر قَدو اسقَاِتلُ النت فأَنْ :  �كَي تأُِمر

لَه ونفْسه ِإالَّ ِبحقِِّه ، الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، عصم ِمني ما: الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، فَمن قَالَ : أُقَاِتلَ الناس حتى يقُولُوا 
 هنع اللَّه ِضيكٍْر رو بلَى اِهللا ؟ قَالَ أَبع هابِحسكَاةَ : وكَاِة ، فَِإنَّ الزالزالَِة والص نيب قفَر نم اللَِّه لَأُقَاِتلَنو

وا يوِني ِعقَاالً كَانعنم اللَِّه لَواِل ، والْم قوِل اِهللا حسِإلَى ر هوندِعِه�ؤنلَى مع مهلْتلَقَات ، . رمقَالَ ع :
قالْح هأَن فْتراِل عكٍْر ِللِْقتأَِبي ب ردص حرش اللَّه تأَيِإالَّ أَنْ ر وا هاللَِّه م٣٤٩ أخرجه ابن حبان .فَو.  

 ةَ ، قَالَتاِئشع نوع :ختا اسِب ، فَقَالُوا لَمرالْع ِمن دتِن ارم دتكٍْر ارو بأَب لَف : ، ِإالَّ اللَّه أَنْ الَ ِإلَه دهشن
 رما ، فَقَالَ عالَنوأَم بصغالَ نلِّي وصنولُ اللَِّه ، وسا ردمحأَنَّ مو :قَدو اسقَاِتلُ النت فكٍْر كَيا با أَبقَالَ ي 

الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، فَمن قَالَها عصم ِمني مالَه ونفْسه : أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يقُولُوا :  � رسولُ اللَِّه 
 ، واللَِّه لَو منعوِني عناقًا كَانوا يؤدونها لَأُقَاِتلَن من فَرق بين الصالَِة والزكَاِة: ِإالَّ ِبحقِّها ؟ قَالَ أَبو بكٍْر 

فَما هو ِإالَّ أَنْ شرح اللَّه صدر أَِبي بكٍْر ِللِْقتاِل عرفْت : لَقَاتلُوهم علَى منِعها ، قَالَ  � ِإلَى رسوِل اللَِّه 
قالْح ه٣٥٠رواه الطرباين.أَن.  

 يستِشريونَ اُألمناَء ِمن أَهِل الِْعلِْم ِفى اُألموِر الْمباحِة - � -وكَانِت اَألِئمةُ بعد النِبى : " وقال البخاري 
 ِبىاًء ِبالنِرِه ، اقِْتدِإلَى غَي هودعتي ةُ لَمنأَِو الس ابالِْكت حضا ، فَِإذَا وِلههذُوا ِبأَسأْخو - � -، ِليأَى أَبرو ، 

أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس  « - � -بكٍْر ِقتالَ من منع الزكَاةَ فَقَالَ عمر كَيف تقَاِتلُ وقَد قَالَ رسولُ اللَِّه 
 ِإالَّ اللَّه قُولُوا الَ ِإلَهى يتح . ِإالَّ اللَّه فَِإذَا قَالُوا الَ ِإلَه .مصا عقِّهِإالَّ ِبح ، مالَهوأَمو ماَءهى ِدموا ِمن « .

 ثُم تابعه بعد عمر فَلَم يلْتِفت أَبو - � -فَقَالَ أَبو بكٍْر واللَِّه ُألقَاِتلَن من فَرق بين ما جمع رسولُ اللَِّه 
هدٍة ِإذْ كَانَ ِعنورشكٍْر ِإلَى موِل اللَِّه بسر كْموا - � - حادأَركَاِة والزالَِة والص نيقُوا بفَر ِفى الَِّذين 

وكَانَ الْقُراُء أَصحاب مشورِة . » من بدلَ ِدينه فَاقْتلُوه  « - � -قَالَ النِبى . تبِديلَ الديِن وأَحكَاِمِه 
والً كَانكُه رملَّ عجو زاِب اللَِّه عِكت دقَّافًا ِعنكَانَ وا ، وانبش ٣٥١.وا أَو  

                                                 
  صحيح) ٢١٧)( ٤٥٠ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  -  ٣٤٩

حتى : ذَكَر ِفي هذَا الْخبِر  � ن أَحوالُ الْمخاطَِبني ِفيها ، َألنه وِفي هذَا الْخبِر بيانٌ واِضح ِبأَنَّ اِإلميانَ أَجزاٌء ، وشعب تتباي: قَالَ أَبو حاِتٍم 
: حواِل ، ثُم قَالَ يشهدوا أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، وأَني رسولُ اِهللا ، فَهذَا هو اِإلشارةُ ِإلَى الشعبِة الَِّتي ِهي فَرض علَى الْمخاطَِبني ِفي جِميِع اَأل

ويؤتوا الزكَاةَ ، فَذَكَر الشيَء الَِّذي هو فَرض : ويِقيموا الصالَةَ ، فَذَكَر الشيَء الَِّذي هو فَرض علَى الْمخاطَِبني ِفي بعِض اَألحواِل ، ثُم قَالَ 
 ، فَدلَّ ذَِلك علَى أَنَّ كُلَّ شيٍء ِمن الطَّاعاِت الَِّتي تشِبه اَألشياَء الثَّالَثَةَ الَِّتي ذَكَرها ِفي هذَا الْخبِر ِمن علَى الْمخاطَِبني ِفي بعِض اَألحواِل

 .اِإلمياِن
 صحيح) ٢٩١٦(مسند الشاميني -  ٣٥٠
 ١٣٩/٩صحيح البخارى    -  ٣٥١
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  :ال النووي رمحه اهللا قو
 " طَّاِبياللَّه -قَالَ الْخ هِحماِئد - رالْفَو ا ِفيِه ِمنِذكِْرِه ِلم ِمن دا لَا بنسا حذَا الْكَلَام كَلَامح هرِفي ش  .

هِحمِن :  اللَّه قَالَ رفَيوا ِصنة كَاندل الرلَم أَنَّ أَهعذَا أَنْ يقِْدميه ِفي هِجب تا يين : ِممالد نوا عدتِار فِصن
وهِذِه . ن الْعرب وكَفَر من كَفَر ِم: ونابذُوا الِْملَّة وعادوا ِإلَى الْكُفْر وهم الَِّذين عناهم أَبو هريرة ِبقَوِلِه 

الِْفرقَة طَاِئفَتاِن ِإحداهما أَصحاب مسيِلمة ِمن بِني حِنيفَة وغَيرهم الَِّذين صدقُوه علَى دعواه ِفي النبوة ، 
ن ومل الْيأَه ِجيِبيِه ِمنتسم كَانَ ِمن نمو ِسيند الْعواب الْأَسحأَصو رهمة . غَيِكرنا مِرهقَة ِبأَسِذِه الِْفرهو

فَقَاتلَهم أَبو بكْر رِضي اللَّه عنه حتى قَتلَ اللَّه مسيِلمة ِبالْيمامِة ، . مدِعية النبوة ِلغيِرِه  �ِلنبوِة نِبينا محمد 
تفَضاناء وعنِبص ِسينالْعو أَكْثَرهم لَكهو وعهمماِئع .  جروا الشكَرأَنين والد نوا عدتى ِاررالطَّاِئفَة الْأُخو

ِه وتركُوا الصلَاة والزكَاة وغَيرها ِمن أُمور الدين وعادوا ِإلَى ما كَانوا علَيِه ِفي الْجاِهِلية فَلَم يكُن يسجد ِللَّ
تعالَى ِفي بِسيط الْأَرض ِإلَّا ِفي ثَلَاثَة مساِجد مسِجد مكَّة ومسِجد الْمِدينة ومسِجد عبد الْقَيس ِفي 

 ِخر ِبذَِلكفْتي ينر الشوقُول الْأَعي اثَا فَِفي ذَِلكوا جقَال لَهة ييِن ِفي قَريرحِجد الثَّ: الْبسالْمو ِقيراِلث الش
كَانَ لَنا والِْمنبراِن وفَصل الْقَول ِفي الْخطَب أَيام لَا ِمنبر ِللناِس نعِرفه ِإلَّا ِبِطيبة والْمحجوب ِذي الْحجب 

 فَتح اللَّه سبحانه علَى الْمسِلِمني وكَانَ هؤلَاِء الْمتمسكُونَ ِبِديِنِهم ِمن الْأَزِد محصوِرين ِبجواثَا ِإلَى أَنْ
 هناللَّه ع ِضييق ردكْر الصا بِجد أَبنتسن ِكلَاب يكْر بِني أَِبي بب ل ِمنجر وهو ضهمعة فَقَالَ باممأَلَا . الْي

ا فَهِعينمة أَجِدينان الْميِفتولًا وسكْر را بِلغْ أَبأَب ماَءها كَأَنَّ ِدمِصِرينحاثَا موود ِفي جام قُعم ِكرِإلَى قَو لْ لَكُم
ِفي كُلّ فَج ِدماء الْبدن تغشى الناِظِرين توكَّلْنا علَى الرحمن ِإنا وجدنا النصر لَلْمتوكِِّلينا والصنف الْآخر 

قُوا بفَر الَِّذين مام ها ِإلَى الِْإماِئهوب أَدجوكَاة والز ضوا فَركَرأَنلَاِة ، ووا ِبالصكَاة فَأَقَرالزلَاة ون الصي .
ِفي ِغم وِلِهمخا ِلدوصصان خمالز م ِفي ذَِلكذَا اِلاسا ِبهوعدي ا لَممِإني وغل بِقيقَة أَهلَى الْحلَاِء عؤهار و

  .أَهل الردة فَأُِضيف اِلاسم ِفي الْجملَة ِإلَى الردة ِإذْ كَانت أَعظَم الْأَمريِن وأَهمهما 
خي انه لَممِفي ز فَِرِديننوا مِإذْ كَان هناللَّه ع ِضين أَِبي طَاِلب رب ِلين عمي ِفي زغل الْبال أَهِقت خأُرِلطُوا وت

ِبأَهِل الشرك وقَد كَانَ ِفي ِضمن هؤلَاِء الْماِنِعني ِللزكَاِة من كَانَ يسمح ِبالزكَاِة ولَا يمنعها ِإلَّا أَنَّ 
نهم قَد جمعوا رؤساَءهم صدوهم عن ذَِلك الرأْي وقَبضوا علَى أَيِديهم ِفي ذَِلك كَبِني يربوع ، فَِإ

صدقَام وأَرادوا أَنْ يبعثُوا ِبها ِإلَى أَِبي بكْر رِضي اللَّه عنه ، فَمنعهم ماِلك بن نويرة ِمن ذَِلك وفَرقَها 
ه عنه فَراجع أَبا بكْر رِضي اللَّه عنه ، ِفيِهم وِفي أَمر هؤلَاِء عرض الِْخلَاف ووقَعت الشبهة ِلعمر رِضي اللَّ

 ِبيِل النِه ِبقَولَيع جتاحو هاظَرنقُولُوا لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه : "  �وى يتاس حت أَنْ أُقَاِتل النقَالَ لَا ِإلَه . أُِمر نفَم
كَانَ هذَا ِمن عمر رِضي اللَّه عنه تعلُّقًا ِبظَاِهِر الْكَلَام قَبل أَنْ ينظُر ِفي و" . ِإلَّا اللَّه فَقَد عصم نفْسه وماله 

ِإنَّ الزكَاة حق الْمال ، يِريد أَنَّ الْقَِضية قَد : فَقَالَ لَه أَبو بكْر رِضي اللَّه عنه . آِخره ويتأَمل شراِئطه 
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مِعص تنمضا تاِئطهرلَّقَة ِبِإيفَاِء شعال ممم ور . ة دالْآخا وِدِهمل ِبأَحصحِن لَا يطَيرلَّق ِبشعكْم الْمالْحو
ع ِمن ثُم قَايسه ِبالصلَاِة ورد الزكَاة ِإلَيها وكَانَ ِفي ذَِلك ِمن قَوله دِليل علَى أَنَّ ِقتال الْممتِن. معدوم 

الصلَاة كَانَ ِإجماعا ِمن الصحابة وكَذَِلك رد الْمختلَف ِفيِه ِإلَى الْمتفَق علَيِه فَاجتمع ِفي هِذِه الْقَِضية 
ِبالِْقي هناللَّه ع ِضيكْر رأَِبي ب ِمنوِم ومِبالْع هناللَّه ع ِضير رمع اج ِمنِتجلَى أَنَّ . اِس اِلاحع لَّ ذَِلكدو

الْعموم يخص ِبالِْقياِس ، وأَنَّ جِميع ما تضمنه الِْخطَاب الْواِرد ِفي الْحكْم الْواِحد ِمن شرط واسِتثْناء 
ي بكْر رِضي اللَّه عنهما وبانَ لَه صوابه فَلَما ِاستقَر ِعند عمر ِصحة رأْي أَِب. مراعى ِفيِه ومعتبر ِصحته ِبِه 

) فَلَما رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَِبي بكْر ِللِْقتاِل عرفْت أَنه الْحق ( تابعه علَى ِقتال الْقَوم وهو معنى قَوله 
وقَد زعم زاِعمونَ ِمن . دلَى ِبها ، والْبرهان الَِّذي أَقَامه نصا ودلَالَة يِشري ِإلَى ِانِشراح صدره ِبالْحجِة الَِّتي أَ

الراِفضة أَنَّ أَبا بكْر رِضي اللَّه عنه أَول من سبى الْمسِلِمني ، وأَنَّ الْقَوم كَانوا متأَوِلني ِفي منِع الصدقَة ، 
خذْ ِمن أَمواهلم صدقَة تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ( يزعمونَ أَنَّ الِْخطَاب ِفي قَوله تعالَى وكَانوا 

 ملَه كَنلَاتك سِإنَّ ص ( ِبية الناِجهوِفي م اصد  �ِخطَاب خوجاِئط لَا ترد ِبشقَيم هأَنره وون غَيد نِفيم
 ِبيا ِللنق مدصتلَى الْملَاة عالصة وِكيزالتطِْهري والت ٍد ِمنِلأَح سلَي هأَن ذَِلك؛ و اهة  �ِسوهبِذِه الشِمثْل هو

معزو ، مهنف عيفَع ِبِه السريو ، ثَاهلمذَر ِفيِه أَمعا يكَانَ ِمم ِجدفًا ِإذَا وسكَانَ ع اهلمقَالَ . وا أَنَّ ِقت
وهؤلَاِء الَِّذين زعموا ما ذَكَرناه قَوم لَا خلَاق لَهم ِفي الدين وِإنما رأْس ماهلم الْبهت : الْخطَّاِبي رِحمه اللَّه 

هل الردة كَانوا أَصنافًا ِمنهم من ِارتد عن الِْملَّة ودعا ِإلَى نبوة والتكِْذيب والْوِقيعة ِفي السلَف وقَد بينا أَنَّ أَ
وهؤلَاِء هم الَِّذين سماهم الصحابة . مسيلَمة وغَيره ، وِمنهم من ترك الصلَاة والزكَاة وأَنكَر الشراِئع كُلّها 

واستولَد .  وِلذَِلك رأَى أَبو بكْر رِضي اللَّه عنه سبي ذَراِريهم وساعده علَى ذَِلك أَكْثَر الصحابة كُفَّارا
. بن الْحنِفية عِلي بن أَِبي طَاِلب رِضي اللَّه عنه جاِرية ِمن سبي بِني حِنيفَة فَولَدت لَه محمدا الَِّذي يدعى ِا

فَأَما ماِنعوا الزكَاة ِمنهم الْمِقيمونَ . ثُم لَم ينقَِض عصر الصحابة حتى أَجمعوا علَى أَنَّ الْمرتد لَا يسبى 
فَّارا وِإنْ كَانت الردة قَد أُِضيفَت ِإلَيِهم علَى أَصل الدين فَِإنهم أَهل بغي ولَم يسموا علَى اِلانِفراد ِمنهم كُ

 كُلّ ِمنو ِويم لُغة ِاسدأَنَّ الر ذَِلكين ؛ وقُوق الدح ِمن وهعنا مض معِع بنِفي م يندترالْم كَِتِهمارشِلم
ِار ِه فَقَدلَيقِْبلًا عر كَانَ مأَم نع فرصِان عنمة ، والطَّاع ناف عِصرم اِلانلَاِء الْقَوؤه ِمن ِجدو قَدو هنع دت

الْحق ، وانقَطَع عنهم ِاسم الثَّناء والْمدح ِبالديِن وعلَق ِبِهم اِلاسم الْقَِبيح ِلمشاركَِتِهم الْقَوم الَِّذين كَانَ 
قح ادهمِتدا ِار.  

فَِإنَّ  �وما ِادعوه ِمن كَون الِْخطَاب خاصا ِلرسوِل اللَّه } خذْ ِمن أَمواهلم صدقَة { : وأَما قَوله تعالَى 
نوا ِإذَا قُمتم ِإلَى يا أَيها الَِّذين آم{ : ِخطَاب عام كَقَوِلِه تعالَى : ِخطَاب ِكتاب اللَّه تعالَى علَى ثَلَاثَة أَوجه 

لَا  �وِخطَاب خاص ِللنِبي } يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الصيام { : الْآية وكَقَوِلِه تعالَى ) الصلَاة 
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وِمن اللَّيل { : لتشِريك كَقَوِلِه تعالَى يشِركه ِفيِه غَيره وهو ما أُِبني ِبِه عن غَيره ِبِسمِة التخِصيص وقَطِْع ا
 �وِخطَاب مواجهة النِبي } خاِلصة لَك ِمن دون الْمؤِمِنني { : وكَقَوِلِه تعالَى } فَتهجد ِبِه ناِفلَة لَك 

{ : وكَقَوِلِه تعالَى . } ِقم الصلَاة ِلدلُوك الشمس أَ{ : وهو وجِميع أُمته ِفي الْمراد ِبِه سواء كَقَوِلِه تعالَى 
وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم { : وكَقَوِلِه تعالَى ) فَِإذَا قَرأْت الْقُرآن فَاستِعذْ ِباَللَِّه ِمن الشيطَان الرِجيم 

بلْ تشاِركه ِفيِه الْأُمة  �فَكُلّ ذَِلك غَير مختص ِبرسوِل اللَّه . هة ونحو ذَِلك ِمن ِخطَاب الْمواج} الصلَاة 
ِبأَمِر الْأُمة أَنْ يحتِذي حذْوه ِفي  �فَعلَى الْقَاِئم بعده } خذْ ِمن أَمواهلم صدقَة { : فَكَذَا قَوله تعالَى 

ِبالِْخطَاِب أَنه هو الداِعي ِإلَى اللَّه تعالَى والْمبين عنه معنى  �دة ِفي مواجهة النِبي أَخذها ِمنهم وِإنما الْفَاِئ
 ملَه نهيبيو جههنا يب مسلَى حين عاِئع الدرر ِفي شلُوك الْأَمكُونَ سمه ِفي الِْخطَاب ِليِاس مفَقَد ادا أَرم .

فَافْتتح الِْخطَاب } يا أَيها النِبي ِإذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن { : وعلَى هذَا الْمعنى قَوله تعالَى 
الِْخطَاب لَه مواجهة والْمراد ِبالنبوِة ِباسِمِه خصوصا ثُم خاطَبه وساِئر أُمته ِبالْحكِْم عموما وربما كَانَ 

ِإلَى ) فَِإنْ كُنت ِفي شك ِمما أَنزلْنا ِإلَيك فَاسأَلْ الَِّذين يقْرُءونَ الِْكتاب ِمن قَبِلك { : غَيره كَقَوِلِه تعالَى 
فَأَما . قَد شك قَطُّ ِفي شيء ِمما أُنِزلَ ِإلَيِه  �ولَا يجوز أَنْ يكُون } فَلَا تكُونن ِمن الْممتِرين { : قَوله 

التطِْهري والتزِكية والدعاء ِمن الِْإمام ِلصاِحِب الصدقَة فَِإنَّ الْفَاِعل ِفيها قَد ينال ذَِلك كُلّه ِبطَاعِة اللَّه وطَاعة 
ويستحب ِللِْإماِم وعاِمل . فَِإنه باٍق غَير منقَِطع  �لَى عمل ِفي زمنه ِفيها وكُلّ ثَواب موعود ع �رسوله 

. الصدقَة أَنْ يدعو ِللْمصدِق ِبالنماِء والْبركَة ِفي ماله ، ويرجى أَنْ يستِجيب اللَّه ذَِلك ولَا يخيب مسأَلَته 
 تأَولْت أَمر الطَّاِئفَة الَِّتي منعت الزكَاة علَى الْوجه الَِّذي ذَهبت ِإلَيِه وجعلْتهم أَهل بغي ؟ فَِإنْ ِقيلَ كَيف

م وهلْ ِإذَا أَنكَرت طَاِئفَة ِمن الْمسِلِمني ِفي زماننا فَرض الزكَاة وامتنعوا ِمن أَداِئها يكُون حكْمهم حكْ
والْفَرق . لَا فَِإنَّ من أَنكَر فَرض الزكَاة ِفي هِذِه الْأَزمان كَانَ كَاِفرا ِبِإجماِع الْمسِلِمني : أَهل الْبغي ؟ قُلْنا 

ا الزمان ، ِمنها قُرب الْعهد بين هؤلَاِء وأُولَِئك أَنهم ِإنما عِذروا ِلأَسباٍب وأُمور لَا يحدث ِمثْلها ِفي هذَ
ِبزماِن الشِريعة الَِّذي كَانَ يقَع ِفيِه تبِديل الْأَحكَام ِبالنسِخ ، وِمنها أَنَّ الْقَوم كَانوا جهالًا ِبأُموِر الدين وكَانَ 

ِذرة فَعهبالش مهلَتخا فَدلَاِم قَِريبِبالِْإس دهمهوا ع . ِلِمنيسِفي الْم فَاضتاسلَام والِْإس ِدين اعش قَدم ووا الْيفَأَم
ِعلْم وجوب الزكَاة حتى عرفَها الْخاص والْعام ، واشترك ِفيِه الْعاِلم والْجاِهل ، فَلَا يعذَر أَحد ِبتأِْويِل 

كَذَِلك الْأَمر ِفي كُلّ من أَنكَر شيئًا ِمما أَجمعت الْأُمة علَيِه ِمن أُمور الدين ِإذَا كَانَ و. يتأَوله ِفي ِإنكَارها 
 ِعلْمه منتِشرا كَالصلَواِت الْخمس وصوم شهر رمضان واِلاغِْتسال ِمن الْجنابة وتحِرمي الزنا والْخمر وِنكَاح
ذَوات الْمحاِرم ونحوها ِمن الْأَحكَام ِإلَّا أَنْ يكُون رجلًا حِديث عهٍد ِبالِْإسلَاِم ولَا يعِرف حدوده فَِإنه ِإذَا 

فَأَما ما كَانَ . دين علَيِه أَنكَر شيئًا ِمنها جهلًا ِبِه لَم يكْفُر ، وكَانَ سِبيله سِبيل أُولَِئك الْقَوم ِفي بقَاء ِاسم ال
الِْإجماع ِفيِه معلُوما ِمن طَِريق ِعلْم الْخاصة كَتحِرِمي ِنكَاح الْمرأَة علَى عمتها وخالَتها ، وأَنَّ الْقَاِتل عمدا 
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ام فَِإنَّ من أَنكَرها لَا يكْفُر ، بلْ يعذَر ِفيها ِلعدِم لَا يِرث وأَنَّ ِللْجدِة السدس ، وما أَشبه ذَِلك ِمن الْأَحكَ
وِإنما عرضت الشبهة ِلمن تأَولَه علَى الْوجه الَِّذي : قَالَ الْخطَّاِبي رِحمه اللَّه . ِاسِتفَاضة ِعلْمها ِفي الْعامة 

 دخلَه ِمن الْحذْف ِفي ِرواية أَِبي هريرة وذَِلك ِلأَنَّ الْقَصد ِبِه لَم يكُن ِسياق الْحِديث حكَيناه عنه ِلكَثْرِة ما
 ِضير رمعكٍْر ون أَِبي بيى برا جة مِبِه ِحكَاي دا قَصمِإنو مهة ِمندة الرِفية ِفي كَيالِْقص ذَكَرهه وجلَى وع

للَّه عنهما وما تنازعاه ِفي ِاسِتباحة ِقتاهلم ويشِبه أَنْ يكُون أَبو هريرة ِإنما لَم يعِن ِبِذكِْر جِميع الِْقصة ا
 لَك أَنَّ حِديث أَِبي هريرة ِاعِتمادا علَى معِرفَة الْمخاطَِبني ِبها ِإذْ كَانوا قَد عِلموا كَيِفية الِْقصة ويبين

فَِفي حِديث ِابن . مختصر أَنَّ عبد اللَّه بن عمر وأَنسا رِضي اللَّه عنهم روياه ِبِزيادٍة لَم يذْكُرها أَبو هريرة 
أُقَاِتل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه أُِمرت أَنْ : " قَالَ  �عمر رِضي اللَّه عنهما عن رسول اللَّه 

وأَنَّ محمدا رسول اللَّه ، ويِقيموا الصلَاة ويؤتوا الزكَاة فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك عصموا ِمني ِدماَءهم وأَمواهلم ِإلَّا 
أُِمرت أَنْ أُقَاِتل الناس حتى يشهدوا أَنْ " وِفي ِرواية أَنس رِضي اللَّه عنه " ه ِبحق الِْإسلَام وِحسام علَى اللَّ

لَاتنلُّوا صصأَنْ يا ، وتنأْكُلُوا ذَِبيحأَنْ يا ، ولَتنقِْبلُوا ِقبتسأَنْ يوله ، وسرده وبا عدمحأَنَّ ما لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و .
لَهم ما ِللْمسِلِمني ، وعلَيِهم ما علَى الْمسِلِمني . فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك حرمت علَينا ِدماؤهم وأَمواهلم ِإلَّا ِبحقِّها 

  .هذَا آِخر كَلَام الْخطَّاِبي رِحمه اللَّه . واللَّه أَعلَم . 
: " قَالَ  �ي الطَِّريق الثَّاِلث الْمذْكُور ِفي الِْكتاب ِمن ِرواية أَِبي هريرة أَنَّ رسول اللَّه وقَد ثَبت ِف: قُلْت 

فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك عصموا ِمني . أُقَاِتل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ، ويؤِمنوا ِبي وِبما ِجئْت ِبِه 
وِفي ِاسِتدلَال أَِبي بكْر واعِتراض عمر رِضي اللَّه عنهما دِليل علَى أَنهما لَم " ماَءهم وأَمواهلم ِإلَّا ِبحقِّها ِد

ثَة سِمعوا هِذِه الزيادات ما رواه ِابن عمر وأَنس وأَبو هريرة وكَأَنَّ هؤلَاِء الثَّلَا �يحفَظَا عن رسول اللَّه 
 جتا كَانَ ِاحلَمو ، الَفا خلَم ذَِلك ِمعس لَو هناللَّه ع ِضير رمفَِإنَّ ع ، رِلس آخجِفي م ماايالَِّتي ِفي ِرو

بكْر رِضي اللَّه عنه هِذِه الزيادة لَاحتج ِبها ، ولَما ولَو سِمع أَبو . ِبالْحِديِث ؛ فَِإنه ِبهِذِه الزيادة حجة علَيِه 
  ٣٥٢" واللَّه أَعلَم . ِاحتج ِبالِْقياِس والْعموم 
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 ))املفصل يف شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه ((  كتايب وراجع )٩١ص  / ١ج  (- شرح النووي على مسلم  -  ٣٥٢
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  : قتال الطائفة املمتنعة -١٣
  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

 " ِمن تعنتا طَاِئفٍَة امماِء أَيمِرِمي الدحاِم تالِْتز نع أَو جالْح اِم أَويالص اِت أَووضفْراِت الْملَوِض الصعب
زيِة والْأَمواِل والْخمِر والزنا والْميِسِر أَو عن ِنكَاِح ذَواِت الْمحاِرِم أَو عن الِْتزاِم ِجهاِد الْكُفَّاِر أَو ضرِب الِْج

 - الَِّتي لَا عذْر ِلأَحِد ِفي جحوِدها وترِكها -علَى أَهِل الِْكتاِب وغَيِر ذَِلك ِمن واِجباِت الديِن ومحرماِتِه 
وهذَا ما لَا أَعلَم . كَانت مِقرةٌ ِبها فَِإنَّ الطَّاِئفَةَ الْممتِنعةَ تقَاتلُ علَيها وِإنْ . الَِّتي يكْفُر الْجاِحد ِلوجوِبها 

وِإنما اختلَف الْفُقَهاُء ِفي الطَّاِئفَِة الْممتِنعِة إذَا أَصرت علَى ترِك بعِض السنِن . ِفيِه ِخلَافًا بين الْعلَماِء 
هلْ تقَاتلُ .  ونحِو ذَِلك ِمن الشعاِئِر -د من لَا يقُولُ ِبوجوِبها  ِعن-كَركْعتي الْفَجِر والْأَذَاِن والِْإقَامِة 

الطَّاِئفَةُ الْممتِنعةُ علَى ترِكها أَم لَا ؟ فَأَما الْواِجبات والْمحرمات الْمذْكُورةُ ونحوها فَلَا ِخلَاف ِفي الِْقتاِل 
ؤلَاِء ِعند الْمحقِِّقني ِمن الْعلَماِء لَيسوا ِبمنِزلَِة الْبغاِة الْخاِرِجني علَى الِْإماِم أَو الْخاِرِجني عن وه. علَيها 

 هنع اللَّه ِضيِن أَِبي طَاِلٍب رب ِليع ِمِننيؤأَِمِري الْم عاِم مِل الشِتِه ؛ كَأَهفَِإنَّ أُ. طَاع نونَ عاِرجخ ولَِئك
وأَما الْمذْكُورونَ فَهم خاِرجونَ عن الِْإسلَاِم ؛ ِبمنِزلَِة . طَاعِة إماٍم معيٍن أَو خاِرجونَ علَيِه ِلِإزالَِة ِولَايِتِه 

ب ِليع ملَهقَات اِرِج الَِّذينوِزلَِة الْخنِبمكَاِة واِنِعي الزم هنع اللَّه ِضيأَِبي طَاِلٍب ر ن . ِليةُ عِسري قَترذَا افْتِلهو
فَكَانت ِسريته مع أَهِل الْبصرِة : رِضي اللَّه عنه ِفي ِقتاِلِه ِلأَهِل الْبصرِة والشاِم وِفي ِقتاِلِه ِلأَهِل النهروان 

ِبما استقَر  � وثَبتت النصوص عن النِبي . ِخ مع أَِخيِه ومع الْخواِرِج ِبِخلَاِف ذَِلك والشاِميني ِسريةَ الْأَ
بصرِة ؛ علَيِه إجماع الصحابِة ِمن ِقتاِل الصديِق وِقتاِل الْخواِرِج ؛ ِبِخلَاِف الِْفتنِة الْواِقعِة مع أَهِل الشاِم والْ

علَى أَنَّ ِمن الْفُقَهاِء الْأَِئمِة من يرى . فَِإنَّ النصوص دلَّت ِفيها ِبما دلَّت والصحابةُ والتاِبعونَ اختلَفُوا ِفيها 
اِم ِبتلَى الِْإمونَ عاِرجالْخ مه مالُهِقت ِجبي ِي الَِّذينغلَ الْبِتِه أَنَّ أَهطَاع نونَ عاِرجاِئٍغ ؛ لَا الْخأِْويِل س .
 نيب قاِر فَرتالتاِة وغالْب نيباةً وغِن بيملُونَ الِْقسعجونَ يرآخلَاِم . والِْإس اِئعرونَ شِزملْتلَا ي ا الَِّذينفَأَم

 لَمةَ ؛ فَلَا أَعاِتروتةَ الْمِخلَافًا الظَّاِهر اِلِهموِب ِقتجئُولُ . ِفي وسالْم ملَاِء الْقَوؤةُ فَهِذِه الْقَاِعده ترقَرفَِإذَا ت
 وهم -عنهم عسكَرهم مشتِملٌ علَى قَوٍم كُفَّاٍر ِمن النصارى والْمشِرِكني وعلَى قَوٍم منتِسِبني إلَى الِْإسلَاِم 

كَِر جسالْع ورهلِّي إلَّا قَِليلًا -مصي نم ِفيِهم سلَيولَ وسونَ الرظِّمعيو مهِمن تِن إذَا طُِلبيتادهِطقُونَ ِبالشني 
وِللصاِلِحني ِمن الْمسِلِمني ِجدا وصوم رمضانَ أَكْثَر ِفيِهم ِمن الصلَاِة والْمسِلم ِعندهم أَعظَم ِمن غَيِرِه 

ِعندهم قَدر وِعندهم ِمن الِْإسلَاِم بعضه وهم متفَاِوتونَ ِفيِه ؛ لَِكن الَِّذي علَيِه عامتهم واَلَِّذي يقَاتلُونَ علَيِه 
لَاِم أَواِئِع الِْإسرش ِك كَِثٍري ِمنرِلت نمضتلْ م؛ ب كَهرت نقَاِتلُونَ ملَا يو لَامونَ الِْإسوِجبلًا يأَو مها ؛ فَِإنأَكْثَِره 

من قَاتلَ علَى دولَِة الْمغوِل عظَّموه وتركُوه وِإنْ كَانَ كَاِفرا عدوا ِللَِّه ورسوِلِه وكُلُّ من خرج عن دولَِة 
فَلَا يجاِهدونَ الْكُفَّار ولَا يلِْزمونَ أَهلَ . ِل أَو علَيها استحلُّوا ِقتالَه وِإنْ كَانَ ِمن ِخياِر الْمسِلِمني الْمغو



 ٤٨٢

 أَو قَمٍر أَو غَيِر ذَِلك ؛ الِْكتاِب ِبالِْجزيِة والصغاِر ولَا ينهونَ أَحدا ِمن عسكَِرِهم أَنْ يعبد ما شاَء ِمن شمٍس
 ِلِمنيسِع ِفي الْمطَوتالْم اِلِح أَوِل الصجالر ِل أَودِزلَِة الْعنِبم مهدِعن ِلمسأَنَّ الْم ِتِهمِسري ِمن لْ الظَّاِهرب

 أَو ِلِمنيسِزلَِة الْفَاِسِق ِفي الْمنِبم مهدِعن الْكَاِفرِع وطَواِرِك التِزلَِة تنونَ . ِبممرحلَا ي مهتاما عضأَي كَذَِلكو
 نع ا أَوهنع ماههِإذَا نا وكَهرونَ تِزملْتلَا ي أَي مهلْطَانا سهنع ماههن؛ إلَّا أَنْ ي مالَهوأَمو ِلِمنيساَء الْمِدم

ا أَطَاعِرهيِن غَيِد الدرجا لَا ِبملْطَانِنِه سِلكَو وه . لَا ِمنلَاِة والص اِت ؛ لَا ِمناِجباَء الْوونَ أَدِزملْتلَا ي مهتامعو
 ِر ذَِلكلَا غَيو جالْح لَا ِمنكَاِة والز .كِْم اللَِّه ؛ بِبح مهنيب كْمونَ الْحِزملْتلَا يو ماِع لَهضونَ ِبأَوكُمحلْ ي
وِإنما كَانَ الْملْتِزم ِلشراِئِع الِْإسلَاِم الشيزبرون وهو الَِّذي أَظْهر ِمن . تواِفق الِْإسلَام تارةً وتخاِلفُه أُخرى 

  . اِء فَدخلُوا ِفيِه وما الْتزموا شراِئعه وأَما هؤلَ. شراِئِع الِْإسلَاِم ما استفَاض ِعند الناِس 
وِقتالُ هذَا الضرِب واِجب ِبِإجماِع الْمسِلِمني وما يشك ِفي ذَِلك من عرف ِدين الِْإسلَاِم وعرف حِقيقَةَ 

ِدينِه ولَيع مالَِّذي ه لْمذَا الس؛ فَِإنَّ ه ِرِهما أَمداِن أَبِمعتجلَاِم لَا يالِْإس  . ابرالْأَعو ادِإذَا كَانَ الْأَكْرو
وغَيرهم ِمن أَهِل الْبواِدي الَِّذين لَا يلْتِزمونَ شِريعةَ الِْإسلَاِم يِجب ِقتالُهم وِإنْ لَم يتعد ضررهم إلَى أَهِل 

فاِر فَكَيصلَاِء الْأَمؤاِئِع .  ِبهراِم شإلَى الِْتز اِئِهمعد ِمن ِعيرالش لَكساِلِه الْمِفي ِقت لَكسأَنْ ي ِجبي معن
إلَى الشهادتيِن إنْ الِْإسلَاِم إنْ لَم تكُن الدعوةُ إلَى الشراِئِع قَد بلَغتهم كَما كَانَ الْكَاِفر الْحرِبي يدعى أَولًا 

 هتلَغب ةُ قَدوعالد كُنت اِز . لَمزِإعاِن اللَِّه ووةُ ِفي ِرضايالْغ وِه الْكَاِمِل فَهجلَى الْوع مقَاِتلُهي نم فَقفَِإنْ ات
م ِإنْ كَانَ ِفيِهموِلِه وسِة رطَاعِة ِديِنِه وِإقَامِتِه وكَِلم ِة أَواسيلَى الرقَاِتلُ عكُونَ يٍة ِبأَنْ يِني ادفَسو ورِفيِه فُج ن

يتعدى علَيِهم ِفي بعِض الْأُموِر وكَانت مفْسدةُ ترِك ِقتاِلِهم أَعظَم علَى الديِن ِمن مفْسدِة ِقتاِلِهم علَى هذَا 
ِجب أَيضا ِقتالَهم دفْعا ِلأَعظَِم الْمفِْسدتيِن ِبالِْتزاِم أَدناهما ؛ فَِإنَّ هذَا ِمن أُصوِل الِْإسلَاِم كَانَ الْوا: الْوجِه 

اِجٍر ؛ فَِإنَّ اللَّه يؤيد وِلهذَا كَانَ ِمن أُصوِل أَهِل السنِة والْجماعِة الْغزو مع كُلِّ بر وفَ. الَِّتي ينبِغي مراعاتها 
 ِبيالن ِبذَِلك ربا أَخكَم ملَه لَاقاِم لَا خِبأَقْوِل الْفَاِجِر وجِبالر ينذَا الده �  عإلَّا م وزالْغ ِفقتي إذَا لَم هِلأَن

إما ترك الْغزِو معهم فَيلْزم ِمن :  ؛ فَِإنه لَا بد ِمن أَحِد أَمريِن الْأُمراِء الْفُجاِر أَو مع عسكٍَر كَِثِري الْفُجوِر
  .٣٥٣" ذَِلك اسِتيلَاُء الْآخِرين الَِّذين هم أَعظَم ضررا ِفي الديِن والدنيا 

اِئفَةَ الْممتِنعةَ إذَا امتنعت عن بعِض واِجباِت الِْإسلَاِم وقَد اتفَق علَماُء الْمسِلِمني علَى أَنْ الطَّ: " وقال 
الظَّاِهرِة الْمتواِترِة فَِإنه يِجب ِقتالُها إذَا تكَلَّموا ِبالشهادتيِن وامتنعوا عن الصلَاِة والزكَاِة أَو ِصياِم شهِر 

 جح انَ أَوضمر ِر أَومالْخ اِحِش أَوِرِمي الْفَوحت نع ِة أَونالساِب وِبالِْكت مهنيكِْم بالْح نع ِتيِق أَوِت الْعيالْب
و عن الِْجهاِد ِللْكُفَّاِر ِنكَاِح ذَواِت الْمحاِرِم أَو عن اسِتحلَاِل النفُوِس والْأَمواِل ِبغيِر حق أَو الربا أَو الْميِسِر أَ
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 ٤٨٣

أَو عن ضرِبِهم الِْجزيةَ علَى أَهِل الِْكتاِب ونحِو ذَِلك ِمن شراِئِع الِْإسلَاِم فَِإنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ 
:  لَما ناظَر أَبا بكٍْر ِفي ماِنِعي الزكَاِة قَالَ لَه أَبو بكٍْر وقَد ثَبت ِفي الصِحيحيِن أَنَّ عمر. الدين كُلُّه ِللَِّه 

 قَالَ لَهكَاِة وكَالز لَمأَس ِإنْ كَانَ قَدو ولُهسرو ا اللَّههبجالَِّتي أَو قُوقالْح كرت نلَا أُقَاِتلُ م ففَِإنَّ : كَي
قَالَ . لَقَاتلْتهم علَى منِعها  � للَِّه لَو منعوِني عناقًا كَانوا يؤدونها إلَى رسوِل اللَِّه واَ. الزكَاةَ ِمن حقِّها 

 رمع : قالْح هت أَنِلماِل فَعكٍْر ِللِْقتأَِبي ب ردص حرش قَد ت اللَّهأَيإلَّا أَنْ ر وا هِفي ا. فَم تثَب قَدِحيِح ولص
 ِبيٍه أَنَّ النجِر وغَي ِمن �  قَالَ ِفيِهمو اِرجوالْخ ذَكَر : } عم هامِصيو لَاِتِهمص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحي

 اَءِتِهمِقر عم هاَءتِقرو اِمِهمِصي :مي مهاِجرنح اِوزجآنَ لَا يُءونَ الْقُرقْري مهالس قرما يلَاِم كَمالِْإس قُونَ ِمنر
أَينما لَِقيتموهم فَاقْتلُوهم فَِإنَّ ِفي قَتِلِهم أَجرا ِعند اللَِّه ِلمن قَتلَهم يوم الِْقيامِة لَِئن أَدركْتهم . ِمن الرِميِة 

وأَولُ من قَاتلَهم أَِمري الْمؤِمِنني عِلي بن .  اتفَق السلَف والْأَِئمةُ علَى ِقتاِل هؤلَاِء وقَد. } لَأَقْتلَنهم قَتلَ عاٍد 
 مع الْأُمراِء أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه وما زالَ الْمسِلمونَ يقَاِتلُونَ ِفي صدِر ِخلَافَِة بِني أُميةَ وبني الْعباِس

 مهقَاِتلُوني نِمم هابونو اججكَانَ الْحةً ووا ظَلْمِإنْ كَانو . اِلِهمونَ ِبِقترأْمي ِلِمنيسِة الْمفَكُلُّ أَِئم . ارتالتو
اِنِعي الزم لَاِم ِمنِة الِْإسِريعش نا عوجرخ ظَمأَع مهاهبأَشوا وعنتام ِل الطَّاِئِف الَِّذينأَه اِرِج ِمنوالْخكَاِة و

فَمن شك ِفي ِقتاِلِهم فَهو أَجهلُ الناِس ِبِديِن الِْإسلَاِم وحيثُ وجب ِقتالُهم قُوِتلُوا وِإنْ كَانَ . عن ترِك الربا 
سفَاِق الْمِبات هكْرالْم ِفيِهم ٍر . ِلِمنيدب موي ا أُِسرلَم اسبا قَالَ الْعا : كَمهكْرت مجري خولَ اللَِّه إنسا ري .

 ِبيك فَِإلَى اللَِّه {  � فَقَالَ النتِريرا سأَما ونلَيك فَكَانَ عا ظَاِهرأَم { . شيلَى أَنَّ جاُء علَمالْع فَقات قَدو
 مهقَاِتلُوا فَِإني إذَا لَم ررالض ِلِمنيسلَى الْمع ِخيفو ِلِمنيسى الْمرأَس ِمن مهدِعن نوا ِبمسرتالْكُفَّاِر إذَا ت

 وا ِبِهمسرتت الَِّذين ِلِمنيسِل الْمإلَى قَت ى ذَِلكِإنْ أَفْضلُونَ ؛ وقَاتي .ي ِإنْ لَمفَِفي و ِلِمنيسلَى الْمع فخ
وهؤلَاِء الْمسِلمونَ إذَا قُِتلُوا . جواِز الِْقتاِل الْمفِْضي إلَى قَتِل هؤلَاِء الْمسِلِمني قَولَاِن مشهوراِن ِللْعلَماِء 

فَِإنَّ الْمسِلِمني إذَا قَاتلُوا الْكُفَّار فَمن قُِتلَ .  شِهيدا كَانوا شهداَء ولَا يترك الِْجهاد الْواِجب ِلأَجِل من يقْتلُ
. ِمن الْمسِلِمني يكُونُ شِهيدا ومن قُِتلَ وهو ِفي الْباِطِن لَا يستِحق الْقَتلَ ِلأَجِل مصلَحِة الِْإسلَاِم كَانَ شِهيدا 

يِحيحِفي الص تثَب قَدو ِبيالن نقَالَ  � ِن ع هأَن : } اَء ِمنديِبب ما همنياِس فَبالن ِمن شيج تيذَا الْبو هزغي
 ِبِهم ِسفِض إذْ خفَِقيلَ . الْأَر : هكْرالْم ِفيِهمولَ اللَِّه وسا رفَقَالَ . ي : اِتِهملَى ِنيثُونَ ععبانَ فَِإذَا كَ} ي

الْعذَاب الَِّذي ينِزلُه اللَّه ِبالْجيِش الَِّذي يغزو الْمسِلِمني ينِزلُه ِبالْمكْرِه وغَيِر الْمكْرِه فَكَيف ِبالْعذَاِب الَِّذي 
بصونَ ِبنا إلَّا إحدى الْحسنييِن ونحن قُلْ هلْ تر{ : يعذِّبهم اللَّه ِبِه أَو ِبأَيِدي الْمؤِمِنني كَما قَالَ تعالَى 

ونحن لَا نعلَم الْمكْره ولَا نقِْدر علَى التمِييِز . } نتربص ِبكُم أَنْ يِصيبكُم اللَّه ِبعذَاٍب ِمن ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا 
 .ِر اللَِّه كُنِبأَم ماهلْنا لَا فَِإذَا قَتهكْركَانَ م نفَم اِتِهملَى ِنيع موا هكَانو ذُوِرينعمو وِرينأْجم ا ِفي ذَِلك

 ظَمِبأَع ذَِلك كُني يِن لَماِم الدِل ِقيِة فَِإذَا قُِتلَ ِلأَجامالِْقي موِتِه يلَى ِنيع رشحي هفَِإن اعِتناِلام ِطيعتسِل يقَت ِمن



 ٤٨٤

 ِلِمنيسكَِر الْمسع لُ ِمنقْتي ناِة . مغاِل الْبِزلَِة ِقتنِبم مالَهلُ ِقتعجي ناِس مالن فَِإنَّ ِمن مهدأَح برا إذَا هأَمو
 ِلنيأَوت٣٥٤.الْم.   

 خيِئلَ الشسو :ِبأَر ِقيِمنيكٍَة موٍم ذَِوي شقَو نع مهدِعن سلَياِت ووبكْتاِت الْملَولُّونَ الصصلَا ي مهِض و
ولَا يؤدونَ الزكَاةَ مع كَثْرِة . مسِجد ولَا أَذَانٌ ولَا إقَامةٌ وِإنْ صلَّى أَحدهم صلَّى الصلَاةَ غَير الْمشروعِة 

وهم يقْتِتلُونَ فَيقْتلُ بعضهم بعضا وينهبونَ مالَ بعِضِهم بعضا ويقْتلُونَ . لزروِع أَمواِلِهم ِمن الْمواِشي وا
ولَا الْأَطْفَالَ وقَد لَا يمتِنعونَ عن سفِْك الدماِء وأَخِذ الْأَمواِل لَا ِفي شهِر رمضانَ ولَا ِفي الْأَشهِر الْحرِم 

ويِبيعونَ رِقيقَهم ِمن الذُّكُوِر والِْإناِث ِللِْإفِْرنِج علَاِنيةً . غَيِرها وِإذَا أَسر بعضهم بعضا باعوا أَسراهم ِللِْإفِْرنِج 
 ابووِق الدكَس مهوقُونسيا . وِتهأَةَ ِفي ِعدرونَ الْمجوزتيلَ. واَء وسثُونَ النرواِكِم . ا يونَ ِلحقَادنلَا يو

 ِلِمنيسِع قَالَ . الْمرإلَى الش مهدأَح ِعيِإذَا دو : عرا الشإن . ِر ذَِلكالَةُ . إلَى غَيالْحو مالُهِقت وزجلْ يفَه
  ِإسلَاِم مع ما ذُِكر ؟هِذِه ؟ وكَيف الطَِّريق إلَى دخوِلِهم ِفي الْ

 ابفَأَج:  
 ٍة ِمنِريعش نٍة عِنعتمكُلِّ طَاِئفٍَة م ِمن ثَاِلِهمأَملَاِء وؤالُ هِقت ِلِمنيساِع الْممِبِإج ِجبلْ ي؛ ب وزجي ، معن

فَِة الْممتِنعِة عن الصلَواِت الْخمِس أَو عن أَداِء الزكَاِة شراِئِع الِْإسلَاِم الظَّاِهرِة  الْمتواِترِة ؛ ِمثْلُ الطَّاِئ
الْمفْروضِة إلَى الْأَصناِف الثَّماِنيِة الَِّتي سماها اللَّه تعالَى ِفي ِكتاِبِه أَو عن ِصياِم شهِر رمضانَ أَو الَِّذين لَا 

ِدماِء الْمسِلِمني وأَخِذ أَمواِلِهم أَو لَا يتحاكَمونَ بينهم ِبالشرِع الَِّذي بعثَ اللَّه ِبِه يمتِنعونَ عن سفِْك 
لَ عا قَاتكَمكَاِة واِنِعي الزِفي م مهنع اللَّه ِضيِة رابحالص اِئرسو يقدكٍْر الصو با قَالَ أَبكَم ولَهسر نب ِلي

 ِبيالن ابحأَصأَِبي طَاِلٍب و �  ِبيالن قَالَ ِفيِهم الَِّذين اِرجوالْخ �  } لَاِتِهمص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحي
نح اِوزجآنَ لَا يُءونَ الْقُرقْري اَءِتِهمِقر عم هاَءتِقرو اِمِهمِصي عم هامِصيا ولَاِم كَمالِْإس قُونَ ِمنرمي مهاِجر

} يمرق السهم ِمن الرِميِة أَينما لَِقيتموهم فَاقْتلُوهم ؛ فَِإنَّ ِفي قَتِلِهم أَجرا ِعند اللَِّه ِلمن قَتلَهم يوم الِْقيامِة 
يا أَيها { : وِبقَوِلِه تعالَى } م حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه وقَاِتلُوه{ : وذَِلك ِبقَوِلِه تعالَى 

 ِمِننيؤم متا إنْ كُنبالر ِمن ِقيا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم اللَّ} { الَِّذين ٍب ِمنروا ِبحلُوا فَأْذَنفْعت ِه فَِإنْ لَم
ويدعونَ قَبلَ الِْقتاِل إلَى . والربا آِخر ما حرمه اللَّه ورسولُه فَكَيف ِبما هو أَعظَم تحِرميا . } ورسوِلِه 

جِبم مهِف ِمنكْتي لَمو مهِمن ثَقوتا اسوهمزلَاِم فَِإنْ الْتاِئِع الِْإسراِم شِد الْكَلَاِم الِْتزر . نكٍْر ِبمو بلَ أَبا فَعكَم
أَنا خِليفَةُ رسوِل : اختاروا ؛ إما الْحرب الْمجلِّيةُ وِإما السلْم الْمخِزيةُ وقَالَ : قَاتلَهم بعد إنْ أَذَلَّهم وقَالَ 

تشهدونَ أَنَّ قَتلَانا ِفي : جلِّيةُ قَد عرفْناها فَما السلْم الْمخِزيةُ ؟ قَالَ هِذِه الْحرب الْم: فَقَالُوا .  � اللَِّه 

                                                 
 )٥٤٥ص  / ٢٨ج  (-جمموع الفتاوى البن تيمية  -  ٣٥٤



 ٤٨٥

 اعالْكُر كُمِمن ِزعنناِر وِفي الن لَاكُمقَتِة ونالْج- لَاحالسلَ ويِني الْخعوِل اللَِّه - يسِليفَةُ رى خرى يتح  � 
ؤالْمو دعا برونَ أَمِمن . اِئعرش مهلِّمعي نم ِهملُ إلَيسرةَ يوا الطَّاعرلَاِء إذَا أَظْهؤِفي ِمثِْل ه اِجبكَذَا الْوفَه

ستخِدم بعض الْمِطيِعني ِمنهم وِإما أَنْ ي. الِْإسلَاِم ويِقيم ِبِهم الصلَواِت وما ينتِفعونَ ِبِه ِمن شراِئِع الِْإسلَاِم 
 ِلِمنيسِة الْماعمِفي ج ملُهعجيو ِلِمنيسِد الْمنقَاِتلُونَ ِبِه . ِفي جالَِّذي ي لَاحالس مهِمن ِزعنا ِبأَنْ يِإمو

ى يستِقيموا ؛ وِإما أَنْ يقْتلَ الْممتِنع ِمنهم ِمن الِْتزاِم وِإما أَنهم يضعوه حت. ويمنعونَ ِمن ركُوِب الْخيِل 
وِإنْ لَم يستِجيبوا ِللَِّه وِلرسوِلِه وجب ِقتالُهم حتى يلْتِزموا شراِئع الِْإسلَاِم الظَّاِهرةَ الْمتواِترةَ وهذَا . الشِريعِة 
ع فَقتم ِلِمنيساِء الْملَمع نيِه بلَي . لَمأَع اَللَّه٣٥٥ .و.  

  
����������������  

                                                 
/  ١٠ج (و) ٤٣٤ص  / ١ج  (-  الرقمية -والدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ٥٥٦ص  / ٢٨ج  (-جمموع الفتاوى البن تيمية  - ٣٥٥
 )١٢١ص  / ١٢ج (و) ١٧٧ص 



 ٤٨٦

  : قتال البغاة -١٤
وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا { : قال تعاىل 

ي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني الَِّت
)٩ (محرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْممونَ ِإن)١٠، ٩/احلجرات[}) ١٠[  

 بينهما بالعدِل ، وذَِلك بالدعوِة ِإىل حكِْم - يا أيها املُؤِمنونَ -وإذَا اقْتتلَت طَاِئفَتاِن ِمن املُؤمنني فَأِصِلحوا 
إىل حكِْم اِهللا ، وتجاوزت حدود العدِل ، اِهللا ، والرضا ِبما فيِه ، فإذا أبت ِإحدى هاِتِني الطَّاِئفَتِني اِإلجابةَ 

وأَجابِت االخرى ، فَقَاِتلُوا اليت تعتِدي وتأىب اِإلجابةَ إىل حكْم اِهللا ، حتى ترِجع إليِه وتخضع لَه ، فَِإنْ 
بينهما بالعدِل ، واعِدلُوا يف حكِْمكُم فإنَّ اَهللا رجعت الطَّاِئفَةُ الباِغيةُ إىل الرضا ِبحكْم اِهللا ، فَأصِلحوا 

  .يحب العاِدلني ، ويجِزِيهم أحسن اجلَزاِء 
  " ) .املُسِلم أخو املُسِلِم ال يظِْلمه وال يسِلمه : "  � وقَالَ رسولُ اِهللا (   املُؤِمنونَ إخوةٌ يف الديِن ، 

وا بِلحقُوا فأصاتِب ، وسالن ويِن منونَ بني األخِلحصني كَما تقَاِتلَتني املُتقَاِتلَِني ، أو الطَّاِئفَتويِن املُتاألخ ني
  .اَهللا يف جميِع أموِركُم لَعل اَهللا يرحمكُم ويصفَح عما سلَف ِمنكُم ِمن ذُنوٍب وهفَواٍت 

عدة تشريعية عملية لصيانة اتمع املؤمن من اخلصام والتفكك ، حتت الرتوات وهذه قا: " ويف الظالل 
  .واالندفاعات

تأيت تعقيبا على تبني خرب الفاسق ، وعدم العجلة واالندفاع وراء احلمية واحلماسة ، قبل التثبت 
  .واالستيقان

ريعا لتاليف مثل هذه وسواء كان نزول هذه اآلية بسبب حادث معني كما ذكرت الروايات ، أم كان تش
مث إلقرار احلق . احلالة ، فهو ميثل قاعدة عامة حمكمة لصيانة اجلماعة اإلسالمية من التفكك والتفرق

  .واالرتكان يف هذا كله إىل تقوى اللّه ورجاء رمحته بإقرار العدل والصالح. والعدل والصالح
ويستبقي لكلتا . ئفتني من املؤمنني إمكان وقوع القتال بني طا- أو هو يفترض -والقرآن قد واجه 

الطائفتني وصف اإلميان مع اقتتاهلما ، ومع احتمال أن إحدامها قد تكون باغية على األخرى ، بل مع 
  .احتمال أن تكون كلتامها باغية يف جانب من اجلوانب

فإن . املتقاتلني أن يقوموا باإلصالح بني - من غري الطائفتني املتقاتلتني طبعا -وهو يكلف الذين آمنوا 
 ومثله أن تبغيا معا برفض الصلح أو رفض قبول حكم اللّه يف -بغت إحدامها فلم تقبل الرجوع إىل احلق 

 فعلى املؤمنني أن يقاتلوا البغاة إذن ، وأن يظلوا يقاتلوم حىت يرجعوا إىل أمر -املسائل املتنازع عليها 
 ، وقبول حكم اللّه فيما اختلفوا فيه ، وأدى إىل اخلصام وأمر اللّه هو وضع اخلصومة بني املؤمنني. اللّه



 ٤٨٧

فإذا مت قبول البغاة حلكم اللّه ، قام املؤمنون باإلصالح القائم على العدل الدقيق طاعة للّه وطلبا . والقتال
  ..» ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني«.. لرضاه 

الذين آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم ، ويعقب على هذه الدعوة وهذا احلكم باستجاشة قلوب 
واليت مجعتهم بعد تفرق ، وألفت بينهم بعد خصام وتذكريهم بتقوى اللّه ، والتلويح هلم برمحته اليت تنال 

  : بتقواه 
»ت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو ، كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ ، فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْممونَِإنمحر «..  

ومما يترتب على هذه األخوة أن يكون احلب والسالم والتعاون والوحدة هي األصل يف اجلماعة املسلمة ، 
وأن يكون اخلالف أو القتال هو االستثناء الذي جيب أن يرد إىل األصل فور وقوعه وأن يستباح يف سبيل 

م إىل الصف ، وليزيلوا هذا اخلروج على األصل تقريره قتال املؤمنني اآلخرين للبغاة من إخوام لريدوه
  .والقاعدة

  .وهو إجراء صارم وحازم كذلك
ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك أال جيهز على جريح يف معارك التحكيم هذه ، وأال يقتل أسري ، وأال 

اهلم ليس هو ألن الغرض من قت. يتعقب مدبر ترك املعركة ، وألقى السالح ، وال تؤخذ أموال البغاة غنيمة
  .القضاء عليهم ، وإمنا هو ردهم إىل الصف ، وضمهم إىل لواء األخوة اإلسالمية

واألصل يف نظام األمة املسلمة أن يكون للمسلمني يف أحناء األرض إمامة واحدة ، وأنه إذا بويع إلمام ، 
لى هذا األصل قام اإلمام وع. وجب قتل الثاين ، واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها املؤمنون مع اإلمام

 بقتال البغاة يف وقعة اجلمل ويف وقعة صفني وقام معه بقتاهلم أجالء الصحابة - رضي اللّه عنه -علي 
  .رضوان اللّه عليهم

 رضي اللّه عنهم -وقد ختلف بعضهم عن املعركة منهم سعد وحممد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر 
وإما ألم كما يقول اإلمام اجلصاص . ق يف املوقف يف حينه فاعتربوها فتنة إما ألم مل يتبينوا وجه احل-
واالحتمال .. » رمبا رأوا اإلمام مكتفيا مبن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك«: 

 -  رضي اللّه عنه-كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر . األول أرجح ، تدل عليه بعض أقواهلم املروية
  .يف ندمه فيما بعد على أنه مل يقاتل مع اإلمام

 مبا يف ذلك احلاالت االستثنائية -ومع قيام هذا األصل فإن النص القرآين ميكن إعماله يف مجيع احلاالت 
اليت يقوم فيها إمامان أو أكثر يف أقطار متفرقة متباعدة من بالد املسلمني ، وهي حالة ضرورة واستثناء 

أو إذا . واجب املسلمني أن حياربوا البغاة مع اإلمام الواحد ، إذا خرج هؤالء البغاة عليه ف-من القاعدة 
وواجب املسلمني كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا متثلوا يف . بغت طائفة على طائفة يف إمامته دون خروج عليه



 ٤٨٨

غية حىت تفيء إىل أمر إحدى اإلمامات املتعددة يف حاالت التعدد االستثنائية ، بتجمعهم ضد الفئة البا
  .وهكذا يعمل النص القرآين يف مجيع الظروف واألحوال. اللّه

وواضح أن هذا النظام ، نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر اللّه ، نظام له السبق من 
ص الواضحني وله الكمال والرباءة من العيب والنق. حيث الزمن على كل حماوالت البشرية يف هذا الطريق

  ! يف كل حماوالت البشرية البائسة القاصرة اليت حاولتها يف كل جتارا الكسيحة
وله بعد هذا وذاك صفة النظافة واألمانة والعدل املطلق ، ألن االحتكام فيه إىل أمر اللّه الذي ال يشوبه 

. رج ، وتكبو وتتعثرولكن البشرية البائسة تطلع وتع.. غرض وال هوى ، وال يتعلق به نقص أو قصور 
  ٣٥٦!وأمامها الطريق الواضح املمهد املستقيم
  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

  "الْخلَفَاِء الراِشِدين والْأَِئمِة الْمهِديني " فَصلٌ ِفي  أَعداِء " 
الْمنتِسِبني إلَى الِْإسلَاِم ِمن أَهِل الِْقبلَِة ولَعِنِهم وبغِضِهم الْخلَفَاُء الراِشدونَ الْأَربعةُ اُبتلُوا ِبمعاداِة بعِض 

وتكِْفِريِهم فَأَبو بكٍْر وعمر أَبغضتهما الراِفضةُ ولَعنتهما دونَ غَيِرِهم ِمن الطَّواِئِف ؛ وِلهذَا ِقيلَ ِللِْإماِم أَحمد 
  ي ؟ من الرافض: 

  .الَِّذي يسب أَبا بكٍْر وعمر : قَالَ 
 وِبهذَا سميت الراِفضةُ ؛ فَِإنهم رفَضوا زيد بن عِلي لَما تولَّى الْخِليفَتيِن أَبا بكٍْر وعمر ِلبغِضِهم لَهما 

  فَالْمبِغض لَهما هو الرافضي 
  . ما سموا راِفضةً ِلرفِْضِهم أَبا بكٍْر وعمر إن: وِقيلَ 

ِمن الْمناِفِقني الزناِدقَِة فَِإنه ابتدعه ابن سبٍأ الزنِديق وأَظْهر الْغلُو ِفي عِلي ِبدعوى الِْإمامِة " وأَصلُ الرفِْض " 
  ِعصمةَ لَه وِلهذَا لَما كَانَ مبدؤه ِمن النفَاِق والنص علَيِه وادعى الْ

  :قَالَ بعض السلَِف 
 ِنفَاق مهضغبانٌ واِشٍم إميِني هب بحو ا ِنفَاقمهضغبانٌ وإمي رمعكٍْر وأَِبي ب بح  .  

  :وقَالَ عبد اللَِّه بن مسعوٍد 
{ : " الَِّتي أُِمر ِبها فَِإنه قَالَ  �  بكٍْر وعمر ومعِرفَةُ فَضِلِهما ِمن السنِة أَي ِمن شِريعِة النِبي  حب أَِبي

  } أَِبي بكٍْر وعمر : اقْتدوا ِباَللَّذَيِن ِمن بعِدي 

                                                 
 )٣٣٤٣ / ٦ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٥٦



 ٤٨٩

دعب نلَى ما عِلِهمِرفَةُ فَضعذَا كَانَ مِلهو  ِليعانَ وثْمِفيِه ِبِخلَاِف ع قُّفوالت وزجا لَا ياِجبا ومرضي اهللا (ه
  فَِفي جواِز التوقُِّف ِفيِهما قَولَاِن ) عنهما 

   وكَذَِلك هلْ يسوغُ اِلاجِتهاد ِفي تفِْضيِل عِلي علَى عثْمانَ ؟ 
  : ِفيِه ِروايتاِن 

-ماهداِع : ا  إحمالَفَِتِه ِلِإجخِة ِلمعِة إلَى الِْبدنالس ِمن جرانَ خثْملَى عا عِليلَ عفَض نفَم وغُ ذَِلكسلَا ي
ى ذَِلك عن غَيِر يرو. من قَدم عِليا علَى عثْمانَ فَقَد أَزرى ِبالْمهاِجِرين والْأَنصاِر : الصحابِة وِلهذَا ِقيلَ 

  . ِمنهم أَيوب السختياين وأَحمد بن حنبٍل والدارقطين : واِحٍد 
لَا يبدع من قَدم عِليا ِلتقَارِب حاِل عثْمانَ وعِلي إذْ السنةُ ِهي الشِريعةُ وِهي ما شرعه اللَّه :  والثَّاِنيةُ -

سرو كرت وزجي لَِكن ذَِلك ِضد ِتقَاداع وزجاٍب فَلَا يبِتحاس اٍب أَوإجي رِبِه أَم ا أُِمرم وهيِن والد ِمن ولُه
ِكفَايِة ؛ ِلئَلَّا يِضيع الْمستحب ِمن غَيِر أَنْ يجوز اعِتقَاد ترِك اسِتحباِبِه ؛ ومعِرفَةُ اسِتحباِبِه فَرض علَى الْ

  . شيٌء ِمن الديِن 
 تا قَامةُ " فَلَمِعيرالْأَِدلَّةُ الش " ذَِلك كرت زجي ا لَمقِْدِميِهمتو رمعكٍْر واِع أَِبي ببوِب اتجلَى وع .  

 طَاِئفَةٌ ِمن الشيعِة الزيِديِة - مع الراِفضِة -أَو كَفَّره أَيضا فَأَبغضه أَو سبه ) رضي اهللا عنه (وأَما  عثْمانُ 
  . والْخواِرِج 
  ِليا عأَمرضي اهللا عنه (و ( لُوهقَات الَِّذين ِتِهمِشيعةَ ويِني أُمب ِمن كَِثريو اِرجوالْخ هكَفَّر أَو هبسو هضغفَأَب

و وهبس .  
  . وساِئر أَهِل الْجماعِة )  رضي اهللا عنهما (فَالْخواِرج تكَفِّر عثْمانَ وعِليا 

  الَِّذين شايعوه بعد التحِكيِم )  " رضي اهللا عنه (ِشيعةُ عِلي " وأَما 
ته بعد التحِكيِم فَكَانَ بينهما ِمن التقَابِل وتلَا عن بعِضِهم الَِّتي شايع) " رضي اهللا عنه (ِشيعةُ معاِويةَ " و 

  ِليع عم تةُ الَِّتي كَانيعالش كُنت لَما كَانَ وم مهضعِلأَِبي ) رضي اهللا عنه (وتكافر ب قُّصنا تهِمن رظْهي
ي نا ملَا ِفيهو رمعكٍْر وب كَلَّمتا كَانَ يمِإنا وا ِفيهاِئعانَ شثْمع بلَا كَانَ سو رمعكٍْر ولَى أَِبي با عِليع مقَد

 رِه آخلَيع درفَي مهضعِبِه ب .  
  ِليفِْضيلُ عت كَذَِلكرضي اهللا عنه (و (ا ِبِخلَاِفا ِفيهورهشم كُني ِه لَملَيع  ِليع بس ) رضي اهللا عنه (

  ) رضي اهللا عنه (فَِإنه كَانَ شاِئعا ِفي أَتباِع معاِويةَ 
  ِليذَا كَانَ عِلهرضي اهللا عنه (و ( َةاِويعم ِمن قإلَى الْح بأَقْرو قلَى ِبالْحأَو هابحأَصو) رضي اهللا عنه (
تمرق ماِرقَةٌ علَى { : " قَالَ  � عن النِبي ) رضي اهللا عنه ( الصِحيحيِن عن أَِبي سِعيٍد وأَصحاِبِه كَما ِفي
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 قِن ِبالْحيلَى الطَّاِئفَتأَو ملُهقْتفَت ِلِمنيسالْم قٍَة ِمنِحِني ِفر {. اضِحيِح أَيِفي الص ِويرو " : } ىنأَد
يالطَّاِئفَت قِن إلَى الْح { .  

  ِليع بكَانَ سا ) رضي اهللا عنه (وقَالَ لَهِبِه الطَّاِئفَةُ أَنْ ي قَّتحتِي الَِّذي اسغالْب ِمن هنلَعالطَّاِئفَةُ : و
رضي (قَالَ ِلي ابن عباٍس : ةَ قَالَ عن ِعكِْرم{ الْباِغيةُ ؛ كَما رواه الْبخاِري ِفي صِحيِحِه عن خاِلٍد الْحذَّاِء 

انطَِلقَا إلَى أَِبي سِعيٍد واسمعا ِمن حِديِثِه فَانطَلَقْنا فَِإذَا هو ِفي حاِئٍط يصِلحه : وِلابِنِه عِلي ) اهللا عنه ما
  : ا أَتى عِليْ ذَكَر ِبناَء الْمسِجِد فَقَالَ فَأَخذَ ِرداَءه فَاحتبى ِبِه ثُم أَنشأَ يحدثُنا حتى إذَ

 ِبيالن آهِن فَريتِن لَِبنيتلَِبن ارمعةً وةً لَِبنِملُ لَِبنحا نقُولُ  � كُنيو هنع ابرالت فُضنلَ يعفَج : لُهقْتت ارمع حيو
وهعدةُ ياِغياِر قَالَ الِْفئَةُ الْبإلَى الن هونعديِة ونإلَى الْج م : ارمقُولُ عِن : يالِْفت وذُ ِباَللَِّه ِمنأَع {.  

رضي اهللا (أَخبرِني من هو خير ِمني أَبو قتادة : أَيضا قَالَ ) رضي اهللا عنه ( ورواه مسِلم عن أَِبي سِعيٍد 
 جعلَ يمسح - ِحني جعلَ يحِفر الْخندق -) رضي اهللا عنه (قَالَ ِلعماِر  � سولَ اللَِّه أَنَّ ر{ ) عنه 

عن ) رضي اهللا عنها (ورواه مسِلم أَيضا عن أَم سلَمةَ . } بؤس ابِن سميةَ تقْتلُه ِفئَةٌ باِغيةٌ : رأْسه ويقُولُ 
  . } تقْتلُ عمارا الِْفئَةُ الْباِغيةُ { : " أَنه قَالَ  � ي النِب

  ِليِة عامِة إملَى ِصحلُّ عدا يضذَا أَيهاٍع إلَى ) رضي اهللا عنه (وِتِه دإلَى طَاع اِعيأَنَّ الدِتِه ووِب طَاعجوو
 وهو دِليلٌ علَى أَنه لَم يكُن يجوز ِقتالُ عِلي  - وِإنْ كَانَ متأَولًا -ٍع إلَى الناِر الْجنِة والداِعي إلَى مقَاتلَِتِه دا

  ) رضي اهللا عنه (
ِن ِلأَصلَيالْقَو  حأَص وهأِْويٍل واٍغ ِبلَا تب لًا أَوأَوتِإنْ كَانَ مِطئٌ وخم قَاِتلُهذَا فَملَى هعو كْمالْح وها واِبنح

وهو مذْهب الْأَِئمِة الْفُقَهاِء الَِّذين فَرعوا علَى ذَِلك ِقتالَ الْبغاِة ) رضي اهللا عنه (ِبتخِطئَِة من قَاتلَ عِليا 
 ِلنيأَوتالْم .  

اس اِفِعيلَى الشِعٍني عم نى بيحي كَرأَن كَذَِلكو ِليِة عِبِسري لَالَهرضي اهللا عنه (ِتد ( ِلنيأَوتاِة الْمغاِل الْبِفي ِقت
أَيجعلُ طَلْحةُ والزبير بغاةً ؟ رد علَيِه الِْإمام أَحمد فَقَالَ ويحك وأَي شيٍء يسعه أَنْ يضع ِفي هذَا : قَالَ 

ِفي ذَِلك لَم يكُن معه سنةٌ ِمن الْخلَفَاِء الراِشِدين ) رضي اهللا عنه (إنْ لَم يقْتِد ِبِسريِة عِلي يعِني : الْمقَاِم 
  . ِفي ِقتاِل الْبغاِة 
وهو قَولُ . تِهٍد مِصيب كُلُّ مج: أَنَّ كُلا ِمنهما مِصيب وهذَا ِبناًء علَى قَوِل من يقُولُ : والْقَولُ الثَّاِني 

  . طَواِئف ِمن أَهِل الْكَلَاِم ِمن الْمعتِزلَِة والْأَشعِريِة 
 وهذَا. أَنَّ الْمِصيب واِحد لَا ِبعيِنِه ذَكَر الْأَقْوالَ الثَّلَاثَةَ ابن حاِمٍد والْقَاِضي وغَيرهما : وِفيها قَولٌ ثَاِلثٌ 

كالكرامية الَِّذين : الْقَولُ يشِبه قَولَ الْمتوقِِّفني ِفي ِخلَافَِة عِلي ِمن أَهِل الْبصرِة وأَهِل الْحِديِث وأَهِل الْكَلَاِم 
وص عن أَحمد تبِديع من توقَّف لَِكن الْمنص. ِكلَاهما كَانَ إماما ويجوزونَ عقْد الِْخلَافَِة ِلاثْنيِن : يقُولُونَ 
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  ِليقَالَ ) رضي اهللا عنه (ِفي ِخلَافَِة عو : لَمِتِه واكَحنم نى عهناِنِه ورِبِهج رأَمِلِه واِر أَهِحم لُّ ِمنأَض وه
  .يس غَير عِلي أَولَى ِبالْحق ِمنه ولَا شكُّوا ِفي ذَِلك يتردد أَحمد ولَا أَحد ِمن أَِئمِة السنِة ِفي أَنه لَ

 فَتصِويب أَحِدِهما لَا ِبعيِنِه تجِويز ِلأَنْ يكُونَ غَير عِلي أَولَى ِمنه ِبالْحق وهذَا لَا يقُولُه إلَّا مبتِدع ضالٌّ ِفيِه 
ِب وصالن ِمن عوِه نذَم نِسكُونَ عما يٍد كَمِطئَِة أَحخت نع مهضعب كُتسي قَد لًا ؛ لَِكنأَوتِإنْ كَانَ م

  . والطَّعِن علَيِه إمساكًا عما شجر بينهم وهذَا يشِبه قَولَ من يصوب الطَّاِئفَتيِن 
أَولَى ِبالْحق وأَقْرب إلَيِه كَما دلَّ ) رضي اهللا عنه (أَنَّ عِليا : لسنِة وعلَماُء الْحِديِث ولَم يستِرب أَِئمةُ ا

 ِلما -علَيِه النص ؛ وِإنْ استرابوا ِفي وصِف الطَّاِئفَِة الْأُخرى ِبظُلِْم أَو بغٍي ؛ ومن وصفَها ِبالظُّلِْم والْبغِي 
  .  جعلَ الْمجتِهد ِفي ذَِلك ِمن أَهِل التأِْويِل -) رضي اهللا عنه (جاَء ِمن حِديِث عماٍر 

  : يبقَى أَنْ يقَالَ 
 ِليع عا ماِجبا كَانَ والُهكُونُ ِقتِة فَياِغياِل الطَّاِئفَِة الْبِبِقت رأَم الَى قَدعت وا ) ضي اهللا عنه ر(فَاَللَّهدقَع اَلَِّذينو

كَسعِد وزيٍد وابِن عمر وأُسامةَ ومحمِد بِن مسلمة وأَِبي بكْرةَ : عن الِْقتاِل هم جملَةُ أَعياِن الصحابِة 
{ "  � ن الِْقتاِل ِفي الِْفتنِة وقَولُه ِفي الْقُعوِد ع � وهم يروونَ النصوص عن النِبي ) رضي اهللا عنهم (

{ : وقَولُه } الْقَاِعد ِفيها خير ِمن الْقَاِئِم والْقَاِئم ِفيها خير ِمن الساِعي والساِعي ِفيها خير ِمن الْموِضِع 
وأَمِرِه } ها شعف الِْجباِل ومواِقع الْقَطِْر يِفر ِبِديِنِه ِمن الِْفتِن يوِشك أَنْ يكُونَ خير ماِل الْمسِلِم غَنما يتبع ِب

وِبحِديِث أَِبي بكْرةَ ِللْأَحنِف بِن قَيٍس لَما } أَنْ يتِخذَ سيفًا ِمن خشٍب { " ِلصاِحِب السيِف ِعند الِْفتنِة 
ِلي بذْهأَنْ ي ادأَر لُهقَو وهو ِليع عولُ ِفي { "  � : قَاِتلَ مقْتالْما فَالْقَاِتلُ وِهمفَيياِن ِبسِلمسقَى الْمإذَا الْت

لَا ترِجعوا بعِدي كُفَّارا يضِرب بعضكُم ِرقَاب { : " واِلاحِتجاج علَى ذَِلك ِبقَوِلِه . الْحِديثَ } الناِر 
ٍض بى قَالَ } عتِة حنِة السِة أَِئمامعِديِث وِل الْحأَه بذْهذَا مهو : نع ِليع ودا أَنَّ قُعنابحأَص ِلفتخلَا ي

ربتاِل وِمِه ِفي الِْقتلَواِلِه ِفي تح ِمن ذَا ظَاِهرهو دقَع لَو لَ لَهاِل كَانَ أَفْضالِْقت ِنِه لَهِن ابسِة الْحعاجرمِمِه ِبِه و
 لَه لُهقَوو ِت ؟ : ِفي ذَِلكا أَبك يهأَن أَلَم  

 لُهقَوو :ِإنْ كَانَ إثْمو ِظيملَع هرا إنَّ أَجرإنْ كَانَ ب رمع ناللَِّه ب دبعاِلٍك وم نب دعس هقَاٍم قَامم را إنَّ ِللَِّه د
 ِسريلَي طَأَهخ .  

 ذَِلك را أَظْهلَم هِبيِع ِبِخلَافَِتِه فَِإنرِك الترد ِفي تماِم أَحلَى الِْإموا عجتذَا احِبهِتِه وطَاع وبجو اِرضعذَا يهو
 مهضعب ِة فَِفي : قَالَ لَهالطَّاع اِجبا واملْ إذَا قُلْت كَانَ إمب اهِطيعي ثُ لَميِر حيبالزةَ ولَى طَلْحع نطَع ذَِلك

 مفَقَالَ لَه لَاهد : قَاتمٍء : أَحيِفي ش ِبِهمرح ت ِمني لَسلُ : إنخلَا أَد هانوِإخو ِليِفيِه ع عازنا تِني أَنَّ معي
ن اِلاجِتهاِد والتأِْويِل الَِّذي هم أَعلَم ِبِه ِمني ولَيس ذَِلك ِمن مساِئِل الِْعلِْم الَِّتي بينهم ِفيِه ؛ ِلما بينهم ِم

 مكُونَ قَلِْبي لَهأَنَّ يو مفَاِر لَهِتغِباِلاس ورأْما مأَنو مهاِحٍد ِمناِل كُلِّ وِقيقَةَ حح ِرفى أَعتِنيِني حعا تِليمس
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 ِتِه ثَاِبتامِإمِخلَافَِتِه و ِتقَاداع لَِكن؛ و ردها لَا ياِئِل مالْفَضاِبِق ووالس ِمن ملَهو الَاِتِهمومو ِتِهمبحِبم ورأْممو
رضي اهللا عنه (عثْمانَ "  تركَه كَما أَنَّ إمامةَ ِبالنص وما ثَبت ِبالنص وجب اتباعه وِإنْ كَانَ بعض الْأَكَاِبِر

وِخلَافَته ثَاِبتةٌ إلَى ِحِني انِقراِض أَياِمِه وِإنْ كَانَ ِفي تخلُِّف بعِضِهم عن طَاعِتِه أَو نصرِتِه ؛ وِفي مخالَفَِة ) " 
 لَه ِضِهمعا ِفيِه إذْ: بأِْويِل مالت ِمن ِليى ِفي ِخلَافَِة عرا جنَ موِفيِه .  كَانَ أَه عازنالَِّذي ت وه ِضعوذَا الْمهو

  :اجِتهاد السلَِف والْخلَِف فَِمن قَوٍم يقُولُونَ 
ِمن قُولُ كَِثريا يكَمو هعلَ مقَات نم لَها فَعكَم ِليع عاِل موِب الِْقتجفُوا ِفي  ِبونص أِْي الَِّذينالرِل الْكَلَاِم وأَه 

 ِمن ِتيِب ذَِلكرأُ تدبماِة وغاِل الْبوِب ِقتجوِتِه ووِب طَاعج؛ ِلو هعالَ موا الِْقتبجثُ أَويِي حغِل الْباِل أَهِقت
  . فُقَهاِء الْكُوفَِة واتبعهم آخرونَ 

 ِمنقُولُونَ وٍم يقَو :  
 ِمن لَهفَع نم لَها فَعةُ كَمورهشةُ الْمالْكَِثري وصصِبِه الن اَءتا جِة كَمناِل ِفي الِْفتالِْقت كرت وعرشلْ الْمب

 ِبياِر النباِل ِلِإخالِْقت نع اِل ِفي الْ{ "  � الْقَاِعِدينالِْقت كرأَنَّ ت ريِة خنِفت { و " } ِنالِْفت ِمن ارأَنَّ الِْفر
وكَنهِيِه ِلمن نهاه عن الِْقتاِل ِفيها وأَمره ِبِاتخاِذ } ِبِاتخاِذ غَنٍم ِفي رُءوِس الِْجباِل خير ِمن الِْقتاِل ِفيها 

 ِليِن عِلكَوٍب وشخ ٍف ِمنيِفي آِخِر ) نه رضي اهللا ع(س مطَها غَبمبلْ رب هعاِل مالِْقت نع الْقَاِعِدين ذُمي لَم
وِلأَجِل هِذِه النصوِص لَا يختِلف أَصحابنا أَنَّ ترك عِلي الِْقتالَ كَانَ أَفْضلَ ؛ ِلأَنَّ النصوص صرحت . الْأَمِر 

 ا قَالُوا ِبأَنَّ الْقَاِعدقُوِع ِفيهالْو ِمن ريا خهنع دعالْبالْقَاِئِم و ِمن ريا خاِن : ِفيهحجِبر رظْهِل يمانُ الْعحجرو
ما ووقَع ِمن خروِجِهم عن عاِقبِتِه وِمن الْمعلُوِم أَنهم إذَا لَم يبدُءوه ِبِقتاِل فَلَو لَم يقَاِتلْهم لَم يقَع أَكْثَر ِم

طَاعِتِه لَِكن ِبالِْقتاِل زاد الْبلَاُء وسِفكَت الدماُء وتنافَرت الْقُلُوب وخرجت علَيِه الْخواِرج وحكِّم الْحكَماِن 
الْم ِمن رفَظَه ِمِننيؤِبأَِمِري الْم هاِزعنم يمى ستةٌ حلَحصلْ ِبِه مصحي لَماِل ولَ الِْقتقَب كُني ا لَمفَاِسِد م

وهذَا دِليلٌ علَى أَنَّ تركَه كَانَ أَفْضلَ ِمن ِفعِلِه فَِإنَّ فَضاِئلَ الْأَعماِل إنما ِهي ِبنتاِئِجها وعواِقِبها . راِجحةٌ 
وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا { : تالُ الطَّاِئفَِة الْباِغيِة بعد اِلاقِْتتاِل ؛ فَِإنه قَالَ تعالَى والْقُرآنُ إنما ِفيِه ِق

مر ِبالِْقتاِل ابِتداًء مع فَلَم يأْ. الْآيةَ } فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت إحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي 
  . واِحدٍة ِمن الطَّاِئفَتيِن ؛ لَِكن أُِمر ِبالِْإصلَاِح وِبِقتاِل الْباِغيِة 

 اِل " إنْ ِقيلَ " واِلاقِْتت دعب يغالْباُء وِتداِلاب معةُ ياِغيِد: ِقيلَ . الْبِلأَح رِة أَمِفي الْآي سقَاِتلَ فَلَيا ِبأَنْ تِهم
إنما هو ِفي أَنْ ِفعلَ الِْقتاِل ِمن عِلي : الْأُخرى وِإنما هو أَمر ِلساِئِر الْمؤِمِنني ِبِقتاِل الْباِغيِة والْكَلَام هنا 

ما إذَا قَاتلَ ِلكَوِن الِْقتاِل جاِئزا وِإنْ كَانَ تركُه لَم يكُن مأْمورا ِبِه بلْ كَانَ تركُه أَفْضلَ وأَ) رضي اهللا عنه (
فَهنا الْكَلَام ِفي وجوِب الِْقتاِل معه ِللطَّاِئفَِة الْباِغيِة أَو : أَفْضلَ أَو ِلكَوِنِه مجتِهدا ِفيِه ولَيس ِبجاِئِز ِفي الْباِطِن 
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ِل ِفي الِْفتنِة وهو موِضع تعارِض الْأَِدلَِّة واجِتهاِد الْعلَماِء والْمجاِهِدين ِمن الْمؤِمِنني بعد الِْإمساِك عن الِْقتا
  : الْجزِم ِبأَنه وِشيعته أَولَى الطَّاِئفَتيِن ِبالْحق فَيمِكن وجهاِن 

إذْ لَيس ِقتالُهم ِبأَولَى ِمن ِقتاِل . تاِل الطَّاِئفَِة الْباِغيِة مشروطٌ ِبالْقُدرِة والِْإمكَاِن أَنَّ الْأَمر ِبِق:  أَحدهما -
 أَحيانا ِهي الْمشِرِكني والْكُفَّاِر ومعلُوم أَنَّ ذَِلك مشروطٌ ِبالْقُدرِة والِْإمكَاِن فَقَد تكُونُ الْمصلَحةُ الْمشروعةُ

 ِبيالن لَها فَعةُ كَمداهعالْمةُ والَمسالْماِل وِبالْم آلُفالت �  لَمِة ورالْقُد ودجو قَدتإذَا اع امالِْإمٍة ورم رغَي
 لَحِر أَصفِْس الْأَمك ِفي نراِصلَةً كَانَ التح كُنت .أَى أَنَّ هر نمِتِه ولَحصم ِمن أَكْثَر هتدفْسالَ مذَا الِْقت : ِلمع

 نفَم صةٌ ِبالنِصيعم هأَن ورأْمالْم لَمعي ا لَمِفي م ِجبا تمإن هتاِم ِفيِه إذْ طَاعةُ الِْإمطَاع ِجبٍة فَلَا تنالُ ِفتِقت هأَن
ِقت وذَا هأَنَّ ه ِلمِة عنِلِه -الُ الِْفتِفع ِمن ريخ كَهرالَِّذي ت - اصٍن خيعم صن نِدلَ ععِه أَنْ يلَيع ِجبي لَم 

لَى اللَِّه والرسوِل إلَى نص عام مطْلٍَق ِفي طَاعِة أُوِلي الْأَمِر ولَا ِسيما وقَد أَمر اللَّه تعالَى ِعند التنازِع ِبالرد إ
ويشهد ِلذَِلك أَنَّ الرسولَ أَخبر ِبظُلِْم الْأُمراِء بعده وبغِيِهم ونهى عن ِقتاِلِهم ِلأَنَّ ذَِلك غَير مقْدوٍر ؛ إذْ . 

أَلَم { : وِل الِْإسلَاِم عن الِْقتاِل كَما ذَكَره ِبقَوِلِه مفْسدته أَعظَم ِمن مصلَحِتِه ؛ كَما نِهي الْمسِلمونَ ِفي أَ
 كُمِديكُفُّوا أَي مِقيلَ لَه إلَى الَِّذين رت { ِبيا كَانَ النكَملَى أَذَى  � وِر عبِبالص وِرينأْمم هابحأَصو

  . صفِْح عنهم حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه الْمشِرِكني والْمناِفِقني والْعفِْو وال
أَنها صارت باِغيةً ِفي أَثْناِء الْحاِل ِبما ظَهر ِمنها ِمن نصِب إماٍم وتسِميِتِه أَِمري الْمؤِمِنني وِمن : الْوجه الثَّاِني 

 ِو ذَِلكحنو قاِم الْحِن إمفَِإ. لَع هانحبس وهٍة ؛ ونالَ ِفتكَانَ ِقت هفَِإن لَ ذَِلكاِل قَبِبِخلَاِف اِلاقِْتت يغذَا بنَّ ه
اِل إذَا فَلَما أُِمر ِبالِْقت} فَِإنْ بغت إحداهما علَى الْأُخرى { : قَد ذَكَر اقِْتتالُ الطَّاِئفَتيِن ِمن الْمؤِمِنني ثُم قَالَ 

بغت إحدى الطَّاِئفَتيِن املقتتلتني دلَّ علَى أَنَّ الطَّاِئفَتيِن املقتتلتني قَد تكُونُ إحداهما باِغيةً ِفي حاٍل دونَ 
رد ِمن الْوصِف ِبالْبغِي يكُونُ يكُونُ قَبلَ الْبغِي وما و: فَما ورد ِمن النصوِص ِبترِك الِْقتاِل ِفي الِْفتنِة . حاٍل 

 رمع نى ابوا رلُ مأَوتذَا يلَى هعو يغلَ الْبصا حا لَماِجبو ِليع عالُ مكُونُ الِْقتِئٍذ يِحين؛ و ذَِلك دعب
 فَبعد التحِكيِم والتشيِع وظُهوِر الْبغِي لَم وِحينِئٍذ} إذَا حملَ علَى الِْقتاِل ِفي ذَِلك { ) " رضي اهللا عنهما (

 ِليع مقَاِتلْهرضي اهللا عنه (ي ( عم رصالن ِكِهمرةُ ِبتيعالش تِئٍذ ذَمِحين ِمناِل وةُ ِفي الِْقتيعالش هِطعت لَمو
 وِحينِئٍذ صاروا مذْموِمني ِبمعِصيِة الِْإماِم الْواِجِب الطَّاعِة وهو أَِمري وجوِبِه وِفي ذَِلك الْوقِْت سموا ِشيعةً

ولَما تركُوا ما يِجب ِمن نصِرِه صاروا أَهلَ باِطٍل وظُلٍْم إذْ ) رضي اهللا عنه (الْمؤِمِنني عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 
الَِّذين مع ) رضي اهللا عنه (فَصار ِحينِئٍذ ِشيعةَ  عثْمانَ . ترِك الْحق وتارةً ِلتعدي الْحق ذَاك يكُونُ تارةً ِل

لَا تزالُ طَاِئفَةٌ { "  � أَرجح ِمنهم ؛ وِلهذَا انتصروا علَيِهم ؛ وِلهذَا قَالَ النِبي ) رضي اهللا عنه (معاِويةَ 
وِبذَِلك استدلَّ معاِويةُ وقَام ماِلك بن خيامر فرِوى عن معاِذ بِن جبٍل } ن أُمِتي ظَاِهِرين علَى من خالَفَهم ِم

  أَولُ الْملُوِك ) رضي اهللا عنه (هو ِمن الْخلَفَاِء الراِشِدين ومعاِويةُ ) رضي اهللا عنه (وعِلي . أَنهم ِبالشاِم 
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 اِشِدينلَفَاِء الرِة الْخاٍع ِلِسريباتٍل ودِل عأَه عم لَِّطنيسلُوِك الْمالُ الْمِقت وهِس وذَا الِْجنه ِمن أَلَةُ ِهيسفَالْم
نَّ ِفي ذَِلك إقَامةَ الْعدِل ويغفُلُ عن كَون ذَِلك غَير فَِإنَّ كَِثريا ِمن الناِس يباِدر إلَى الْأَمِر ِبذَِلك ؛ ِلاعِتقَاِدِه أَ

وِلهذَا كَانَ مذْهب أَهِل الْحِديِث ترك الْخروِج ِبالِْقتاِل علَى . ممِكٍن بلْ تربو مفْسدته علَى مصلَحِتِه 
لَى ظُلِْمِهمِر عبالصاِة وغلُوِك الْباِر الْمرأَس ذَا ِمنكُونُ هي قَدفَاِجٍر ؛ و ِمن احرتسي أَو رب ِريحتسإلَى أَنْ ي 

رأَمِن وياِل الطَّاِئفَتاقِْتت دعِة باِغياِل الطَّاِئفَة الْبِبِقت را أَممِإناًء ؛ وِتداِل ابِبالِْقت رأْمي ِنِه لَمآِن ِفي كَوالْقُر 
 - إذْ الْآيةُ نزلَت ِفي نحِو ذَِلك -كَقَيِس ومين : ِبالِْإصلَاِح بينهما فَِإنه إذَا اقْتتلَت طَاِئفَتاِن ِمن أَهِل الْأَهواِء 

اِتلُوا الْباِغيةَ ؛ ِلأَنهم قَاِدرونَ علَى فَِإنه يِجب الِْإصلَاح بينهما وِإلَّا وجب علَى السلْطَاِن والْمسِلِمني أَنْ يقَ
ذَِلك فَيِجب علَيِهم أَداُء هذَا الْواِجِب وهذَا يبين رجحانَ الْقَوِل ابِتداًء فَِفي الْحاِل الْأَوِل لَم تكُن الْقُدرةُ 

اِهرا وِفي الْحاِل الثَّاِني حصلَ الْبغي وقَِوي الْعجز وهو أَولَى الطَّاِئفَتيِن تامةً علَى الِْقتاِل ولَا الْبغِي حاِصلًا ظَ
ِبالْحق وأَقْربهما إلَيِه مطْلَقًا والْأُخرى موصوفَةٌ ِبالْبغِي كَما جاَء ذَِلك ِفي الْحِديِث الصِحيِح ِمن حِديِث أَِبي 

وقَد كَانَ معاِويةُ والْمِغريةُ وغَيرهما يحتجونَ ِلرجحاِن الطَّاِئفَِة الشاِميِة ِبما هو ِفي . ما تقَدم سِعيٍد كَ
 ِبيالن نِن عيِحيحقَالَ  � الص هِر اللَّه لَ{ : " أَنةً ِبأَمِتي قَاِئمأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزلَا لَا تو مالَفَهخ نم مهرضا ي

وهم { : " سِمعت معاذَ بن جبٍل يقُولُ : فَقَام ماِلك بن خيامر فَقَالَ } من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ 
وهم ِبالشاِم وهذَا الَِّذي ِفي . اذًا يقُولُ وهذَا ماِلك بن خيامر يذْكُر أَنه سِمع مع: فَقَالَ معاِويةُ } ِبالشاِم 

 ِبيالن نةَ عبعِن شِة بِغريِديِث الْمح ِمن هوحا نضا أَيةَ ِفيِهماِويعِديِث مح ِن ِمنيِحيحلَا { : " قَالَ  � الص
وهذَا يحتجونَ ِبِه ِفي رجحاِن } يأِْتي أَمر اللَِّه وهم علَى ذَِلك تزالُ ِمن أُمِتي أُمةٌ ظَاِهرةٌ علَى الْحق حتى 

  : " أَهِل الشاِم ِبوجهيِن 
لَا { "  � لنِبي أَنهم الَِّذين ظَهروا وانتصروا وصار الْأَمر إلَيِهم بعد اِلاقِْتتاِل والِْفتنِة وقَد قَالَ ا" : أَحدهما 

 مالَفَهخ نم مهرضا } يةُ فَلَمورصنةُ الْمالظَّاِهر ِة ِهيِذِه الْأُمه ِمن قةَ ِبالْحِضي أَنَّ الطَّاِئفَةَ الْقَاِئمقْتذَا يهو
 قلَ الْحوا أَهلَاِء كَانؤه رصتان .  

 عينت أَنهم ِبالشاِم كَقَوِل معاٍذ وكَما روى مسِلم ِفي صِحيِحِه عن أَِبي هريرةَ أَنَّ النصوص" والثَّاِني " 
 ِبيالن نقَالَ  � ع هأَن " : } ِب ظَاِهِرينرلُ الْغالُ أَهزد } لَا يمأَح املُ : قَالَ الِْإمأَه مِب هرلُ الْغأَهو

كَانَ مِقيما ِبالْمِدينِة فَما يغرب عنها فَهو غَربه وما يشرق عنها فَهو شرقُه  � وذَِلك أَنَّ النِبي  . الشاِم
ِمن أَهِل الْمشِرِق قَِدم رجلَاِن : وكَانَ يسمي أَهلَ نجٍد وما يشِرق عنها أَهلَ الْمشِرِق كَما قَالَ ابن عمر 

 ِبيا فَقَالَ النطَبا { "  � فَخراِن لَِسحيالْب إنَّ ِمن { . ِبيالن نع ننالس تفَاضتاس قَدِفي  � و " رالش "
"  � ويِشري إلَى الْمشِرِق وقَولُه } اهنا الِْفتنةُ ِمن هاهنا الِْفتنةُ ِمن ه{ : " كَقَوِلِه : أَنَّ أَصلَه ِمن الْمشِرِق 

فَأَخبر أَنَّ الطَّاِئفَةَ الْمنصورةَ الْقَاِئمةَ علَى الْحق ِمن أُمِتِه . ونحو ذَِلك } رأْس الْكُفِْر نحو الْمشِرِق { 



 ٤٩٥

ِفتنةُ ورأْس الْكُفِْر ِبالْمشِرِق وكَانَ أَهلُ الْمِدينِة يسمونَ أَهلَ الشاِم ِبالْمغِرِب وهو الشام وما يغرب عنها والْ
إنه : أَنه إمام أَهِل الْمغِرِب ويقُولُونَ عن سفْيانَ الثَّوِري ونحِوِه : أَهلَ الْمغِرِب ويقُولُونَ عن األوزاعي 

إم ِرِقيشوِل مسِة الرِدينِة متامسلَى مع واِت هالْفُر داِم ِعنى الشهتنذَا ِلأَنَّ مهِرِق وشِل الْمأَه طُولَ  � ام
مهلَتِقب تذَا كَانِلهكَّةَ ؛ وِة متامسلَى ما عمهوحنقَّةُ والرانَ ورح ذَِلك دعبا ومهى كُلٍّ ِمننعلَِة ِبملَ الِْقبدأَع 

أَنهم يستقِْبلُونَ الركْن الشاِمي ويستدِبرونَ الْقُطْب الشاِمي ِمن غَيِر انِحراٍف إلَى ذَاِت الْيِمِني كَأَهِل الِْعراِق 
ت هِذِه النصوص علَى أَنَّ الطَّاِئفَةَ الْقَاِئمةَ ِبالْحق ِمن فَِإذَا دلَّ: قَالُوا . كَأَهِل الشاِم : ولَا إلَى ذَاِت الشماِل 

تقْتلُ { : " أُمِتِه الَِّتي لَا يضرها ِخلَاف الْمخاِلِف ولَا ِخذْلَانُ الْخاِذِل ِهي ِبالشاِم كَانَ هذَا معاِرضا ِلقَوِلِه 
  } تقْتلُهم أَولَى الطَّاِئفَتيِن ِبالْحق { : " وِلقَوِلِه } عمارا الِْفئَةُ الْباِغيةُ 

 بذَا أَقْرهِجيِح ورالت نع ِسكمي أَو ِصيِبنيم ِميعالْجاًء ووس ِميعلُ الْجعجي نِة مجح ذَا ِمنهو .  
ِكن هذَا الْقَولَ مرغُوب عنه وهو ِمن أَقْواِل النواِصِب فَهو مقَابلٌ وقَد احتج ِبِه ِمن هؤلَاِء علَى أُولَِئك لَ

  . ِبأَقْواِل الشيعِة والرواِفِض هؤلَاِء أَهِل الْأَهواِء وِإنما نتكَلَّم هنا مع أَهِل الِْعلِْم والْعدِل 
ِذِه النأَنَّ ه بيلَا رقَالُ وأِْليِف فَيالتا وهنيِع بمالْج ِمن دلَا ب وصص : لُها قَوِب { "  � أَمرلُ الْغالُ أَهزلَا ي

 ؛ فَ} ظَاِهِرين رالْأَم وذَا ههو قَعكَذَا وفَه اِرِهمِتصاناِم وِل الشوِر أَهلَى ظُهلُّ عدا يِمم ذَِلك وحنا وم مهِإن
 ِصِرينتنم الُوا ظَاِهِرينز . لَامِه السلَيع لُها قَوأَمِر اللَِّه { " وةً ِبأَمِتي قَاِئمأُم الُ طَاِئفَةٌ ِمنزلَا ت { وه نمو

وأَما . ى ِبالْحق ِمنهم بلْ ِفيِهم هذَا وهذَا ظَاِهر فَلَا يقْتِضي أَنْ لَا يكُونَ ِفيِهم من ِفيِه بغي ومن غَيره أَولَ
 لُهقَو " : } قِن ِبالْحيلَى الطَّاِئفَتأَو ملُهقْتت { ِمن إذْ ذَاك قلَى ِبالْحكَانَ أَو هعم نما وِليلَى أَنَّ عِليلٌ عذَا دفَه

الشخص أَو الطَّاِئفَةُ مرجوحا ِفي بعِض الْأَحواِل لَم يمنع أَنْ يكُونَ قَاِئما ِبأَمِر الطَّاِئفَِة الْأُخرى وِإذَا كَانَ 
. نه اللَّه وأَنْ يكُونَ ظَاِهرا ِبالِْقياِم ِبأَمِر اللَِّه عن طَاعِة اللَِّه ورسوِلِه وقَد يكُونُ الِْفعلُ طَاعةً وغَيره أَطْوع ِم

فَهذَا أَيضا لَا : وأَما كَونُ بعِضِهم باِغيا ِفي بعِض الْأَوقَاِت ؛ مع كَوِن بغِيِه خطَأً مغفُورا أَو ذَنبا مغفُورا 
 ِبيأَنَّ الن ذَِلك؛ و وصصِبِه الن تِهدا شم عنمِل ال � يلَِة أَهمج نع ربأَنْ أَخ بيلَا رو ِتِهمظَمعاِم وش

وكَذَِلك عمر بن الْخطَّاِب كَانَ يفَضلُهم ِفي مدِة ِخلَافَِتِه علَى . جملَتهم كَانوا أَرجح ِفي عموِم الْأَحواِل 
لذَّهاِب إلَى الِْعراِق واستشار فَأَشار علَيِه أَنه لَا يذْهب أَهِل الِْعراِق حتى قَِدم الشام غَير مرٍة وامتنع ِمن ا

إلَيها وكَذَِلك ِحني وفَاِتِه لَما طُِعن أَدخلَ علَيِه أَهلَ الْمِدينِة  أَولًا وهم كَانوا إذْ ذَاك أَفْضلُ الْأُمِة ثُم أَدخلَ 
لَ الشِه أَهلَيِه علَيلَ عخد نم وا آِخركَاناِق ولَ الِْعرِه أَهلَيلَ عخأَد ِحيِح -اِم ثُمكَذَا ِفي الصه  .  

 الشاِم لَكَفْر ِمن كُفُوِر: وكَذَِلك الصديق كَانت ِعنايته ِبفَتِح الشاِم أَكْثَر ِمن ِعنايِتِه ِبفَتِح الِْعراِق حتى قَالَ 
  . أَحب إلَي ِمن فَتِح مِدينٍة ِبالِْعراِق 



 ٤٩٦

 والنصوص الَِّتي ِفي ِكتاِب اللَِّه وسنِة رسوِلِه وأَصحاِبِه ِفي فَضِل الشاِم وأَهِل الْغرِب علَى نجٍد والِْعراِق 
ِمن النصوِص الصِحيحِة ِفي ذَم الْمشِرِق  � كَر هنا بلْ عن النِبي وساِئِر أَهِل الْمشِرِق أَكْثَر ِمن أَنْ تذْ

ما لَيس هذَا موِضعه وِإنما كَانَ فَضلُ الْمشِرِق علَيِهم ِبوجوِد } ِبأَنَّ الِْفتنةَ ورأْس الْكُفِْر ِمنه { " وأَخباِرِه 
وذَاك كَانَ أَمرا عاِرضا ؛ وِلهذَا لَما ذَهب عِلي ظَهر ِمنهم من الِْفتِن )  رضي اهللا عنه (ني عِليأَِمِري الْمؤِمِن

 أَعياِنِهم ِمن وكَذَِلك أَيضا لَا ريب أَنَّ ِفي. ما يعلَم ِبِه أَنَّ أُولَِئك كَانوا أَرجح : والنفَاِق والردِة والِْبدِع 
الْعلَماِء والصاِلِحني من هو أَفْضلُ ِمن كَِثٍري ِمن أَهِل الشاِم كَما كَانَ عِلي وابن مسعوٍد وعمار وحذَيفَةُ 

جملَِة وترِجيحها لَا يمنع اخِتصاص الطَّاِئفَِة ونحوهم أَفْضلُ ِمن أَكْثَِر من ِبالشاِم ِمن الصحابِة لَِكن مقَابلَةَ الْ
ميز أَهلَ الشاِم ِبالِْقياِم ِبأَمِر اللَِّه داِئما إلَى آِخِر الدهِر وِبأَنَّ الطَّاِئفَةَ  � والنِبي . الْأُخرى ِبأَمِر راِجٍح 

هإلَى آِخِر الد ةَ ِفيِهمورصنالْم سلَي فصذَا الْوهِة والْقُوِة والْكَثْر عم ِفيِهم ِمرتساِئٍم مٍر دأَم نع اربإخ وِر فَه
 ازلَاِم ؛ فَِإنَّ الِْحجِض الِْإسأَر اِم ِمنِر الشياِن -ِلغمِفي آِخِر الز قَصاِن نلُ الِْإميأَص ا الِْعلْ:  الَِّتي ِهيهِمن م

 ِرقشالْمو اقالِْعرو نمالْي كَذَِلكو ادالِْجهو رصالنانُ والِْإميو .  
 لَمأَع اَللَّهذَا وذَا هقٍْت فَها ِفي كُلِّ وديؤا مورصنِه ملَيقَاِتلُ عي نمانُ والِْإميو ا الِْعلْملْ ِفيهزي فَلَم اما الشأَمو .

وهذَا يبين رجحانَ الطَّاِئفَِة الشاِميِة ِمن بعِض الْوجوِه مع أَنَّ عِليا كَانَ أَولَى ِبالْحق ِممن فَارقَه ومع أَنَّ 
 ِمنؤا أَنْ ننلَيفَع وصصِبِه الن اَءتا جةُ كَماِغيالِْفئَةُ الْب هلَتا قَتارمع قِبالْح ِقرنِد اللَِّه وِعن اَء ِمنا جِبكُلِّ م

كُلِِّه ولَا يكُونُ لَنا هوى ولَا نتكَلَّم ِبغيِر ِعلٍْم ؛ بلْ نسلُك سبلَ الِْعلِْم والْعدِل وذَِلك هو اتباع الِْكتاِب 
وِلهذَا لَما اعتقَدت . لْحق دونَ بعٍض فَهذَا منشأُ الْفُرقَِة واِلاخِتلَاِف والسنِة ؛ فَأَما من تمسك ِببعِض ا

 لُوا ذَِلكعج ِليع عاِل مالِْقت وبجاِء والْفُقَه ِمن اِئفةً " طَوةً ِفقِْهيلَى " قَاِعدطَاِئفَةٌ ع تجرا إذَا خِفيم
ِل ساِئٍغ وِهي ِعنده راسلَهم الِْإمام فَِإنْ ذَكَروا مظِْلمةً أَزالَها عنهم وِإنْ ذَكَروا شبهةً بينها فَِإنْ الِْإماِم ِبتأِْوي

 ِلِمنيسلَى الْمعِه ولَيع مالُهِقت بجِإلَّا ووا وعجِذِه الْقَاِع. رلُوا ِفي هخأَد مهإن ِة ثُماِنِعي " ديِق ِلمدالَ الصِقت
؛ وصاروا ِفيمن يتولَّى أُمور الْمسِلِمني ِمن الْملُوِك والْخلَفَاِء " ِقتالَ عِلي ِللْخواِرِج الْماِرِقني " و " الزكَاِة 

 ِلذَِلك وهقَدتاع نِل مدلَ الْعلُونَ أَهعجي ِرِهمغَيِة وناِل الِْفتِقت نيقُونَ بفَراةً لَا يغب لَه قَاِتِلنيلُونَ الْمعجي ثُم
 اِعِهمبأَتو ِرِهمغَيلَفَاِء والْخلُوِك والْم نيب قَعا يِلِه كَمِفع ِمن ريخ كُهراَلَِّذي تو هنع ِهيناِل الْأَِمِني : الْمكَاقِْتت

  . ونحِوِهم " كاملزدكية " احلرورية والْمرتدِة والْمناِفِقني " الْخواِرِج " لْمأْموِن وغَيِرِهما ؛ وبين ِقتاِل وا
أَصو اِفِعيالش ثُم اِعِهمبأَتِل الْكُوفَِة واِء أَهِض فُقَهعأِْي بر ِل ِمنِفي الْأَص هِجدذَا تهو كَِثٍري ِمن اِبِه ثُمح

أَصحاِب أَحمد الَِّذين صنفُوا  باب ِقتاِل أَهِل الْبغِي نسجوا علَى ِمنواِل أُولَِئك تِجدهم هكَذَا فَِإنَّ اخلرقي 
حسِن وِإنْ كَانَ ذَِلك ِفي بعِض نسج علَى ِمنواِل املزين واملزين نسج علَى ِمنواِل مختصِر محمِد بِن الْ

  . التبِويِب والترِتيِب 



 ٤٩٧

" ِقتاِل الْبغاِة " ِفي  � يذْكُرونَ ِقتالَ الْبغاِة والْخواِرِج جِميعا ولَيس عن النِبي : والْمصنفُونَ ِفي الْأَحكَاِم 
صِحيِح : وأَما كُتب الْحِديِث الْمصنفَةُ ِمثْلُ . يٍم عن ناِفٍع وهو موضوع حِديثٌ إلَّا حِديثَ كَوثَِر بِن حِك

الْبخاِري والسنِن فَلَيس ِفيها إلَّا ِقتالُ أَهِل الردِة والْخواِرِج وهم أَهلُ الْأَهواِء وكَذَِلك كُتب السنِة 
ةُ عوصصنِوِه الْمحند وماِم أَحالِْإم ن . كَذَِلكو- ا أَظُناِل - ِفيمِقت ابا بِفيه ساِبِه لَيحأَصاِلٍك وم بكُت 

رسوِلِه وهو الْفَرق الْبغاِة وِإنما ذَكَروا أَهلَ الردِة وأَهلَ الْأَهواِء وهذَا هو الْأَصلُ الثَّاِبت ِبِكتاِب اللَِّه وسنِة 
 ِبيِبِه الن رذَا الَِّذي أَمِة فَهنالسِة وِريعالش نع جرخ ناِل ِلمالِْقت نيب �  .  

فَار ِبذَِلك روِص أَمصِفي الن سٍن فَلَييعاٍم مِة إمطَاع نإلَّا ع جرخي لَم نالُ ِلما الِْقتأَملُونَ ثَلَاثَةَ والْأَو كَبت
 اِذيرحم :  

 ِلوجوِد - ِفي السنِة والشِريعِة -ِقتالُ من خرج عن طَاعِة مِلٍك معيٍن وِإنْ كَانَ قَِريبا ِمنه وِمثْلُه :   الْأَولُ -
  . اِلافِْتراِق واِلافِْتراق هو الِْفتنةُ 

  . التسِويةُ بين هؤلَاِء وبين الْمرتدين عن بعِض شراِئِع الِْإسلَاِم : ي والثَّاِن-
التسِويةُ بين هؤلَاِء وبين ِقتاِل الْخواِرِج الْماِرِقني ِمن الِْإسلَاِم كَما يمرق السهم ِمن الرِميِة ؛ :  والثَّاِلثُ -
و اِئِهمدِلأَع مهعاِل مونَ ِبالِْقترأْميوِر ولَاِة الْأُمولُوِك واِء الْموأَه لُونَ ِفي كَِثٍري ِمنخدالطَّاِئفَِة ي ِتلْك ِجدذَا تِله

لْمتعصِبني ِلبعِض أَِئمِة الِْعلِْم أَو أَِئمِة ِبناًء علَى أَنهم أَهلُ الْعدِل وأُولَِئك الْبغاةُ ؛ وهم ِفي ذَِلك ِبمنِزلَِة ا
الْكَلَاِم أَو أَِئمِة الْمشيخِة علَى نظَراِئِهم مدِعني أَنَّ الْحق معهم أَو أَنهم أَرجح ِبهوى قَد يكُونُ ِفيِه تأِْويلٌ 

 كَِثري ِفي علَماِء الْأُمِة وعباِدها وأُمراِئها وأَجناِدها وهو ِمن الْبأِْس الَِّذي لَم يرفَع ِبتقِْصِري لَا ِباِلاجِتهاِد وهذَا
  . ِمن بيِنها ؛ فَنسأَلُ اللَّه الْعدلَ ؛ فَِإنه لَا حولَ ولَا قُوةَ إلَّا ِبِه 

وتِجد هؤلَاِء إذَا أُِمروا ِبِقتاِل من مرق ِمن . أَصحاب الْحِديِث " أَهلَ السنِة  " وِلهذَا كَانَ أَعدلُ الطَّواِئِف
هم الِْإسلَاِم أَو ارتد عن بعِض شراِئِعِه يأْمرونَ أَنْ يسار ِفيِه ِبِسريِة عِلي ِفي ِقتاِل طَلْحةَ والزبيِر ؛ لَا يسبى لَ

 ِبيِبِه الن را أَمكُونَ مرتيو أَِسري ملُ لَهقْتلَا يِريٍح ولَى جع ملَه زهجلَا يالٌ وم ملَه منغلَا يةٌ ويذُر �  ارسو
دِبِه الص ارسو ولَهسِبِه ر اللَّه را أَمماِرِج وواِل الْخِفي ِقت ِليِبِه ع نيونَ بعمجكَاِة فَلَا ياِنِعي الزاِل مِفي ِقت يق

 ِمن هنيب اللَّه عما جم نيقُونَ بفَري؛ و ِسيِئنيالْم ِلِمنيسالْم نيبو اِرِقنيالْمو يندترالْم ِمن هنيب اللَّه قا فَرم
تِة الْمالْأَِئملُوِك وأِْويِل الْمِإنْ كَانَ ِبتلِْك ولَى الْمع قَاِتِلني . لَمالَى أَععتو هانحبس اَللَّه٣٥٧و.  

  
���������������  

                                                 
 )٤٣٥ص  / ٤ج  (-جمموع الفتاوى البن تيمية  -  ٣٥٧



 ٤٩٨

  : واملفسدين يف األرض ���� قتال احملاربني هللا ولرسوله -١٥
نَ ِفي الْأَرِض فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعو{ :قال تعاىل 

 ذَابِة عِفي الَْآِخر ملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكالْأَر ا ِمنفَوني ِخلَاٍف أَو ِمن ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت
 ِظيم٣٣(ع (وا ِمنابت ِإلَّا الَِّذين ِحيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع ِهملَيوا عقِْدرِل أَنْ تقَب )٣٣/املائدة[} ) ٣٤-

٣٤[  
 ِهيِعِه ، ِفي ِحفِْظ احلُقُوِق ، وراٍن ِلِديِن اِهللا وشإذْع مدا عةُ ، ألنَّ ِفيهاداملُضالَفَةُ واملُخ ا ِهينةُ هباراملُح

وكَذَِلك يطْلَق اِإلفْساد ِفي اَألرِض علَى أنواٍع . الكُفِْر ، وعلى قَطِْع الطَِّريِق ، وِإخافَِة الساِبلَِة تصدق علَى 
  .ِمن الشر والفَساِد 
عهد وِميثَاق  �  وبين النِبي إنَّ هِذِه اآليةَ نزلَت ِفي قَوٍم ِمن أَهِل الِكتاِب كَانَ بينهم: ويقُولُ ابن عباٍس 

 ولَهساُهللا ر ريِض ، فَخوا ِفي اَألردأَفْسو ، دهوا العقَضفَن �  قْطَعاَء أنْ يإنْ شو ، ملَهقْتاَء أنْ يإنْ ش
عها الرجلَ اليسرى ، والعكْس علَى العكِْس أي إنْ قَطَع اليد اليمنى قَطَع م( أيِديهم وأرجلَهم ِمن ِخالٍف 

والنفْي ِفي مفْهوِم أيب ( أَو أَنْ ينِفيهم ِمن اَألرِض الِتي ارتِكب ِفيها اجلُرم إىل أرٍض أُخرى ِليسجنوا ِفيها ) 
  . من ارتكَب عمالً ِمن أعماِل الفَساِد ِفي اَألرِض أنَّ عامةٌ تشملُ كُلَّ: والصِحيح ) حِنيفَة هو الِسجن 

 اِرجكُونُ ِفي الطُِرِق خا ياِر كَمصكُونُ ِفي األمل يبنِن حواب اِفِعيالشاِلٍك وِة ماألئْم دِة ِعنباراملُح كْمحو
شةَ تبارلَ املُحعاِلكاً جى ِإنَّ متِن ، حا املُدذُ مأخيو لُهقْتفَي هتيب ِخلُهدالً فَيجر عدخِل الِذي يجالَةَ الرلُ حم

 هعم.  
وقَالَ أبو حِنيفَة إنما تكُونُ املُحاربةُ ِفي الطُّرقَاِت ِلبعِد الناِس عمن يِغيثُ ، أَما ِفي األمصاِر فَالَ تكُونُ 

  . ألنَّ اإلنسانَ قَد يلْحقُه غَوثٌ إذَا استغاثَ محاربةٌ
وِفي حالَِة املُحاربِة يكُونُ دم املَقْتوِل للسلْطَاِن الَ إىل ويلِّ املَقْتوِل ، والَ يكُونُ عفْوه سبباً ِفي اسقَاِط 

  .العقُوبِة 
  : ْ ِل التاِلي : العقُوبةَ تكُونُ علَى الش وقَالَ الشاِفِعي عن ابِن عباٍس إنَّ

  .إذَا قَتلُوا يقْتلُونَ ِبمن قَتلُوا 
 رلٍَد آخلٍَد إىل بب نَ ِمنفَونيِخالٍف ، و ِمن ملُهجأرو ِديِهمأي قْطَعلُوا تقْتي لَموا املَالَ وبغَضوا وإذَا قَطَع.  

افُوا السونَ إذَا أخسبحاِبلَةَ فَقَطْ ي.  
، ولَهم ِفي اآلِخرِة عذَاب عِظيم ، إذَا لَم ) ِخزي ( وهذا اجلَزاُء هو عار لَهم ونكَالٌ وِذلَّةٌ ِفي احلَياِة الدنيا 

 مهفَاتو ِحنيى تتح ِلِهمِفع وا ِمنوبتي.  
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،  � قُونَ علَى أنَّ هاتِني اآليتِني نزلَتا ِفي جماعٍة ِمن عكٍْل وعرينةَ ، قَِدموا علَى النِبي وأكْثَر األِئمِة يتِف
هرأَماٍع ، وِبرِل وِض اِإلبعِبب ِبيالن ملَه راِخ ، فَأَمِديئَةَ املُنةَ روا املَِديندجالَِم فَووا ِباإلسكَلَّمتو وِج ِمنِباخلُر م

 الَِمِهمِإس دعوا بِة كَفَرِة احلَراِحيوا ِبنى إذَا كَانتطَلَقُوا حا ، فَاناِنهأَلْبا واِلهوأَب وا ِمنبرشا ِلياِفهِة إلَى أَطْراملَِدين
لَغَ ذَِلكاقُوا اإلِبلَ ، فَبتاسو ، ِبيالن اِعيلُوا رقَتو ، ِبيإىل الن ِبِهم فأُِتي ، لَ ِفي الطَلَِب ِفي آثَاِرِهمسفَأَر ِبيالن 

 ِبيالن روا  � ، فَأَماتى متِركُوا حتو ملُهجأَرو ِديِهمأي تقُِطعو ، مهنيأَع ِملَتفَس ، ِبِهم.  
  . ِلبياِن عقُوبِة املُفِْسِدين ِفي اَألرِض فَأَنزلَ اُهللا تعالَى هاتيِن اآليتيِن

 الِعقَاب مهنقَطَ علَِد ، سلْطَةُ ِفي البالس ِهملَيع قِْدرلَ أَنْ تِض قَبونَ ِفي اَألراةُ املُفِْسداجلُن ابفَِإذا ت 
 وضيِن ( املَفْردالي قَطْع أَو لْبالص لُ أَوالقَت وهو. . (  وهو ، ابت نةَ مبولُ تقْبي ، ِحيمر اُهللا غَفُورو

مخِلص ِفيها ، ألنَّ توبتهم وهم ِفي قُوٍة ومنعٍة جِديرةٌ ِبأَنْ تكُونَ خاِلصةً ِهللا ، صاِدرةً عن اعِتقَاٍد ِبقُبِح 
  ) .ولَِكن تبقَى علَيِهم حقُوق الِعباِد (  إىل ِفعِل ِمثِْلِه الذَّنِب ، والعزِم علَى ترِك العودِة

بعد أن أبان سبحانه فظاعة جرم القتل ، وشدد ىف تبعة القاتل فذكر أن من قتل نفسا : " وقال املراغي 
جرأ  ذكر هنا العقاب الذي يؤخذ به املفسدون ىف األرض حىت ال يت-بغري حق فكأمنا قتل الناس مجيعا 

  غريهم على مثل فعلهم ، وقد ذهب أكثر األئمة إىل أن اآليتني نزلتا ىف عكل وعرينة ،
 أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على النيب « فقد روى أمحد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس 

بضع من (بذود  � فأمر هلم النيب ) وجدوها رديئة املناخ(وتكلموا باإلسالم ، فاستومخوا املدينة  �
وراع وأمرهم أن خيرجوا فليشربوا من أبواهلا وألباا ، فانطلقوا حىت إذا كانوا بناحية احلرة كفروا ) اإليل

فبعث الطلب ىف آثارهم ، فأمر  � بعد إسالمهم ، وقتلوا راعى النيب واستاقوا الذود ، فبلغ ذلك النيب 
 وقطعوا أيديهم وتركوا ىف ناحية احلرة حىت ماتوا )كحلوها مبسامري احلديد احملماة(م فسمروا أعينهم 

بعد ذلك  � بلغنا أن النيب « : زاد البخاري أن قتادة الذي روى احلديث عن أنس قال » على حاهلم 
أن رسول اللّه ملا « وروى أبو داود والنسائي عن أىب الزناد » كان حيثّ على الصدقة وينهى عن املثلة 

ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه : (ل أعينهم بالنار ، عاتبه اللّه ىف ذلك فأنزل قطع الذين سرقوا لقاحه ومس
  .اآلية) ورسولَه ويسعونَ ِفي الْأَرِض فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا

الْأَرِض فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيِديِهم ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ ِفي (
 عقام ما سيذكر بعد -أي إن جزاء الذين يفعلون ما ذكر ) وأَرجلُهم ِمن ِخالٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض

 م ومفاسدهم لكل منها ما يليقا من العقوبةعلى سبيل الترتيب والتوزيع على جنايا.  
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وقد جعل هذا النوع من العدوان حماربة للّه ورسوله ، ألنه اعتداء على احلق والعدل الذي أنزل اللّه على 
رسوله ، وملا فيه من عدم اإلذعان لدينه وشرعه ىف حفظ احلقوق كما قال تعاىل ىف املصرين على أكل 

  . » فَأْذَنوا ِبحرٍب ِمن اللَِّه ورسوِلِه« الربا 
فمن مل يذعنوا ألحكام الشريعة يعدوا حماربني للّه والرسول ، وجيب على اإلمام الذي يقيم العدل وحيفظ 
النظام أن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر مبانعى الزكاة ، حىت يفيئوا ويرجعوا إىل أمر اللّه ، ومن 

 األرض فسادا أي يسعون فيها سعى ويسعون ىف: رجع منهم ىف أي وقت يقبل منه ويكف عنه ، وقوله 
  .فساد أي مفسدين ملا صلح من أمور الناس ىف نظم االجتماع وأسباب املعاش

ومجهور العلماء على أن اآلية نزلت ىف قطاع الطريق من املسلمني كما تدل على ذلك حادثة العرنيني 
إلفساد بالقتل والسلب عادوا إىل واملسلمني بإظهار اإلسالم حىت إذا متكنوا من ا � الذين خدعوا النيب 

وجزاُء سيئٍَة « مبثل عقوبتهم عمال بقوله تعاىل  � قومهم وأظهروا شركهم معهم ، وقد عاقبهم النيب 
  .» سيئَةٌ ِمثْلُها 

  :ويشترط ىف احملاربني ثالثة شروط 
  .أن يكون معهم سالح وإال كانوا غري حماربني) ١(
ء فإن فعلوا ذلك ىف البنيان مل يكونوا حماربني كما قال أبو حنيفة والثّورى أن يكون ذلك ىف الصحرا) ٢(

  .وإسحق
أن يأتوا جماهرة ويأخذوا املال ، فإن أخذوه خفية فهم سراق ، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون ال ) ٣(

 ال يرجعون إىل قطع عليهم ، وكذا إن خرج الواحد واالثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا ، ألم
  .قوة ومنعة ، وإن خرجوا على عدد يسري فقهروهم فهم قطاع طريق

إما القتل أو الصلب أو تقطيع األيدى : واجلزاء الذي يعاقب به أمثال هؤالء املفسدين أحد أنواع أربعة 
  .رميةواألرجل من خالف أو النفي من األرض ، وفوض ألوىل األمر االجتهاد ىف تقدير العقوبة بقدر اجل

واحلكمة ىف عدم التعيني والتفصيل أن املفاسد كثرية ختتلف باختالف الزمان واملكان وضررها خيتلف 
كذلك ، فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك األعراض ومنها إهالك احلرث والنسل أي قطع الشجر 

اسد ، فلإلمام أن يقتلهم إن وقلع الزرع وقتل املواشي والدواب أو اجلمع بني جرميتني أو أكثر من هذه املف
قتلوا ، أو يصلبهم إن مجعوا بني أخذ املال والقتل ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إن اقتصروا 

  .على أخذ املال أو ينفوا من األرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق
، وجيوز لوىل األمر العفو وهؤالء املفسدون ضوعفت هلم العقوبات ، فالقتل العمد العدوان يوجب القتل 

وترك القصاص ، فغلظ ذلك ىف قاطع الطريق وصار القتل حتما الهوادة فيه وال جيوز العفو عنه ، وأخذ 
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املال يتعلق به قطع اليد اليمىن ىف غري قاطع الطريق فغلظ ىف قاطع الطريق بقطع الطرفني ، وإن مجعوا بني 
الصلب ، ألن بقاءهم مصلوبني ىف ممر الطرق يكون سببا القتل وأخذ املال مجع ىف حقهم بني القتل و

الشتهار إيقاع هذه العقوبة ، فيصري ذلك زاجرا لغريهم على اإلقدام على مثل هذه املعصية ، وإن اقتصروا 
  .على جمرد اإلخافة عوقبوا بعقوبة خفيفة وهى النفي من األرض

  :مث بني آثار هذه العقوبة ىف الدنيا واآلخرة فقال 
 ذل هلم وفضيحة -أي ذلك الذي ذكر من عقام ) هم ِخزي ِفي الدنيا ولَهم ِفي الْآِخرِة عذاب عِظيملَ(

ىف الدنيا ليكونوا عربة وعظة لغريهم من املسلمني ، وهلم ىف اآلخرة عذاب عظيم بقدر تأثري إفسادهم ىف 
  .ذنوب واآلثامتدنيس نفوسهم وتدسيتها وظلمة أرواحهم مبا اجترحت من ال

أي لكم أن ) ِإلَّا الَِّذين تابوا ِمن قَبِل أَنْ تقِْدروا علَيِهم:(مث استثىن ممن يستحقون العقوبة من تاب فقال 
تعاقبوا هذا العقاب الذي تقدم ذكره من قطعوا الطريق وعاثوا ىف األرض فسادا إال من تابوا إىل اللّه 

احلاكم ويقدر على عقوبتهم ، فإن توبتهم حينئذ وهم ىف قوة ومنعة وأنابوا من قبل أن يتمكن منهم 
جديرة بأن تكون توبة خالصة للّه صادرة عن اعتقاد بقبح الذنب والعزم على عدم العودة إىل فعل مثله 
وليس سببها اخلوف من عقاب الدنيا ، وإذا فهم قد تركوا اإلفساد وحماربة اللّه ورسوله ، ومن مث ال 

  :بني أشد العقاب ىف الدنيا والعذاب ىف اآلخرة بل يصريون ملغفرة اللّه ورمحته كما قال جيمع هلم 
)ِحيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمم يرفع العقاب ) فَاع م ، رحيمأي فاعلموا أن اللّه غفور ملا فرط من ذنو

خرة ، ولكن تبقى حقوق العباد عنهم ، وهذه التوبة ترفع عنهم حق اللّه كله من عقاب ىف الدنيا واآل
فلمن سلبهم التائب أمواهلم أيام إفساده أن يطالبوه ا ، وملن قتل منهم أحدا أن يطالبوه بدمه ، وهم 

  خمريون بني القصاص والدية والعفو ،
فقد ثبت عن الصحابة إسقاط احلد عمن تاب ، ومل يثبت أن أحدا تقاضى التائب حقا ومل يسمع له 

  .احلاكم
ا فتوبته ال تصح إال إذا أعاد األموال املسلوبة إىل أرباا ، فإذا رأى وىلّ األمر إسقاط حق ماىلّ عن وإذ

  ) :وزارة املالية(املفسد مراعاة للمصلحة العامة وجب أن يضمنه من بيت املال 
ال خملّة  إن هانني اآليتني تضمنتا عقاب احملاربني املفسدين ىف األرض الذين يعملون أعما-واخلالصة 

باألمن على األنفس واألموال واألعراض ىف بالد اإلسالم معتصمني ىف ذلك بقوم مع عدم اإلذعان 
ألحكام الشريعة باختيارهم ، وهو أن يطاردهم احلكام ويتتبعوهم حىت إذا قدروا عليهم عاقبوهم بتلك 



 ٥٠٢

ب قبل القدرة عليه ال يعاقب العقوبات بعد تقدير كل مفسدة بقدرها ومراعاة املصلحة العامة ، ومن تا
  ٣٥٨."مبا هنا من العقوبات ، بل حكمه حكم سائر املسلمني

أَي ِإنَّ جزاَء الَِّذين يفْعلُونَ ما ذُِكر محصور ِفيما يذْكَر بعده ِمن الْعقُوباِت علَى سِبيِل : " ويف تفسري املنار 
لَى ِجنِزيِع عوالتِتيِب ورِة التقُوبالْع ا ِمنِبه ِليقا يا مهِلكُلٍّ ِمن ، فَاِسِدِهممو اِتِهماي.  

 لَامالس لْمالسلِْم ، والس ِضد ِهيِب ، ورالْح لَةٌ ِمنفَاعةُ مبارحالْمِر ؛ ورالضالْأَذَى و ةُ ِمنلَامأَِي الس
ِلسانُ . النفِْس والْماِل ، والْأَصلُ ِفي معنى كَِلمِة الْحرِب التعدي وسلْب الْماِل والْآفَاِت ، والْأَمن علَى 

ِإذَا ) ِبوزِن طَلَب ، وكَذَا ِبوزِن تِعب(الْحرب ِبالتحِريِك ، أَنْ يسلَب الرجلُ مالَه ، حربه يحربه : الْعرِب 
حِريبةُ الرجِل مالُه الَِّذي يِعيش ِبِه : مالَه ، فَهو محروب وحِريب ، ِمن قَوٍم حربى وحرباَء ، ثُم قَالَ أَخذَ 

فَأَنت ترى .  انتهى فَهو أَنْ يأْخذَ مالَه ويتركَه ِبلَا شيٍء يِعيش ِبِه ،؛ ، والْحرب ِبالتحِريِك أَخذُ الْحِريبِة 
أَنَّ الْحرب والْمحاربةَ لَيس مراِدفًا ِللْقَتِل والْمقَاتلَِة ، وِإنما الْأَصلُ ِفيها اِلاعِتداُء والسلْب وِإزالَةُ الْأَمِن ، 

وأَما . ر الْقَتلُ والِْقتالُ ِفي الْقُرآِن ِفي أَكْثَر ِمن ِمائَِة آيٍة وقَد ذُِك. وقَد يكُونُ ذَِلك ِبقَتٍل وِقتاٍل ، وِبدوِنِهما 
وِإرصادا : (الْمحاربةُ فَلَم تذْكَر ِإلَّا ِفي هِذِه وِفي قَوِلِه تعالَى ِفي بياِن ِعلَِّة ِبناِء الْمناِفِقني ِلمسِجِد الضراِر 

أَي ترقُّبا وانِتظَارا ِللَِّذي : قَالَ رواةُ التفِْسِري الْمأْثُوِر ) . ١٠٧ : ٩) (َهللا ورسولَه ِمن قَبلُِلمن حارب ا
اودالْع ِديدكَانَ ش هفَِإن اِهباِمٍر الرو عأَب وهِجِد ، وسذَا الْماِء هِل ِبنقَب ِمن ، ولَهسراَهللا و بارلَاِم حِة ِللِْإس

 ِبيِللِْإيقَاِع ِبالن رصِد قَيِعن وٍد ِمننِبج مهأِْتييو بذْهِبأَنْ ي اِفِقنينالْم دعوذَا  � ، وةُ هبارحفَم ، ِمِننيؤالْمو
زالناِل وِن ، لَا ِبالِْقتِة الِْفتِبِإثَار تلُ كَانقَب اِهِب ِمنا لَفْظُ الرأَمِب " اِل ، ورِة " الْحعبِفي أَر ذُِكر فَقَد

ِمنها ِإعلَام الْمِصرين علَى الربا ِبأَنهم ِفي حرٍب ِللَِّه ورسوِلِه ِبأَكِْلِهم أَموالَ الناِس ؛ مواِضع ِمن أَربِع سوٍر 
عاِقي ِبالْمالْباِطِل ، ولِْم ِبالْبالس ِضد وهوِر ، وهشى الْماِدي . نولُ الْبكَانَ أَهالُونَ -وزلَا يو - مهضعو بزغي 

 غَير ِكتاِب - ويقُولُونَ الْحرابةُ أَيضا -بعضا ِلأَجِل السلِْب والنهِب ، وقَد جعلَ الْفُقَهاُء ِكتاب الْمحاربِة 
وجعلُوا الْأَصلَ ِفيها هاتيِن الْآيتيِن ، وعرفُوها ِبأَنها ِإشهار السلَاِح وقَطْع السِبيِل ، . لِْجهاِد والِْقتاِل ا

  .واشترطَ بعضهم كَالشاِفِعي أَنْ يكُونَ ذَِلك ِمن أَهِل الشوكَِة 
ابِتغاَء ؛  الِْعصاباِت الْمسلَّحةَ ِللسلِْب والنهِب وقَتِل من يعاِرضهم ، أَو ِلمقَاومِة السلْطَِة كَالَِّذيِن يؤلِّفُونَ(

  الِْفتنِة
  .واشترطُوا ِفيها شروطًا سنِشري ِإلَى الْمِهم ِمنها ) والْفَساِد

                                                 
 )٥٠٧ / ١ (-والتفسري الواضح ـ موافقا للمطبوع ) ١٠٤ / ٦ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٥٨



 ٥٠٣

لْعدواِن محاربةً ِللَِّه وِلرسوِلِه فَِلأَنه اعِتداٌء علَى شِريعِة السلِْم والْأَماِن والْحق أَما كَونُ هذَا النوِع ِمن ا
ِحفِْظ فَمحاربةُ اِهللا ورسوِلِه ِهي عدم الِْإذْعاِن ِلِديِنِه وشرِعِه ِفي . والْعدِل الَِّذي أَنزلَه اُهللا علَى رسوِلِه 

) ٢٧٩ : ٢) (فَأْذَنوا ِبحرٍب ِمن اِهللا ورسوِلِه: (الْحقُوِق ، كَما قَالَ تعالَى ِفي الْمِصرين علَى أَكِْل الربا 
 ِرينفَسالْم ضعا قَالَ بكَم ، ِلِمنيسةَ الْمبارحم اهنعم سلَيِع: وروا ِللشذِْعني لَم نِبِه ِفي فَم مهاِطبخا يِفيم 

 ظَامفَظُ النحيلَ ودالْع ِقيماِم الَِّذي يلَى الِْإمع ِجبفَي لَامِه السلَيوِلِه عسرِللَِّه و اِرِبنيحونَ مدعلَاِم ياِر الِْإسد
 عنه ِبماِنِعي الزكَاِة ، حتى يِفيئُوا ويرِجعوا ِإلَى أَمِر اِهللا أَنْ يقَاِتلَهم علَى ذَِلك ، كَما فَعلَ الصديق رِضي اُهللا

، ومن رجع ِمنهم ِفي أَي وقٍْت يقْبلُ ِمنه ويكُف عنه ، ولَِكن ِإذَا امتنعوا علَى ِإماِم الْعدِل الْمِقيِم ِللشرِع ، 
ويسعونَ ِفي الْأَرِض : ( ِفي الْأَرِض ، كَانَ جزاؤهم ما بينه اُهللا ِفي هِذِه الْآيِة ، فَقَولُه تعالَى وعثَوا ِإفْسادا

وِر الناِس ِفي أَي يسعونَ ِفيها سعي فُساٍد أَو مفِْسِدين ِفي سعِيِهم ِلما صلَح ِمن أُم؛ متمم ِلما قَبلَه ) فَسادا
  .ِنظَاِم اِلاجِتماِع وأَسباِب الْمعاِش 

 نمو ، دفَس قَد هقَالُ ِإنا ، ياِفعا ناِلحكُونُ ِبِه صِعِه الَِّذي يضو نع جرخا يلَاِح ، فَكُلُّ مالص ِضد ادالْفَسو
ِمن الْأَشياِء يقَالُ ِإنه أَفْسده ، فَِإزالَةُ الْأَمِن علَى الْأَنفُِس أَِو الْأَمواِل أَِو عِملَ عملًا كَانَ سببا ِلفَساِد شيٍء 

 روى عبد بن حميٍد. الْأَعراِض ، ومعارضةُ تنِفيِذ الشِريعِة الْعاِدلَِة وِإقَامِتها ، كُلُّ ذَِلك ِإفْساد ِفي الْأَرِض 
وابن جِريٍر عن مجاِهٍد أَنَّ الْفَساد هنا الزنا والسِرقَةُ وقَتلُ النفِْس ، وِإهلَاك الْحرِث والنسِل ، وكُلُّ هِذِه 

ِذِه الذُّنوب والْمفَاِسد لَها واستشكَلَ بعض الْفُقَهاِء قَولَ مجاِهٍد ِبأَنَّ ه. الْأَعماِل ِمن الْفَساِد ِفي الْأَرِض 
عقُوبات ِفي الشرِع غَير ما ِفي الْآيِة ، فَِللزنا والسِرقَِة والْقَتِل حدود ، وِإهلَاك الْحرِث والنسِل يقَدر ِبقَدِرِه 

دؤا يِبم اِكمالْح هرزعيالْفَاِعلُ و هنمضيو ، وصصنالْم أَنَّ الِْعقَاب ِرِضنيتعلَاِء الْمؤه فَاتو ، هادِتهِه اجيِه ِإلَي
 ِتلْكِع ، وركِْم الشونَ ِلحذِْعنلَا يِر ، وونَ أُوِلي الْأَمكَاِثري الَِّذين فِْسِدينالْم ِمن اِرِبنيحِبالْم اصِة خِفي الْآي

ِإن ودداِب الْحِفي الِْكت مهكْمح ذُِكر قَدلًا ، وِع ِفعركِْم الشِلح اِضِعنيا ، الْخاداِة أَفْرنالزو اِرِقنيِللس ا ِهيم
الزاِنيةُ (و ) ٣٨ : ٥) (والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما: (الْعِزيِز ، ِبِصيغِة اسِم الْفَاِعِل الْمفْرِد كَقَوِلِه 

وهم يستخفُونَ ِبأَفْعاِلِهم ولَا يجهرونَ ِبالْفَساِد ) ٢ : ٢٤(والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة 
مِلي اِئبصالْع لِّفُونَ لَهؤلَا يو ، ِة ِبِهمووِء الْقُدِبس ِشرتنى يتذَا لَا حِة ، فَِلهِع ِبالْقُورالش ِمن مهفُسوا أَنعن

 ِإذَا أَطْلَقا ، وعِن مفَيصوطٌ ِبالْونا منه كْمالْحونَ ، وفِْسدمو ولَهسرونَ اَهللا واِربحم مهأَن ِهملَيع قدصي
  .ِلأَنَّ الْوصفَيِن متلَاِزماِن ؛ يعنونَ ِبِه الْمحاِرِبني الْمفِْسِدين الْفُقَهاُء لَفْظَ الْمحاِرِبني فَِإنما 

ولَا تتحقَّق محاربةُ اِهللا ورسوِلِه ِبمحاربِة الشرِع ، ومقَاومِة تنِفيِذِه وِإفْساِد النظَاِم علَى أَهِلِه ِإلَّا ِفي داِر 
 وِللْكُفَّاِر ِفي داِر الْحرِب أَحكَام أُخرى كَما قَالَ الْفُقَهاُء ، وأَحكَامهم تذْكَر ِفي ِكتاِب الِْجهاِد ، الِْإسلَاِم ،

تي لَمو ، مهضعى بنعذَا الْمِله فَِطن قَدو ، مقَدا تِة كَمابرِة أَِو الْحبارحاِب الْملَا ِفي ِكت اممت لَه ِضح



 ٥٠٤

اِلاتضاِح ، فَاشترطَ أَنْ يكُونَ الْمحاِربونَ الْمفِْسدونَ ِمن الْمسِلِمني كَما تقَدم ، والصواب أَنْ يكُونَ 
 أَو ِذميني أَو معاِهِدين أَو حرِبيني ولَا فَصلَ ِحينِئٍذ ِفيِهم بين أَنْ يكُونوا مسِلِمني. ِإفْسادهم ِفي داِر الِْإسلَاِم 

  .كُلُّ من قَدرنا علَيِه ِمنهم نحكُم بينهم ِبهِذِه الْآيِة . 
ٍس أَنِن أَناِلِك بم نع هرغَيِريٍر وج نى ابوفَر اِرِبنيحِريِف الْمعاُء ِفي تالْفُقَه لَفتقَِد اخقَالَ و ه : اِربحالْم

 ، مهنيب تٍة كَانِر ثَاِئرلَى غَيع هِمن لَاٍء ، فَكَانَ ذَِلكخ ٍر أَوِفي ِمص ِلِمنيسلَى الْمع لَاحلَ السمح نا مندِعن
خاِر ، ميالدالطَِّريِق وِبيِل وا ِللسةَ ، قَاِطعاودلَا علَ وخلَا دو لَهقَت مهلَ ِمنقَت نأَنَّ م ذَكَرِبِسلَاِحِه ، و ما لَهِفيت

 دلَا قَوو فْووِل ِفيِه عقْتالْم ِليِلو سلَي ، امالِْإم.  
 ماِلٍك فَأَثْبتها مرةً ونفَاها اختلَفَِت الروايةُ ِفي مسأَلَِة ِإثْباِت الْمحاربِة ِفي الِْمصِر عن: وقَالَ ابن الْمنِذِر 

ِلأَنه الْمعروف ِفي كُتِب مذْهِبِه ، وِإنما اشترطَ انِتفَاَء الْعداوِة وغَيِرها ؛ والصواب الِْإثْبات : نقُولُ . أُخرى 
لشرِع ومقَاومةً ِللسلْطَِة الَِّتي تنفِّذُه ، وِفي حاِشيِة الْمقِْنِع ِمن ِليتحقَّق كَونُ ذَِلك محاربةً ِل؛ ِمن الْأَسباِب 

 هصذَا نه ، اِء ِفي ذَِلكذَاِهِب الْفُقَهِلم لِْخيصاِبلَِة تنِب الْحوٍط : " كُترثَلَاثَةُ ش اِرِبنيحطُ ِفي الْمرتشي:  
) ١ (مهعكُونَ مأَنْ ي اِرِبنيحوا مسفَلَي ِسلَاح مهعم كُني فَِإنْ لَم ، ؛  ِسلَاح مهقِْصدي نونَ معنملَا ي مهِلأَن

 ، ولَا نعلَم ِفي هذَا ِخلَافًا ، فَِإنْ عرضوا ِبالِْعِصي والِْحجارِة فَهم محاِربونَ ، وهو الْمذْهب ، وِبِه قَالَ
 اِرِبنيحوا مسِنيفَةَ لَيو حقَالَ أَبٍر ، وو ثَوأَبو اِفِعيالش .  

)٢ ( ، ِقيِل الِْخرِفي قَو اِرِبنيحوا مكُوني اِن لَمينِفي الْب لُوا ذَِلكاِء ، فَِإنْ فَعرحِفي الص كُونَ ذَِلكأَنْ ي
ِلأَنَّ الْواِجب يسمى حد قُطَّاِع الطَِّريِق ، ؛ قَالَ أَبو حِنيفَةَ والثَّوِري وِإسحاق وجزم ِبِه ِفي الْوِجيِز ، وِبِه 

 ، ِدينتعكَةُ الْموش بذْها ، فَتثُ غَاِلبوالْغ قلْحِر يِلأَنَّ ِفي الِْمصاِء ، ورحِفي الص وا همالطَِّريِق ِإن قَطْعو
حكْمهم ِفي الِْمصِر : ونونَ مختِلِسني ، والْمختِلس لَيس ِبقَاِطٍع ، ولَا حد علَيِه ، وقَالَ أَبو بكٍْر ويكُ

 بذْهالْم وهو ، اِحداِء ورحالصو .اونٍر ِلتو ثَوأَبو اِفِعيالشثُ واللَّيو اِعيزِبِه قَالَ الْأَوا ووِمهمِة ِبعِل الْآي
  .وِلأَنه ِفي الِْمصِر أَعظَم ضررا فَكَانَ أَولَى ؛ كُلَّ محاِرٍب 

أَنْ يأْتوا مجاهرةً ويأْخذُوا الْمالَ قَهرا ، فَأَما ِإنْ أَخذُوه مختِفني فَهم سراق ، وِإِن اختطَفُوه وهربوا ) ٣(
فَه مهئًا ؛ ِلأَنيا شهوا ِمنلَبتلَى آِخِر قَاِفلٍَة فَاساِن عاِلاثْنو اِحدالْو جرِإنْ خ كَذَِلكو ، ِهملَيع ونَ لَا قَطْعِهبتنم م

مفَه ، موهرِسٍري فَقَهٍد يدلَى عوا عجرِإنْ خٍة ، وقُوٍة وعنونَ ِإلَى مِجعرطَِريٍق لَا ي ى "  قُطَّاعهتان.  
ِإنَّ أَكْثَر الشروِط الَِّتي اشترطَها الْفُقَهاُء ِفي هذَا الْباِب ، لَا يوجد : قَالَ بعض الْمفَسِرين الْمستِقلِّني ِبالْفَهِم 

ِإنَّ الْآيةَ تدلُّ دلَالَةً صِرحيةً علَى أَنَّ هذَا الِْعقَاب خاص : لَها أَصلٌ ِفي الِْكتاِب ولَا ِفي السنِة ، ونحن نقُولُ 
 ِمثْلُ ذَِلكِل ، وسالنِث ورلَاِك الْحِإه ِل ، أَوِب ، أَِو الْقَتهالنلِْب وِض ِبالسونَ ِفي الْأَرفِْسدي نِبم- هِمن أَو 

ِض ِإذَا كَانوا محاِرِبني ِللَِّه ورسوِلِه ِبقُوٍة يمتِنعونَ ِبها ِمن الِْإذْعاِن والْخضوِع ِلشرِعِه  اِلاعِتداُء علَى الْأَعرا-
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خذَ شرطَه فَمِن اشترطَ حملَهم السلَاح أَ. ، ولَا يتأَتى ذَِلك ِإلَّا حيثُ يقَام شرعه الْعاِدلُ ِمن داِر الِْإسلَاِم 
 ادوم دوجيس أَو دوجي هِإن ِقيلَ لَه لَو وهلَاِح ، وةُ السقُو ا ِهيماِن ِإنرالْأَم ا ذَاِنكِبه ِتمِة الَِّتي يِن الْقُوكَو ِمن

 -لِْحمايِة والْمقَاومِة أَشد ِمما يفْعلُ السلَاح تفْعلُ ِفي الِْإفْساِد والِْإعداِم وتخِريِب الدوِر ، وكَذَا ِفي ا
بلَى ، ومِن اشترطَ خاِرج الِْمصِر راعى :  أَلَا تراه ِفي حكِْم السلَاِح ؟ يقُولُ -كَالديناِميِت الْمعروِف الْآنَ 

وما اشترطَ أَحد شرطًا غَير صِحيٍح أَو غَير . لِْمصر لَا يكُونُ ِفيِه ذَِلك الْأَغْلَب ، أَو أَخذَ ِمن حاِل زمِنِه أَنَّ ا
 هِمن هعزتان هجو لَهطَِّرٍد ِإلَّا وم.  

 وِة فَهِبالْقُو فِْسِدينلَاِء الْمؤثَالُ هِبِه أَم اقَبعاُء الَِّذي يزالْج ا ذَِلكأَم)أَنْ ي ِديِهمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَت
هو التكِْثري ، أَِو التكْرار ، أَِو الْمبالَغةُ ِفي الْقَتِل ، : التقِْتيلُ ) . وأَرجلُهم ِمن ِخلَاٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض

كُلَّما ظَِفرتم ِبمن يستِحق الْقَتلَ : لَا يظْهر ِإلَّا ِباعِتباِر الْأَفْراِد ، كَأَنه يقُولُ فَأَما معنى التكْراِر أَِو التكِْثِري فَ
الد ِليو ِمن فْولَا عةَ ِفيِه ، وادوا لَا همتِل حِن الْقَتِبكَو رظْهةُ فَتالَغبا الْمأَمو ، لُوهفَاقْت مهِمن حرص قَدِم ، و

 ِم أَوالد ِليو هنفَا عِإنْ عو ، لُهقْتن مهلَى الْقَاِتِل ِمنا عنرِإذَا قَد فِْسِدينالْم اِرِبنيحاِء ِبأَنَّ الْمالْفُقَه ضعب
لِْب ، فَيقَالُ ِفيِه ما ِقيلَ ِفي التقِْتيِل ، ويمِكن تكْرار التكْرار أَِو الْمبالَغةُ ِفي الص: والتصِليب . رِضي ِبالديِة 

ِإِن الصلْب يكُونُ بعد الْقَتِل ِلأَجِل الِْعبرِة ، فَيصلَب الْمجِرم ِفي النهاِر ، : صلِْب الْواِحِد علَى قَوِل من قَالَ 
لًا ، ثُملَي هثَّتفَظُ جحتو اِفِعياِر ، قَالَ الشهِفي الن لَبصي  : مهأَن الظَّاِهراٍم ، وِل ثَلَاثَةَ أَيالْقَت دعب لَبصي

لُ مأَصةً ، وةً ثَاِنيقُوبع لْبكُِن الصي ِإلَّا لَمو ، ورهما قَالَ الْجلِْب كَموا ِبالصوتماَء ِلييونَ أَحلَبصى ينع
أَو ودك الِْعظَاِم الَِّتي يعد صلْب الظَّهِر ِجذْع ) الدهن(الْودك : الصلَِب ِبالتحِريِك والصِليِب ِفي اللُّغِة 

 - صلَبه يصِلبه والصلْب مصدر: قَالَ ِفي اللِّساِن . شجرِتها ، والصِديد الَِّذي يخرج ِمن بدِن الْميِت 
 صلْبا ، وأَصلُه ِمن الصِليِب ، وهو الْودك أَِو الصِديد ، والصلْب هِذِه الِْقتلَةُ الْمعروفَةُ مشتق -ِبكَسِر اللَّاِم 

ويعِني . انتهى . الْمصلُوب : والصِليب . . .  ِمن ذَِلك ، وقَد صلَبه يصلُبه صلْبا ، وصلَّبه شدد ِللتكِْثِري
 ، وتمى يتِن حيدالْي وددمِة مالْقَام ِصبتنا ، مِوهحن ٍة أَوبشلَى خع صخطَ الشبروفَِة أَنْ يرعلَِة الْمِبالِْقت

لُوا مجعِلي لُوبصونَ الْمنطْعوا يكَانا وِليبى صمسي لُوبصالْم ِبهشكْلُ الَِّذي يالشو ، هتو.  
وأَما تقِْطيع الْأَيِدي والْأَرجِل ِمن ِخلَاٍف ، فَمعناه ِإذَا قُِطعِت الْيد الْيمنى تقْطَع الرجلُ الْيسرى ، وِفي هذَا 

وما قُِطع ِمن يٍد أَو ِرجٍل يحسم ِفي الْحاِل كَما . يغةُ التفِْعيِل ِفيِه أَظْهر ِمما قَبلَه نوع ما ِمن التكْراِر ، فَِص
 مسالْحلُ ، ومِه الْعلَيى عرِلي : جغي وهِت ويِبالز اِر أَوقْطُوِع ِبالنِو الْمضالْع ؛ كَيالد ِزفنتسلَا يِلكَي م

 عرا كَانَ أَسلُ ما كَانَ الْأَفْضمبرو ، ادرلُ ِبِه الْمصحِم كُلُّ ِعلَاٍج يسى الْحنعِفي مو ، هاِحبص وتميو
 شيٍء ، فَِإذَا قَتلْتم ِإنَّ اَهللا كَتب الِْإحسانَ علَى كُلِّ" تأِْثريا وأَقَلَّ ِإيلَاما وأَسلَم عاِقبةً ، عملًا ِبحِديِث 
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 هتذَِبيح ِرحلْيو ، هتفْرش كُمدأَح ِحدلْيةَ ، وحوا الذِّبِسنفَأَح متحِإذَا ذَبلَةَ ، ووا الِْقتِسنفَأَح " دمأَح اهور
  .ومسِلم وأَصحاب السنِن الْأَربعِة عن شداِد بِن أَوٍس 

" أَو " وأَما النفْي ِمن الْأَرِض فَيحتِملُ لَفْظُ الْآيِة ِفيِه أَنْ يكُونَ عقُوبةً معطُوفَةً علَى ما قَبلَها ، وأَنْ يكُونَ 
طَاردِة ، ويخرجوا ِمن داِر الِْإسلَاِم أَي جزاؤهم ما ذُِكر قَبلُ ، ِإلَّا أَنْ ينفَوا ِمن الْأَرِض ِبالْم" ِإلَّا أَنْ " ِبمعنى 

ِإلَى داِر الْحرِب الَِّتي لَا حكْم ولَا سلْطَانَ ِللِْإسلَاِم ِفيها ، وهذَا قَولُ ابِن عباٍس ، رواه ابن جِريٍر عنه وعِن 
نٍس أَنهم يطْلَبونَ حتى يؤخذُوا أَو يضطَرهم الطَّلَب ِإلَى داِر السدي وعِن اللَّيِث بِن سعٍد وماِلِك بِن أَ

الْكُفِْر والْحرِب ِإذَا كَانوا مرتدين ، وأَنَّ الْمسِلم لَا يضطَر ِإلَى الدخوِل ِفي داِر الْكُفِْر ، والْمعنى علَى 
خِل الْمِل الْأَولَاِم الْقَوِبلَاِد الِْإس ِرِه ِمنوا ِفيِه ِإلَى غَيدالَِّذي أَفْس قُطِْرِهم أَو لَِدِهمب ونَ ِمناِربحفَى الْمناِر أَنْ يت

ِلأَنَّ لَفْظَ ؛ لَاِد الْكُفِْر أَي ِإذَا كَانوا مسِلِمني ، فَِإذَا كَانوا كُفَّارا جاز نفْيهم ِإلَى بعِض ِبلَاِد الِْإسلَاِم وِإلَى ِب؛ 
. الْأَرِض ِفي الْآيِة يحتِملُ أَنْ يكُونَ التعِريف ِفيِه ِلِبلَاِد الِْإسلَاِم ، وأَنْ يكُونَ ِلما وقَع ِفيِه الْفَساد ِمنها 

وِهي أَنَّ بقَاَءهم ِفي الْأَرِض الَِّتي ؛ ِعقَابا ظَاِهرةٌ وِحكْمةُ نفِْيِهم ِإلَى غَيِر ِتلْك الْأَرِض وراَء كَوِن النفِْي 
. أَفْسدوا ِفيها يذَكِّرهم ، ويذَكِّر أَهلَها داِئما ِبما كَانَ ِمنهم ، وِهي ِذكْرى سيئَةٌ قَد تعقُب ما لَا خير ِفيِه 

فِْسريذَا التِريٍر هج نى ابورِقيلَ وِزيِز ، وِد الْعبِن عب رمعٍر ويبِن جِعيِد بس نفِْي عِللن  : رلٍَد آخفَى ِإلَى بني
هو ِإِن النفْي هو السجن ، و: ، فَيسجن ِفيِه ِإلَى أَنْ تظْهر توبته ، وهو ِروايةُ ابِن الْقَاِسِم عن ماِلٍك ، وِقيلَ 

 اجتحِض ، تالْأَر اِج ِمنرالِْإخفِْي وِة النقُوبع رةٌ غَيقُوبع سباِل ، فَالْحالْأَقْو بأَغْر وهِنيفَةَ ، وأَِبي ح بذْهم
ي الْأَمِر ، وقَد ورد ِذكْر الْعقُوبتيِن ِإلَى دِليٍل ، والْمقَام مقَام بياِن حدوِد اِهللا ، لَا التعِزير الْمفَوض ِإلَى أُوِل

وِإذْ يمكُر : (ِفي بياِن اِهللا ِلنِبيِه ما كَانَ يِكيد لَه الْمشِركُونَ ِبمكَّةَ ، وذَِلك قَولُه تعالَى ِفي سورِة الْأَنفَاِل 
روى أَصحاب التفِْسِري الْمأْثُوِر أَنَّ عمه أَبا ) ٣٠ : ٨) (ك أَو يخِرجوكِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتوك أَو يقْتلُو

 أَلَه؟ قَالَ : طَاِلٍب س وا ِبكرما ائْتِري مدلْ توِني : "  � هِرجخي لُوِني أَوقْتي وِني أَونجسونَ أَنْ يِريدي "
.  

فَقَالَ ؛ ِللْمحاِرِبني الْمفِْسِدين ِفي الْأَرِض ، اختلَف علَماُء السلَِف ِفي كَيِفيِة تنِفيِذها هِذِه أَربع عقُوباٍت 
هكُِّن ِمنمالت دِعن فِْسِدينالْم اِرِبنيحالْم اَء ِمنش نلَى مع كُمحاِم أَنْ يِيِري ، فَِللِْإمخِللت ِهي مهضعا بِبم ، م

 ورهمقَالَ الْجا ، وهاَء ِمنش : اٍت ِمنجراِد دذَا الِْإفْسلَ اُهللا ِلهعِيِري ، جخاِع الِْعقَاِب لَا ِللتوفِْصيِل أَنا ِلتهِإن
ه هتك الْأَعراِض ، وِمنه ِإهلَاك الْحرِث ِمنه الْقَتلُ ، وِمنه السلْب ، وِمن؛ ِلأَنَّ ِإفْسادهم متفَاِوت ؛ الِْعقَاِب 
أَي قَطْع الشجِر ، وقَطْع الزرِع ، وقَتلُ الْمواِشي والدواب ، وِمنهم من يجمع بين جِرميتيِن أَو ؛ والنسِل 

امالِْإم سفَاِسِد ، فَلَيِذِه الْمه ِمن أَكْثَر اِقبعِه أَنْ يلَيلْ عا ، بهاَء ِمنا شِبم مهاَء ِمنش نِة ماقَبعا ِفي مريخم 
كُلا ِبقَدِر جرِمِه ودرجِة ِإفْساِدِه ، ثُم اختلَفُوا ِفي تقِْديِر هِذِه الْعقُوباِت ِبقَدِر الْجراِئِم اخِتلَافًا كَِثريا ، 



 ٥٠٧

 ِفيِه ِبفُروٍع كَِثريٍة ترِجع ِإلَى الرأِْي واِلاجِتهاِد ِفي التقِْديِر ومراعاِة ما ورد ِمن الْحدوِد علَى بعِض وجاُءوا
ِل والصلِْب ِلمن جمع ِلأَنه كَالساِرِق ، والْجمِع بين الْقَت؛ هِذِه الْأَعماِل ، كَقَتِل الْقَاِتِل وقَطِْع آِخِذ الْماِل 

بين الْقَتِل والسلِْب ، والنفِْي ِلمن أَخاف السِبيلَ ولَم يقْتلْ ولَا أَخذَ مالًا ، وقَد رِوي هذَا عِن ابِن عباٍس 
لُّ عدةَ لَا تى أَنَّ الْآيرت تأَنو ، اِبِعنياِء التلَمِض ععبِفيِه ونلَا تِه وِل ؛ لَيمِة الْعِفيِفي كَي نسح ادِتهاج وفَه

ِلأَنَّ ِللْمفِْسِدين ِفي الْأَرِض ِبالْقُوِة أَعمالًا أُخرى أَشرنا ِإلَى أُمهاِتها آِنفًا ، فَِإذَا ؛ ِبها ، ولَِكنه غَير كَاٍف 
 ِمن الْأَشِقياِء ِبخطِْف الْعذَارى أَِو الْمحصناِت ِلأَجِل الْفُجوِر ِبِهن ، أَو ِبخطِْف قَامت ِعصابةٌ مسلَّحةٌ

ِإنَّ الْأَولَاِد ِلأَجِل بيِعِهم أَو ِفديِتِهم ، فَلَا شك أَنها تعد ِمن الْمخرِبني الْمفِْسِدين ، فَما حكْم اِهللا ِفيِهم ؟ 
الْآيةَ حددت ِلِعقَاِب الْمفِْسِدين ِبقُوِة السلَاِح والْعصِبيِة أَربعةَ أَنواٍع ِمن الْعقُوبِة ، وتركَت ِلأُوِلي الْأَمِر 

ِبأَنْ ي امِت الِْإمريخ فَلَا ِهي ، اِئِمِهمرِر جا ِبقَدقِْديِرهِفي ت ادِتهاَء اِلاجش نلَى ما عهاَء ِمنا شِبم كُمح
ِبحسِب هواه ، ولَا ِهي جعلَت ِلكُلِّ مفْسدٍة عقُوبةً معينةً ِمنها ، والِْحكْمةُ ِفي عدِم تعِيِني الْآيِة وتفِْصيِلها 

ِثريةٌ وتختِلف ِباخِتلَاِف الزماِن والْمكَاِن ، وضررها يختِلف ِللْفُروِع والْجزِئياِت ِهي أَنَّ هِذِه الْمفَاِسد كَ
كَذَِلك ، والْفُروع تكْثُر ِفيها ، حتى ِإنَّ تفِْصيلَها لَا يمِكن ِإلَّا ِفي صحٍف كَِثريٍة ، وِمن خصاِئِص الْقُرآِن 

وِحيٍة رايِهد ابِكت هظُّ الْقَِليلُ أَنِإلَّا الْح هِة ِمنِويينلَاِت الدامعكَاِم الْمِلأَح سا ِإلَى ؛ ٍة ، لَيهكَلَ أَكْثَرِإذْ و
 ِمنها ما يملَأُ ِعدةَ أُوِلي الْأَمِر ِمن الْمؤِمِنني ، وبين ِبِإجياِزِه الْمعِجِز الضروِري ِمنها ِبِعبارٍة يؤخذُ ِمن كُلِّ آيٍة

أَنَّ ما لَا نص ِفيِه ِبخصوِصِه يستنِبطُ أُولُو : صحٍف ، كَهِذِه الْآيِة وآياِت الْمواِريِث ، والْقَاِعدةُ ِفي الِْإسلَاِم 
والْعلَماُء الْمستِقلُّونَ ِمن . ِد وِحفِْظ الْمصاِلِح الْأَمِر حكْمه ِمن النصوِص والْقَواِعِد الْعامِة ِفي دفِْع الْمفَاِس

 مهادِتهِه اجلَ ِإلَيصا ووا منيذَا بِر ، فَِلهوِص ، ؛ أُوِلي الْأَمصالن مِر فَهأُوِلي الْأَم كَّاِم ِمنلَى الْحلُوا عهسِلي
 ، وِلهذَا اختلَفَِت الْأَقْوالُ ، ولَو كَانَ مسِلمو هذَا الْعصِر كَمسِلِمي السلَِف ويمهدوا لَهم طُرق اِلاجِتهاِد

أَهِل الْحلِّ والْعقِْد ِمن (لَفَعلَ أَِئمتهم كَما كَانَ يفْعلُ عمر بن الْخطَّاِب ِفي ِخلَافَِتِه ِمن جمِع أُوِلي الْأَمِر 
ِللتشاوِر ِفي كُلِّ ما لَا نص ِفيِه ، ولَا سنةً متبعةً ، ولَاستشاروهم ِفي تقِْديِر هِذِه ) ماِء وكُبراِء الصحابِةالْعلَ

 كُلِّ ما حدثَ ِمن فُروِع هِذِه الْعقُوباِت ِبقَدِر تأِْثِري الْمفَاِسِد وضرِرها ، وأَنفَذُوا ما يتقَرر بعد الشورى ِفي
 ١٨٠ - ١٤٦ص) (٥٩ : ٤) (أَِطيعوا اَهللا وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم(راِجع تفِْسري . الْمفَاِسِد 

  ) . ط الْهيئَِة٥ج
: السلَِف لَه وجه ، وِإنْ رد بعضهم قَولَ بعٍض ، فَمن قَالَ وعِلم ِبهذَا الَِّذي قَررناه أَنَّ كُلَّ قَوٍل قَالَه علَماُء 

ِإنَّ الِْإمام مخير فَوجهه ما يدلُّ علَيِه الْعطْف ِبأَو ، لَا يعِني ِبالتخِيِري أَنَّ لَه الْحكْم ِبالْهوى والشهوِة ، بلْ 
ماِد وِتهِباِلاج ِهيو فِر ، كَيةَ ِفي الْأَمراوشالْم اِفي ذَِلكنلَا يةُ ، ولَحصالْم قُومتةُ ودفْسأُ ِبِه الْمردا تاِة ماعر

ِإنما بين رأْيه الْقَاِعدةُ الْأَساِسيةُ ِللْحكِْم ؟ ومن وضع كُلَّ عقُوبٍة ِبِإزاِء عمٍل ِمن أَعماِل الْمفِْسِدين فَ
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واجِتهاده ِفي الْحكِْم الَِّذي يدرأُ الْمفْسدةَ ، وتقُوم ِبِه الْمصلَحةُ ، كَما يبينونَ فَهمهم واجِتهادهم ِفي غَيِر 
ٍد ِمنونَ ِلأَحِجيزلْ لَا يونَ ، بوِجبلَا ياِئِل ، وسالْم ِمن ا ذَِلكِدين مهأْير أَو مهمِخذَ فَهتِرِه أَنْ يغَي اِكٍم أَوح 

 أَلٍَة لَمسِفي م ظَرِقلَّ ِفي طَلَِب الِْعلِْم ِإذَا نتسلَى الِْعلِْم ، فَِإنَّ الْماِظِر عالناِحِث وةٌ ِللْبانِإع وا همِإنو ، عبتي
أَيِرِه ريِلغ ِرفعاِلٍم يع ِمن كَمو ، ماَءهآراِس والَ النأَقْو فرع ناِل مجم ِمن قيظَِرِه أَضالُ نجكُونُ ما يا ِفيه

أِْيِهم ، وِإما ِإلَى ِإما ِإلَى ر؛ مجتِهٍد قَالَ ِفي مسأَلٍَة قَولًا ثُم رجع عنه بعد وقُوِفِه علَى قَوِل غَيِرِه ِمن الْعلَماِء 
وعلَى هِذِه الْقَاِعدِة كَانَ ِللشاِفِعي مذْهب قَِدمي ومذْهب جِديد ، فَلَا يغرنك قَولُ بعِض . رأٍْي جِديٍد 

اٍب وِكت لٌ ِمنأَص لَه سلَي ا قَالُوهم ِإنَّ أَكْثَر ِقلِّنيتساِء الْملَمٍة الْعنلَا س.  
 اِحبأَلَِة ، قَالَ صساِء ِفي الْماِل الْفُقَهأَقْو رهأَش اكذَا ، فَهه تِلمقِْنِع(ِإذَا عاِبلَِة ِفي ) الْمنِب الْحكُت ِمن

ِفئُه ، وأَخذَ الْمالَ قُِتلَ حتما ، فَمن كَانَ ِمنهم قَد قَتلَ من يكَا؛ وِإذَا قُِدر علَيِهم : باِب قُطَّاِع الطَِّريِق 
يصلَب قَدر ما يقَع علَيِه اسم الصلِْب ، وعن ) : " ِمن فُقَهاِئِهم(وصِلب حتى يشتِهر ، وقَالَ أَبو بكٍْر 

 ذَِلك عم قْطَعي هأَن دمأَح .فَه ، كَاِفئُهي نلَ مِإنْ قَتِن ويتايلَى ِرولُ ؟ عقْتلْ ي " وهو ، ها ذَكَرِإلَى آِخِر م
 هصا نيِه مشحقَالَ مِب ، وذْهِلفٍَة ِفي الْمتخاٍت مايِذكِْر ِروفِْصيٍل وت عاٍس مبِن عِإلَى اب اهنوزِمثْلُ الَِّذي ع :

ورِوي نحوه عِن ابِن عباٍس ، وِبِه قَالَ قَتادةُ وأَبو . هذَا هو الْمذْهب . ِإلَخ  . . .قَولُه وِإذَا قَدر علَيِه " 
قَطِْع ِمجلٍَز ، وحماد واللَّيثُ والشاِفِعي ، وذَهبت طَاِئفَةٌ ِإلَى أَنَّ الِْإمام مخير ِفيِهم بين الْقَتِل والصلِْب والْ

تقْتِضي التخِيري ، وِبِه قَالَ سِعيد بن الْمسيِب وعطَاٌء والْحسن والضحاك والنخِعي وأَبو ) أَو(ِلأَنَّ ؛ والنفِْي 
 داودٍر وو ثَوأَباِد ونالز . اِلكقَالَ مو :امالِْإم آهفَر الطَِّريق ا لَا ِإذَا قَطَعلْدِإنْ كَانَ جو ، لَهأٍْي قَتا ذَا رلْدج 

 لُهِفع ربتعي لَمو ، هقَطَع لَه أْيى " رهتان . لُهمالَ قَاِطِع الطَِّريِق ِفي الِْعقَاِب ، لَا عح ِبرتعاِلكًا يِإنَّ م أَي
 لْدالْجو ، هدحو :الثَّب اِحبص ى ، الْقَِويأَقْو ادِبِري كَانَ الْفَسدالتأِْي والر عةُ مِت الْقُوعمتاِت ، فَِإذَا اج

ِة ، ِمنها أَقْوالُ أَِئمِة الزيِدي؛ وذَكَر الشوكَاِني ِفي نيِل الْأَوطَاِر أَقْوالًا كَِثريةً ِللْعلَماِء ِفي ذَِلك . والْعاِقبةُ شرا 
  .فَلْيراِجعها من شاَء 

أَي ذَِلك الَِّذي ذُِكر ِمن الِْعقَاِب ) ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنيا ولَهم ِفي الْآِخرِة عذَاب عِظيم: (قَالَ تعالَى 
 فِْسِدينالْم اِرِبنيحالْم ِلأُولَِئك يِف؛ ِخز مةٌ لَهفَِضيحذُلٌّ و ا أَيين؛ ي الد ِمن ِرِهميةً ِلغروا ِعبكُونِلي

ِليِفيد أَنه خاص ِبِهم ، دونَ الْأَفْراِد الَِّذين ؛ " ِخزي لَهم " ولَم يقُلْ ) لَهم ِخزي: (الْمفِْسِدين ، وقَالَ 
حوا مكُونِر أَنْ يغَي ِمن ِلِهمملُونَ ِمثْلَ عمعِة يِفي الْآِخر مهذَابِإنَّ ع ِة ، ثُمِبيصالْعِة وِبالْقُو ينرتغمو ، اِرِبني

  ! .يكُونُ عِظيما ِبقَدِر تأِْثِري ِإفْساِدِهم ِفي تدِنيِس أَرواِحِهم وتدِسيِة أَنفُِسِهم ، ويا لَه ِمن تأِْثٍري 
)ابت ِإلَّا الَِّذينِهملَيوا عقِْدرِل أَنْ تقَب وا ِمن ( ِض ، الَِّذينِفي الْأَر فِْسِدينالْم اِرِبنيحالْم الَى ِمنعى اُهللا تثْنتاس

 ِمنهم قَبلَ الْقُدرِة حكَم علَيِهم ِبأَشد الْجزاِء ِفي الدنيا وتوعدهم ِبالْعذَاِب الْعِظيِم ِفي الْآِخرِة ، من يتوبونَ
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 ِعقَاِبِهم ِر ِمنكُِّن أُوِلي الْأَممتو ، ِهملَيةً ؛ عبوكُونَ تةٌ ِبأَنْ تِديرج ، ِتِهمعنمو ِتِهمِفي قُو مهو ، مهتبوفَِإنَّ ت
ِم عزالْعو ، ِلِهممِح عِبقُب ا الِْعلْمهؤشنا ، موحصن بها ، وينِعقَاِب الد ِمن فوِه ، لَا الْخِة ِإلَيدوِم الْعدلَى ع

أَنه الْخوف ِمن ِعقَاِب الدنيا ، أَلَيسوا قَد تركُوا الِْإفْساد ومحاربةَ شرِع اِهللا ورسوِلِه ، وصاروا كَساِئِر 
وِلذَِلك ؛ يجمع لَهم بين أَشد ِعقَاِب الشرِع ِفي الدنيا والْعذَاِب الْعِظيِم ِفي الْآِخرِة وِإذًا لَا ! الناِس ؟ بلَى 

أَي ) غَفُور رِحيمفَاعلَموا أَنَّ اَهللا : (يبين اُهللا تعالَى أَنهم يِصريونَ ِبهِذِه التوبِة أَهلًا ِلمغِفرِتِه ورحمِتِه ، فَقَالَ 
فَاعلَموا أَنه يغِفر لَهم ما سلَف ، ويرحمهم ِبرفِْع الِْعقَاِب عنهم ، وهِل الَِّذي يرتِفع عنهم ِعقَاب الْآِخرِة 

أَم يرتِفع عنهم  حق اِهللا كُلُّه )  ثَلَاِث آياٍتوسيأِْتي حده وحكْمه بعد(فَقَطْ كَما قَالُوا ِفي توبِة الساِرِق ؟ 
 امأَي مالَهوأَم اِئبالت لَبس نكُونُ ِلمِإذًا ياِد ؟ والِْعب قُوقِإلَّا ح ِهملَيقَى عبلَا يِة ، والْآِخرا وينِعقَاِب الد ِمن

 وِلمن قَتلَ ِمنهم أَحدا أَنْ يطَاِلبوه ِبدِمِه ، ولَهم الِْخيار كَغيِرِهم بين الِْقصاِص ِإفْساِدِه أَنْ يطَاِلبوه ِبها ،
عا أَضهآِخر الَاتِتما ؟ احضا أَياِد كُلُّهالِْعب قُوقحا ، واِهللا كُلُّه قُوقح مهنقُطُ عست فِْو ، أَمالْعِة ويالدا وفُه

، وأَوسطُها أَقْواها ، وقَد ثَبت عِن الصحابِة ِإسقَاطُ الْحد عمن تاب ، ولَِكن لَم يِرد أَنَّ أَحدا تقَاضى 
 امالِْإم لَه عمسي لَما ، وقح اِئباِئ. التِن التطْلَقًا عم دقَاطُ الْحِإس ازِإذَا جو هناِل عقَاطُ الْمِإس وزجِب فَلَا ي

ِإنَّ توبته لَا تِصح ِإلَّا ِإذَا أَعاد الْأَموالَ الْمسلُوبةَ ِإلَى أَرباِبها ، فَِإذَا رأَى أُولُو : مطْلَقًا ؛ بلْ يتِجه أَنْ يقَالَ 
  .ين ِللْمصلَحِة الْعامِة وجب أَنْ يضمنوه ِمن بيِت الْماِل الْأَمِر ِإسقَاطَ حق ماِلي عِن الْمفِْسِد

وقَِد اختلَف علَماُء السلَِف ِفي هؤلَاِء التاِئِبني ، فَِقيلَ ِإنهم الْمحاِربونَ الْمفِْسدونَ ِمن الْكُفَّاِر ِإذَا تابوا عِن 
لْفَساِد ودخلُوا ِفي الِْإسلَاِم قَبلَ الْقُدرِة علَيِهم ، فَهم الَِّذين يسقُطُ عنهم كُلُّ حق كَانَ الْكُفِْر والْحرِب وا

لْبصِري ِلأَنه يجب ما قَبلَه مطْلَقًا ، رواه ابن جِريٍر عِن ابِن عباٍس وِعكِْرمةَ والْحسِن ا؛ قَبلَ الِْإسلَاِم 
  .ومجاِهٍد وقَتادةَ 

ِإنها ِفي الْمحاِرِبني ِمن الْمسِلِمني ، وروى ابن جِريٍر أَنَّ حاِرثَةَ بن بدٍر كَانَ محاِربا ِفي عهِد أَِمِري : وِقيلَ 
 بِن عِلي ، ثُم ِمِن ابِن جعفٍَر ، علَيِهم الرضوانُ ، أَنْ الْمؤِمِنني عِلي كَرم اُهللا وجهه ، فَطَلَب ِمن الْحسِن

 ٍس فَقَِبلَهقَي نب ِعيدى سِه ، فَأَتلَيا عيا ، فَأَبِليع لَه أِْمنتساِوي. (يقَالَ الر : ( ِعيدس اهاةَ أَتدالْغ ِليلَّى عا صفَلَم
يا أَِمري الْمؤِمِنني ما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اَهللا ورسولَه ؟ فَقَرأَ عِلي الْآيتيِن ، فَقَالَ سِعيد : لَ بن قَيٍس ، فَقَا

 جاَء تاِئبا ، فَهو فَهذَا حاِرثَةُ بن بدٍر: وِإنْ كَانَ حاِرثَةَ بن بدٍر ، قَالَ : وِإنْ كَانَ حاِرثَةَ بن بدٍر ؟ قَالَ : 
فَجاَء ِبِه فَبايعه ، وقَِبلَ ذَِلك ِمنه ، وكَتب لَه أَمانا ، ولَِكن لَيس ِفي الروايِة ما : قَالَ . نعم : آِمن ؟ قَالَ 

 أَنْ يستأِْمن الِْإمام فَيؤمنه ، كَما فَعلَ وقَِد اشترطَ بعضهم ِفي التاِئِب. يدلُّ علَى ِإسقَاِط حقُوِق الناِس 
لَا يشترطُ ذَِلك ، بلْ يِجب علَى الِْإماِم أَنْ يقْبلَ كُلَّ تاِئٍب ، ورووا ِفي ذَِلك : وقَالَ بعضهم . حاِرثَةُ 

كَانَ عا ، واِئبى توسا ماَء أَباِرٍب جحةَ ماِقعو ِديالْأَس ِليةَ عاِقعوو ، هلَى الْكُوفَِة ، فَقَِبلَ ِمنانَ عثْماِملَ ع
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ياِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَا : (الَِّذي حارب وأَخاف السِبيلَ وأَصاب الدم ، ثُم سِمع رجلًا يقْرأُ 
محر طُوا ِمنقْنا ) ٥٣ : ٣٩) (ِة اِهللاتاِئبةَ تِديناَء الْمجو ، فَهيس دمفَغ ، ا الْقَاِرئهادا ، فَأَعهادعتةَ ، فَاسالْآي

رِة مِديناِلي الْماَء ِبِه ِإلَى وجةَ وريرو هِدِه أَبذَ ِبيفَأَخ ، هنع اسالنةُ وكُومِت الْحزجأَنْ ع دعكَِم بِن الْحانَ بو
 قَالَ لَهكُلِِّه : ، و ذَِلك ِمن ِركلَ ، فَتلَا قَتِه ، ولَيع ِبيلَ لَكُملَا س.  

اصتاِن ِبِعقَاِب قَد عِلم ِمن التفِْصيِل الساِبِق أَنَّ هاتيِن الْآيتيِن خ) خلَاصةُ الْآيتيِن وِقتالُ الْبغاِة وطَاعةُ الْأَِئمِة(
أَِي الَِّذين يعملُونَ ِفي ِبلَاِد الِْإسلَاِم أَعمالًا مِخلَّةً ِبالْأَمِن علَى الْأَنفُِس ؛ الْمحاِرِبني الْمفِْسِدين ِفي الْأَرِض 

فَيِجب علَى الْأَِئمِة . ِنني ِللشِريعِة ِباخِتياِرِهم والْأَمواِل والْأَعراِض ، معتِصِمني ِفي ذَِلك ِبقُوِتِهم ، غَير مذِْع
الْحكَّاِم أَنْ يطَاِردوهم ويتبعوهم ، فَِإذَا قَدروا علَيِهم عاقَبوهم ِبِتلْك الْعقُوباِت ، بعد تقِْديِر كُلِّ مفْسدٍة 

 الْعامِة ، وسد ذَِريعِة الْفَساِد ، ومن تاب قَبلَ الْقُدرِة علَيِه لَا يعاقَب ِبما ِفي ِبقَدِرها ، ومراعاِة الْمصلَحِة
  .هِذِه الْآيِة ، وِإنما حكْمه حكْم ساِئِر الناِس 

خواِرِج ، وأَوردوا ِفي هذَا الْمقَاِم ما ورد ِمن ِإنَّ الْآيةَ نزلَت ِفي الْ: وقَد قُلْنا ِإنَّ بعض الْعلَماِء قَالَ 
الْأَحاِديِث الْمنِبئَِة ِبِصفَاِت الَِّذين خرجوا علَى أَِمِري الْمؤِمِنني عِلي كَرم اُهللا وجهه ِفي عهِد ِخلَافَِتِه ، ولَا 

والْأَح اٍل ِمنلُ ِبحالْقَو ذَِلك ِصحِة يابحاِء الصلَمع ِمن هعم نأِْي مِبر اِرجوالْخ ِمِننيؤالْم لَ أَِمريقَات قَداِل ، و
 فِْسِدينالْم اِرِبنيحِة الْماِت آيقُوبِبع ماِملْهعي لَم؛ ، و ِريبخلَا تِض ، وِفي الْأَر ادالِْإفْس مهضغَر كُني ِإذْ لَم

لْعمراِن وِإزالَةَ الْأَمِن ، وِإنما هم قَوم خرجوا علَى الِْإماِم الْعاِدِل بعد الْبيعِة متأَوِلني ، زاِعِمني أَنه زلَّ عن ا
  .ِصراِط الْحق ، وتجاوز تحِكيم الشرِع ِإلَى الرأِْي 

ِلاخِتلَاِف ظَواِهِر ؛  الْمسِلِمني ِفي مسأَلَِة الْخروِج علَى أَِئمِة الْجوِر وحكِْم من يخرج وقَِد اختلَف علَماُء
 لَمِي ، وغالْبِة الظُّلِْم ومقَاومكَِر ونِيِري الْمغتِر وبالصِة واعمالْجِة وِفي الطَّاع تدروِص الَِّتي وصلًا النقَو أَر

ِلأَحٍد جمع ِبِه بين كُلِّ ما ورد ِمن الْآياِت والْأَحاِديِث ِفي هذَا الْباِب ، ووضع كُلا ِمنها ِفي الْموِضِع الَِّذي 
ومفْها منيبم ، الَاِت ِفي ذَِلكالْح ِتلَافا اخاِعيروِدِه ، مرو ببِضيِه سقْتي تا كَانِب مساِت الْأَلْفَاِظ ِبح

 هدعا بونَ مِزيِل دنِن التملُ ِبِه ِفي زمعتسذَا لَفْظُ . تِة " ِمثَالُ هاعمةُ " الْجاعمِبِه ج ادرا كَانَ يمِإن
نساِبِه وِة ِكتلَاِم ِبِإقَامالِْإس رأَم ِقيمالَِّتي ت ِلِمنيسِه الْمِبيِل  � ِة نود ٍة ِمنارِإم لٍَة أَووكُلُّ د تارص لَِكنو ،

 وددطَّلَِت الْحعةَ وعِت الِْبدأَقَامةَ ونِت السمدِإنْ ها ، وفِْسهلَى نِة عاعمةَ الْجِملُ كَِلمحت ِلِمنيسالْم
لَاِف الْأَحواِل تعدد الدوِل ؛ فَأَيها تِجب طَاعته والْوفَاُء ِببيعِتِه ؟ وِإذَا قَاتلَ وأَباحِت الْفُجور ، وِمثَالُ اخِت

لُّ قَوٍم أَحدها الْآخر ؛ فَأَيها يعد الْباِغي الَِّذي يِجب علَى ساِئِر الْمسِلِمني ِقتالُه حتى يِفيَء ِإلَى أَمِر اِهللا ؟ كُ
  .يطَبقُونَ النصوص علَى أَهواِئِهم مهما كَانت ظَاِهرةً 
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وِإنما الطَّاعةُ ِفي " وِمن الْمساِئِل الْمجمِع علَيها قَولًا واعِتقَادا أَنه لَا طَاعةَ ِلمخلُوٍق ِفي معِصيِة الْخاِلِق ، 
نَّ الْخروج علَى الْحاِكِم الْمسِلِم ِإذَا ارتد عِن الِْإسلَاِم واِجب ، وأَنَّ ِإباحةَ الْمجمِع علَى ، وأَ" الْمعروِف 

، وأَنه ِإذَا كَالزنا والسكِْر واسِتباحِة ِإبطَاِل الْحدوِد ، وشرِع ما لَم يأْذَنْ ِبِه اُهللا ، كُفْر  وِردةٌ ؛ تحِرِميِه 
وِجد ِفي الدنيا حكُومةٌ عاِدلَةٌ تِقيم الشرع وحكُومةٌ جاِئرةٌ تعطِّلُه ، وجب علَى كُلِّ مسِلٍم نصر الْأُولَى ما 

تدرجى ، ورلَى أُخع ِلِمنيسالْم طَاِئفَةٌ ِمن تغِإذَا ب هأَنو ، طَاعتا اسمهنيب لْحالص ذَّرعتو ، فيا السهلَيع 
، فَالْواِجب علَى الْمسِلِمني ِقتالُ الْباِغيِة الْمعتِديِة حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اِهللا ، وما ورد ِفي الصبِر علَى أَِئمِة 

نصوٍص أُخرى ، والْمراد ِبِه اتقَاُء الِْفتنِة وتفِْريق الْكَِلمِة الْمجتِمعِة ،  معارض ِب- ِإلَّا ِإذَا كَفَروا -الْجوِر 
 الْمراد ِبالْكُفِْر هنا: قَالَ النوِوي " . وأَلَّا تناِزع الْأَمر أَهلَه ، ِإلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا : " وأَقْواها حِديثُ 

 ِإلَّا ِإذَا كَفَر ِجبلَا ي ها ِمنِعهزِتِه ِلنامِفي ِإم قاِم الْحةَ الِْإمعازنِديِث أَنَّ مالْح ظَاِهرو ، كَِثري ِمثْلُهةُ ، وِصيعالْم
ِجباِصي فَيعالْمو ا الظُّلْمأَمو ، هلَاتوو الُهمكَذَا عا ، وا ظَاِهرِتِه ِفي كُفْرطَاعِتِه وامقَاِء ِإمب عا مهنع هاعجِإر 

 هرغَي بصنو ِلعِإلَّا خكَِر ، ونونَ الْموِف درعوِل . الْمسِط الرِن ِسبيساِم الْحالِْإم وجراِب خذَا الْبه ِمنو
الْجوِر والْبغِي الَِّذي وِلي أَمر الْمسِلِمني ِبالْقُوِة والْمكِْر ، يِزيد بِن صلَّى اهللا علَيِه وآِلِه وسلَّم علَى ِإماِم 

معاِويةَ خذَلَه اُهللا وخذَلَ مِن انتصر لَه ِمن الْكَراِميِة والنواِصِب الَِّذين لَا يزالُونَ يستِحبونَ ِعبادةَ الْملُوِك 
وقَد صار رأْي الْأُمِم الْغاِلب ِفي هذَا الْعصِر وجوب . اِلِمني علَى مجاهدِتِهم ِلِإقَامِة الْعدِل والديِن الظَّ

اِنها عبِد الْحِميِد خانْ الْخروِج علَى الْملُوِك الْمستِبدين الْمفِْسِدين ، وقَد خرجِت الْأُمةُ الْعثْماِنيةُ علَى سلْطَ
، فَسلَبِت السلْطَةَ ِمنه وخلَعته ِبفَتوى ِمن شيِخ الِْإسلَاِم ، وتحِرير هِذِه الْمساِئِل لَا يمِكن ِإلَّا ِبمصنٍف 

  ٣٥٩."هوى خاص ، والسلَام علَى مِن اتبع الْهدى ورجح الْحق علَى الْ
وحدود هذه اجلرمية اليت ورد فيها هذا النص ، هي اخلروج على اإلمام املسلم الذي حيكم : " ويف الظالل 

بشريعة اللّه ، والتجمع يف شكل عصابة ، خارجة على سلطان هذا اإلمام ، تروع أهل دار اإلسالم 
كون ذلك خارج املصر بعيدا عن ويشترط بعض الفقهاء أن ي. وتعتدي على أرواحهم وأمواهلم وحرمام

ويرى بعضهم أن جمرد جتمع مثل هذه العصابة ، وأخذها يف االعتداء على أهل دار . مدى سلطان اإلمام
وهذا هو األقرب للواقع العملي . سواء خارج املصر أو داخله. اإلسالم بالقوة ، جيعل النص منطبقا عليها

  .وجماته مبا يستحقه
سواء (حاكم حيكم بشريعة اللّه املعتدون على أهل دار اإلسالم املقيمني للشريعة وهؤالء اخلارجون على 

إمنا . ال حياربون احلاكم وحده ، وال حياربون الناس وحدهم) كانوا مسلمني أو ذميني أو مستأمنني بعهد

                                                 
 )٢٩٤ / ٦ (-تفسري املنار  -  ٣٥٩
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يعة ، حينما حياربون شريعته ، ويعتدون على األمة القائمة على هذه الشر. هم حياربون اللّه ورسوله
كما أم حبرم للّه ورسوله ، وحرم لشريعته ولألمة . ويهددون دار اإلسالم احملكومة ذه الشريعة

فليس هناك فساد أشنع من حماولة تعطيل .. القائمة عليها وللدار اليت تطبقها ، يسعون يف األرض فسادا 
  ..شريعة اللّه ، وترويع الدار اليت تقام فيها هذه الشريعة 

فهم قطعا ال حياربون . وإن كانوا إمنا حياربون اجلماعة املسلمة واإلمام املسلم.. م حياربون اللّه ورسوله إ
 ولكن - بعد اختياره الرفيق األعلى - بالسيف ، وقد ال حياربون شخص رسول اللّه - سبحانه -اللّه 

 اليت ارتضت شريعة اللّه ورسوله ، احلرب للّه ورسوله متحققة ، باحلرب لشريعة اللّه ورسوله ، وللجماعة
  .وللدار اليت تنفذ فيها شريعة اللّه ورسوله

 - هو أن السلطان الذي حيق له - مفهوما آخر متعينا كهذا املفهوم - يف صورته هذه -كما أن للنص 
م على  أن يأخذ اخلارجني عليه ذه العقوبات املقررة هلذه اجلرمية ، هو السلطان الذي يقو-بأمر اللّه 

وليس أي سلطان آخر ال تتوافر له .. شريعة اللّه ورسوله ، يف دار اإلسالم احملكومة بشريعة اللّه ورسوله 
  ..هذه الصفة ، يف أية دار أخرى ال يتوافر هلا هذا الوصف 

نقرر هذا بوضوح ، ألن بعض أذناب السلطة يف كل زمان ، كانوا يفتون حلكام ال يستمدون سلطام 
 اللّه وال يقومون على تنفيذ هذه الشريعة ، وال حيققون وجود دار إسالم يف بالدهم ، ولو من شريعة

 باسم شريعة اللّه -كانوا يفتون هلم بأن يأخذوا اخلارجني عليهم ذه العقوبات .. زعموا أم مسلمون 
  .. اللّه ورسوله  بينما كان هؤالء اخلارجون ال حياربون اللّه ورسوله بل حياربون سلطة خارجة على-

.. إنه ليس لسلطة ال تقوم على شريعة اللّه يف دار اإلسالم ، أن تأخذ اخلارجني عليها باسم شريعة اللّه 
وما ملثل هذه السلطة وشريعة اللّه؟ إا تغتصب حق األلوهية وتدعيه فما هلا تتحكك بقانون اللّه 

 اليت خترج على سلطان اإلمام املسلم املقيم لشريعة إمنا جزاء أفراد هذه العصابات املسلحة ،! .. وتدعيه؟
أن يقتلوا تقتيال .. اللّه وتروع عباد اللّه يف دار اإلسالم ، وتعتدي على أمواهلم وأرواحهم وحرمام 

) و بعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع واإلرهاب(أو أن يصلبوا حىت ميوتوا . عاديا
  ..من خالف .. هم اليمىن مع أرجلهم اليسرى أو أن تقطع أيدي

إن كان لإلمام اخليار يف هذه العقوبات ، أم أن هناك : وخيتلف الفقهاء اختالفا واسعا حول هذا النص 
  .عقوبة معينة لكل جرمية تقع من اخلارجني

  .ليت وقعتويرى الفقهاء يف مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد أن العقوبات مرتبة على حسب اجلناية ا«
فمن قتل ومل يأخذ ماال قتل ، ومن أخذ املال ومل يقتل قطع ، ومن قتل وأخذ املال قتل وصلب ، ومن 

وعند مالك أن احملارب إذا قتل فال بد من قتله وليس «: أخاف السبيل ولكنه مل يقتل ومل يأخذ ماال نفي 
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 صلبه ، وأما إن أخذ املال ومل يقتل فال ختيري يف لإلمام ختيري يف قطعه وال يف نفيه ، وإمنا التخيري يف قتله أو
فإن كان احملارب ممن . نفيه ، وإمنا التخيري يف قتله أو صلبه مالك أن األمر راجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام

وإن كان ال رأي له وإمنا هو . له الرأي والتدبري فوجه االجتهاد قتله أو صلبه ، ألن القطع ال يدفع ضرره
وإن كان ليس له شيء من هاتني الصفتني أخذ بأيسر ذلك وهو النفي . بأس قطعه من خالفذو قوة و
  .»والتعزير

وحنن خنتار رأي اإلمام مالك يف الفقرة األخرية منه ، وهي أن العقوبة قد توقع على جمرد اخلروج وإخافة 
يظ على املفسدين يف األرض ألن هذا إجراء وقائي املقصود منه أوال منع وقوع اجلرمية ، والتغل. السبيل

وهي أجدر . الذين يروعون دار اإلسالم ويفزعون اجلماعة املسلمة القائمة على شريعة اللّه يف هذه الدار
  .مجاعة وأجدر دار باألمن والطمأنينة والسالم
هل هو النفي من األرض اليت ارتكب فيها جرميته؟ أم هو .. كذلك خيتلفون يف معىن النفي من األرض 

أم هو النفي من األرض كلها وال يكون ذلك إال . نفي من األرض اليت ميلك فيها حريته وذلك حببسهال
  باملوت؟

وحنن خنتار النفي من أرض اجلرمية ، إىل مكان ناء حيس فيه بالغربة والتشريد والضعف جزاء ما شرد 
ته بضعف عصبيته ، أو حيث يصبح يف منفاه عاجزا عن مزاولة جرمي. الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم

  !بعزله عن عصابته
فاجلزاء الذي يلقونه إذن يف الدنيا ال ..» ولَهم ِفي الْآِخرِة عذاب عِظيم.. ذِلك لَهم ِخزي ِفي الدنيا  «

وهذا كذلك . يسقط عنهم العذاب يف اآلخرة ، وال يطهرهم من دنس اجلرمية كبعض احلدود األخرى
وذلك . ذلك أن اجلماعة املسلمة يف دار اإلسالم جيب أن تعيش آمنة..  وتبشيع للجرمية تغليظ للعقوبة ،

فهذا هو الوسط اخلري الرفيع الذي جيب . أن السلطة املسلمة القائمة على شريعة اللّه جيب أن تكون مطاعة
  ..ن املساس به وهذا هو النظام العادل الكامل الذي جيب أن يصان م.. توفري الضمانات كلها الزدهاره 

فإذا ارتدع هؤالء اخلارجون املفسدون عن غيهم وفسادهم ، نتيجة استشعارهم نكارة اجلرمية ، وتوبة 
 سقطت - وهم ما يزالون يف قوم ، مل تنلهم يد السلطان -منهم إىل اللّه ورجوعا إىل طريقة املستقيم 

وكان اللّه غفورا هلم رحيما م يف احلساب جرميتهم وعقوبتها معا ، ومل يعد للسلطان عليهم من سبيل ، 
واحلكمة واضحة ..»  فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رِحيم- ِمن قَبِل أَنْ تقِْدروا علَيِهم -ِإلَّا الَِّذين تابوا «: األخري 

  : يف إسقاط اجلرمية والعقوبة يف هذه احلالة عنهم من ناحيتني 
  .. واعتبارها دليل صالح واهتداء - وهم ميلكون العدوان -م تقدير توبته: األوىل 
  .تشجيعهم على التوبة ، وتوفري مؤنة اجلهد يف قتاهلم من أيسر سبيل: والثانية 



 ٥١٤

واملنهج اإلسالمي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارا واحتماالا واللّه الذي رضي 
طبيعة ، اخلبري مبسالكها ودروا ، العليم مبا يصلحها وما يصلح هلا للمسلمني هذا املنهج هو بارئ هذه ال

إمنا يرفع . واملنهج الرباين ال يأخذ الناس بالقانون وحده.. أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري؟ .. 
فأما اعتماده األول فعلى تربية القلب ، وتقومي . سيف القانون ويصلته لريتدع من ال يردعه إلّا السيف

 ذلك إىل جانب إقامة اتمع الذي تنمو فيه بذرة اخلري وتزكو ، وتذبل فيه نبتة -وهداية الروح . الطبع
  ٣٦٠"الشر وتذوى 

  
��������������  

                                                 
 )٨٧٨ / ٢ (- ل القرآن ـ موافقا للمطبوع ىف ظال -  ٣٦٠
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        رابعرابعرابعرابعالباب الالباب الالباب الالباب ال

        قضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللا قضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللا قضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللا قضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللا 

  
  :هد املكي عاحلكمة من عدم مشروعية القتال يف ال -١

 باالنتصار من الظلم والرد على العدوان ودفع األذى بالقوة - يف مكة -مني فأما ملاذا مل يأذن اللّه للمسل
..  

  ..وكثريون منهم كان ميلك هذا فلم يكن ضعيفا وال مستضعفا ومل يكن عاجزا عن رد الصاع صاعني 
  ..مهما يكن املسلمون يف ذلك الوقت قلة 

حىت .. اء الزكاة ، والصرب واالحتمال أما حكمة هذا ، واألمر بالكف عن القتال ، وإقامة الصالة وإيت
. وبعض املسلمني يلقى من األذى والعذاب ما ال يطاق ، وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته فيفنت عن دينه

  ..وبعضهم ال حيتمل االستمرار يف العذاب فيموت حتت وطأته 
بني لنا من حكمة ونفرض ألننا حينئذ نتأىل على اللّه ما مل ي. أما حكمة هذا فلسنا يف حل من اجلزم ا

أو قد تكون ، ولكن يكون وراءها . على أوامره أسبابا وعلال ، قد ال تكون هي األسباب والعلل احلقيقية
وهذا هو شأن ..  أن فيها اخلري واملصلحة - سبحانه -أسباب وعلل أخرى مل يكشف لنا عنها ، ويعلم 

 فمهما -مل يبني اللّه سببه حمددا جازما حامسا  -أو أي حكم يف شريعة اللّه . املؤمن أمام أي تكليف
خطر له من األسباب والعلل هلذا احلكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا احلكم أو طريقة أداء ذلك 

 مهما بلغت -وال جيزم . فينبغي أن يعترب هذا كله جمرد احتمال.. التكليف ، مما يدركه عقله وحيسن فيه 
.. نصا ..  بأن ما رآه هو حكمة هو احلكمة اليت أرادها اللّه -دبره ألحكام اللّه ثقته بعلمه وعقله وت

  !وليس وراءها شي ء ، وليس من دوا شي ء
ومقتضى ما بني علم اللّه ومعرفة اإلنسان من .  فذلك التحرج هو مقتضى األدب الواجب مع اللّه

  .اختالف يف الطبيعة واحلقيقة
نذكر ما يتراءى لنا ..  حكمة عدم فرض اجلهاد يف مكة وفرضيته يف املدينة وذا األدب الواجب نتناول

ال نفرض على أمره أسبابا وعلال ، ال . وندع ما وراءه للّه.. على أنه جمرد احتمال .. من حكمة وسبب 
ختطىء .. اجتهادية .. إا أسباب ! ومل حيددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح.. يعلمها إال هو 

وفق ما تظهره لنا األحداث يف جمرى . وال نبغي ا إال جمرد تدبر أحكام اللّه. وتنقص وتزيد. صيبوت
  : الزمان 
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رمبا كان ذلك ألن الفترة املكية كانت فترة تربية وإعداد يف بيئة معينة ، لقوم معينني ، وسط ظروف » أ«
 ، تربية نفس الفرد العريب على الصرب على ومن أهداف التربية واإلعداد يف مثل هذه البيئة بالذات. معينة

ليخلص من شخصه ، ويتجرد . ما ال يصرب عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به
وتربيته .. من ذاته ، وال تعود ذاته وال من يلوذون به ، حمورا حلياة يف نظره ، ودافع احلركة يف حياته 

ليتم .  وال يهتاج ألول مهيج- كما هي طبيعته -ول مؤثر كذلك على ضبط أعصابه فال يندفع أل
وتربيته على أن يتبع جمتمعا منظما له قيادة يرجع إليها يف كل أمر من .. االعتدال يف طبيعته وحركته 

 وقد كان هذا هو حجر - مهما يكن خمالفا ملألوفه وعادته -أمور حياته وال يتصرف إال وفق ما تأمره 
اخلاضع لقيادة موجهة املترقي املتحضر ، غري » اتمع املسلم«شخصية العريب ، إلنشاء األساس يف إعداد 
  .اهلمجي أو القبلي

ورمبا كان ذلك أيضا ، ألن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ ، يف مثل بيئة قريش ذات العنجهية » ب«
 العناد وإىل نشأة ثارات دموية  إىل زيادة- يف مثل هذه الفترة -والشرف واليت قد يدفعها القتال معها 

 أعواما طويلة -جديدة ، كثارات العرب املعروفة ، اليت أثارت حرب داحس والغرباء ، وحرب البسوس 
فال .  وتكون هذه الثارات اجلديدة مرتبطة يف أذهام وذكريام باإلسالم-، تفانت فيها قبائل برمتها 

ة ، إىل ثارات وذحول تنسى معها فكرته األساسية ، وهو ويتحول اإلسالم من دعو. دأ بعد ذلك أبدا
  !يف مبدئه ، فال تذكر أبدا

فلم تكن هناك سلطة . ورمبا كان ذلك أيضا ، اجتنابا إلنشاء معركة ومقتلة يف داخل كل بيت» ج «
ه هم إمنا كان ذلك موكوال إىل أولياء كل فرد ، يعذبون. نظامية عامة ، هي اليت تعذب املؤمنني وتفتنهم

..  أن تقع معركة ومقتلة يف كل بيت - يف مثل هذه البيئة -ومعىن اإلذن بالقتال ! »يؤدبونه«ويفتنونه و
  !ولقد قيلت حىت واإلسالم يأمر بالكف عن القتال! هذا هو اإلسالم: مث يقال 

رق بني إن حممدا يف:  فقد كانت دعاية قريش يف املوسم ، يف أوساط العرب القادمني للحج والتجارة 
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد ، واملوىل بقتل ! الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشريته

  يف كل بيت وكل حملة؟.. الويل 
ورمبا كان ذلك أيضا ، ملا يعلمه اللّه من أن كثريين من املعاندين الذين يفتنون أوائل املسلمني عن » د«

أمل يكن .. م بأنفسهم سيكونون من جند اإلسالم املخلص ، بل من قادته دينهم ، ويعذبوم ويؤذوم ه
  !عمر ابن اخلطاب من بني هؤالء؟

ورمبا كان ذلك ، أيضا ، ألن النخوة العربية ، يف بيئة قبلية ، من عادا أن تثور للمظلوم ، الذي » هـ «
وقد وقعت ظواهر .. الناس فيهم وخباصة إذا كان األذى واقعا على كرام ! حيتمل األذى ، وال يتراجع
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 وهو رجل كرمي - فابن الدغنة مل يرض أن يترك أبا بكر - يف هذه البيئة -كثرية تثبت صحة هذه النظرة 
  !  يهاجر وخيرج من مكة ، ورأى يف ذلك عارا على العرب-

يب وآخر هذه الظواهر  نقض صحيفة احلصار لبين هاشم يف شعب أ... وعرض عليه جواره ومحايته 
بينما يف بيئة أخرى من البيئات ذات احلضارة القدمية .. طالب ، بعد ما طال عليهم اجلوع واشتدت احملنة 

اليت مردت على الذل ، قد يكون السكوت على األذى مدعاة للهزء والسخرية واالحتقار من البيئة 
  !وتعظيم املؤذي الظامل املعتدي

حيث مل تبلغ الدعوة إىل . لمني حينذاك ، واحنصارهم يف مكةورمبا كان ذلك أيضا ، لقلة عدد املس» و «
أو بلغت أخبارها متناثرة حيث كانت القبائل تقف على احلياد ، من معركة داخلية بني . بقية اجلزيرة

ففي مثل هذه احلالة قد تنتهي املعركة .. قريش وبعض أبنائها ، حىت ترى ماذا يكون مصري املوقف 
 ويبقى الشرك - حىت ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم -موعة املسلمة القليلة احملدودة ، إىل قتل ا

وهو دين .. ومل يقم يف األرض لإلسالم نظام ، وال وجد له كيان واقعي . ، وتنمحي اجلماعة املسلمة
  .جاء ليكون منهج حياة ، وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة

ورة قاهرة ملحة ، لتجاوز هذه االعتبارات كلها ، واألمر بالقتال يف الوقت ذاته مل يكن هناك ضر» ز«
هذا األمر األساسي هو ..  وحمققا - وقتها -ألن األمر األساسي يف هذه الدعوة كان قائما . ودفع األذى

 وشخصه يف محاية سيوف بين هاشم ، فال متتد - �  -وجودها يف شخص الداعية .. » وجود الدعوة«
  ! ي مهددة بالقطعإليه يد إال وه

والنظام القبلي السائد جيعل كل قبيلة ختشى أن تقع يف حرب مع بين هاشم ، إذا هي امتدت يدها إىل 
 يف - إذن -وكان الداعية يبلغ دعوته ..  فكان شخص الداعية من مث حمميا محاية كافية - �  -حممد 

 وال خيفيها ، وال جيرؤ أحد على منعه محاية سيوف بين هاشم ومقتضيات النظام القبلي ، وال يكتمها ،
وال .. من إبالغها وإعالا ، يف ندوات قريش يف الكعبة ، ومن فوق جبل الصفا ويف اجتماعات عامة 

وال جيرؤ أحد على أن يفرض عليه ! جيرؤ أحد على سد فمه وال جيرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله
وحني طلبوا إليه أن يكف عن سب . ويسكت عن بعضهاكالما بعينه يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه 

وحني طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكوم يف جهنم مل . آهلتهم وعيبها مل يكف
أي أن جياملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم . وحني طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا. يسكت

  -الكامل ، يف شخص رسول اللّه » وجودها«وعلى اجلملة كان للدعوة ... بعض عبادته ، مل يدهن 
ومن مث ..  ويف إبالغه لدعوة ربه كاملة يف كل مكان ويف كل صورة - حمروسا بسيوف بين هاشم - �
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مل تكن هناك الضرورة القاهرة الستعجال املعركة ، والتغاضي عن كل هذه االعتبارات البيئية اليت هي يف 
  .مساندة للدعوة ومساعدة يف مثل هذه البيئةجمموعها ، 

 أن يأمر املسلمني - معه - كانت بعض ما اقتضت حكمة اللّه - فيما حنسب - كلها -هذه االعتبارات 
لتتم تربيتهم وإعدادهم ، ولينتفع بكل إمكانيات اخلطة يف .. وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة . بكف أيديهم

وليخرجوا أنفسهم من املسألة .  انتظار أمر القيادة ، يف الوقت املناسبهذه البيئة وليقف املسلمون يف
وهي » وجودها«والدعوة هلا .. ويف سبيل اللّه . لتكون خالصة للّه. كلها ، فال يكون لذوام فيها حظ

  ...قائمة ومؤداة وحممية وحمروسة 
سون يبدون هلفتهم على اللحظة وأيا ما كانت حكمة اللّه من وراء هذه اخلطة ، فقد كان هناك املتحم

فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتالُ ، ِإذا فَِريق ِمنهم يخشونَ الناس كَخشيِة اللَِّه أَو «:  اليت يؤذن هلم فيها بالقتال 
  .»!ىل أَجٍل قَِريٍبربنا ِلم كَتبت علَينا الِْقتالَ؟ لَوال أَخرتنا ِإ: وقالُوا . أَشد خشيةً

وكان وجود هذه الطائفة يف الصف املسلم ينشئ فيه حالة من اخللخلة وينشئ فيه حالة من عدم التناسق 
بني هذه الطائفة اجلزوع اهللوع ، وبني الرجال املؤمنني ، ذوي القلوب الثابتة املطمئنة املستقبلة لتكاليف 

ولكن يف موضعها . ينة والثقة والعزم واحلماسة أيضا بالطمأن- على كل ما فيها من مشقة -اجلهاد 
أما احلماسة قبل األمر ، فقد تكون . فاحلماسة يف تنفيذ األمر حني يصدر هي احلماسة احلقيقية. املناسب

  ٣٦١!جمرد اندفاع وور يتبخر عند مواجهة اخلطر
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  : التدرج يف مشروعية القتال يف سبيل اهللا -٢
فَصلٌ ِفي ترِتيِب ِسياِق هدِيِه مع الْكُفّاِر والْمناِفِقني ِمن ِحِني بِعثَ إلَى : مة ابن القيم رمحه اهللا قال العال

   :ِحِني لَِقي اللّه عز وجل
وذَِلك أَولَ نبوِتِه فَأَمره أَنْ يقْرأَ ِفي أَنْ يقْرأَ ِباسِم ربِه الِّذي خلَق : أَولَ ما أَوحى إلَيِه ربه تبارك وتعالَى " 

{ فَنبأَه ِبقَوِلِه  ] ٢ ، ١الْمدثّر [ } يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنِذر { نفِْسِه ولَم يأْمره إذْ ذَاك ِبتبِليٍغ ثُم أَنزلَ علَيِه 
ثُم أَمره أَنْ ينِذر عِشريته الْأَقْرِبني ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر من حولَهم }  الْمدثّر يا أَيها{ وأَرسلَه ب } اقْرأْ 

نِتِه يوبن دعةً بنةَ سرشع عِبض فَأَقَام الَِمنيالْع ذَرأَن ةً ثُمقَاِطب برالْع ذَرأَن ِب ، ثُمرالْع ِر ِمنيِة ِبغوعِبالد ِذر
ثُم أُِذنَ لَه ِفي الِْهجرِة وأُِذنَ لَه ِفي الِْقتاِل ثُم أَمره أَنْ . ِقتاٍل ولَا ِجزيٍة ويؤمر ِبالْكَف والصبِر والصفِْح 

مره ِبِقتاِل الْمشِرِكني حتى يكُونَ الدين كُلّه ِللِّه ثُم كَانَ يقَاِتلَ من قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَه ولَم يقَاِتلْه ثُم أَ
الْكُفّار معه بعد الْأَمِر ِبالِْجهاِد ثَلَاثَةَ أَقْساٍم أَهلُ صلٍْح وهدنٍة وأَهلُ حرٍب وأَهلُ ِذمٍة فَأُِمر ِبأَنْ يِتم ِلأَهِل 

 عهدهم وأَنْ يوِفي لَهم ِبِه ما استقَاموا علَى الْعهِد فَِإنْ خاف ِمنهم ِخيانةً نبذَ إلَيِهم عهدهم الْعهِد والصلِْح
 هدهع قَضن نقَاِتلَ مأَنْ ي أُِمرِد وهقِْض الْعِبن مهِلمعى يتح مقَاِتلْهي لَمو . لَتزا نلَماَءةٌ (ورةُ بورس  ( لَتزن

يقَاِتلَ عدوه ِمن أَهِل الِْكتاِب حتى يعطُوا الِْجزيةَ أَو " ِببياِن حكِْم هِذِه الْأَقْساِم كُلّها ، فَأَمره ِفيها أَنْ 
ني والِْغلْظَِة علَيِهم فَجاهد الْكُفّار ِبالسيِف والسناِن يدخلُوا ِفي الِْإسلَاِم وأَمره ِفيها ِبِجهاِد الْكُفّاِر والْمناِفِق

  . والْمناِفِقني ِبالْحجِة واللّساِن 
قْساٍم ِقسما وأَمره ِفيها ِبالْبراَءِة ِمن عهوِد الْكُفّاِر ونبِذ عهوِدِهم إلَيِهم وجعلَ أَهلَ الْعهِد ِفي ذَِلك ثَلَاثَةَ أَ

 ِهملَيع رظَهو مهبارفَح وا لَهِقيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الِّذين مهو اِلِهمِبِقت هرأَم . قّتؤم دهع ما لَهمِقسو
وِقسما لَم يكُن لَهم عهد ولَم . ى مدِتِهم لَم ينقُضوه ولَم يظَاِهروا علَيِه فَأَمره أَنْ يِتم لَهم عهدهم إلَ

يحاِربوه أَو كَانَ لَهم عهد مطْلَق فَأُِمر أَنْ يؤجلَهم أَربعةَ أَشهٍر فَِإذَا انسلَخت قَاتلَهم وِهي الْأَشهر الْأَربعةُ 
وِهي الْحرم الْمذْكُورةُ ِفي قَوِلِه فَِإذَا  ] ٢التوبةُ [ } ا ِفي الْأَرِض أَربعةَ أَشهٍر فَِسيحو{ الْمذْكُورةُ ِفي قَوِلِه 

 ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسةُ [ } انبوا  ] ٥التنا هه مرالْ: فَالْح موا يلُهِيِري أَوسالت رهأَش أَذَاِن ِهي
 ِمن اِشرا الْعهآِخرو ِبذَِلك أِْذينِفيِه الت قَعِر الِّذي والْأَكْب جالْح موي وهِة وِذي الِْحج ِمن اِشرالْع موالْي وهو

ِعند اللِّه اثْنا عشر شهرا ِفي ِكتاِب ِإنّ ِعدةَ الشهوِر { رِبيٍع الْآخِر ولَيست ِهي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ ِفي قَوِلِه 
 مرةٌ حعبا أَرهِمن ضالْأَراِت واومالس لَقخ موةُ [ } اللِّه يبو٣٦الت [  بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر اِحدو فَِإنّ ِتلْك

 مرحالْمِة وذُو الِْحجِة ودذُو الْقَعو .سي لَمو را غَيهِلأَن ِكنمذَا لَا يِة فَِإنّ هعبِذِه الْأَرِفي ه ِرِكنيشالْم ري
متواِليٍة وهو إنما أَجلَهم أَربعةَ أَشهٍر ثُم أَمره بعد انِسلَاِخها أَنْ يقَاِتلَهم فَقَتلَ الناِقض ِلعهِدِه وأَجلَ من لَا 

 دهع لَمو ملَاِء كُلّهؤه لَمِتِه فَأَسدإلَى م هدهِدِه عهوِفي ِبعِللْم ِتمأَنْ ي هرأَمٍر وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه أَو لَه
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أَمر الْكُفّاِر معه بعد نزوِل براَءةٌ فَاستقَر . يِقيموا علَى كُفِْرِهم إلَى مدِتِهم وضرب علَى أَهِل الذّمِة الِْجزيةَ 
علَى ثَلَاثَِة أَقْساٍم محاِرِبني لَه وأَهِل عهٍد وأَهِل ِذمٍة ثُم آلَت حالُ أَهِل الْعهِد والصلِْح إلَى الِْإسلَاِم فَصاروا 

ِربونَ لَه خاِئفُونَ ِمنه فَصار أَهلُ الْأَرِض معه ثَلَاثَةَ أَقْساٍم مسِلم معه ِقسميِن محاِرِبني وأَهلَ ِذمٍة والْمحا
 اِربحم اِئفخو آِمن لَه اِلمسمِبِه و ِمنؤم . مهتلَاِنيع مهلَ ِمنقْبأَنْ ي أُِمر هفَِإن اِفِقنينِفي الْم هتا ِسريأَمو

رِكلَ سيلّغَ وبأَنْ يو ِهملَيِلظَ عغيو مهنع ِرضعأَنْ ي هرأَمِة وجالْحِبالِْعلِْم و مهاِهدجأَنْ يإلَى اللِّه و مهاِئر
بأَخو وِرِهملَى قُبع قُومأَنْ يو ِهملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوِسِهمِليِغ إلَى نِل الْبِبالْقَو فَلَن ملَه فَرغتإنْ اس هأَن ر

 اِفِقنينالْمالْكُفّاِر و اِئِه ِمندِفي أَع هتِذِه ِسريفَه ملَه اللّه ِفرغي.  
ِبالْغ مهبونَ رعدي الِّذين عم هفْسن ِبرصأَنْ ي هرِبِه ، فَأَمِحزاِئِه وِليِفي أَو هتا ِسريأَمونَ وِريدي ِشيالْعاِة ود

 ِهملَيع لّيصأَنْ يِر وِفي الْأَم مهاِورشيو ملَه ِفرغتسيو مهنع فُوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ودعأَلّا تو ههجو .
و وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نِر مجِبه هرأَمو الثّلَاثَةَ الِّذين رجا هكَم هتطَاع اِجعرلّفُوا . يخ . هرأَمو

 مِنيئُهدو مِريفُهاٌء شوس ِفي ذَِلك هدوا ِعنكُونأَنْ يو مها ِمناِتهوِجبى مأَت نلَى مع وددالْح ِقيمأَنْ ي.  
يش ِه ِمنودفِْع عِفي د هرأَماِن وسِه ِبالِْإحاَء إلَيأَس ناَءةَ مقَاِبلَ إسفَي نسأَح ِباَلِّتي ِهي فَعدِس ِبأَنْ ياِطِني الِْإن

ح ِليو هكَأَن هودع ادع لَ ذَِلكإنْ فَع هأَن هربأَخلَِة وِبالص هتقَِطيعفِْو وِبالْع هظُلْمِبالِْحلِْم و لَههجو ِميم . هرأَمو
 ِمن اِضعوِن ِفي ثَلَاثَِة ميرِن الْأَمذَيه لَه عمجو مهاذَِة ِباَللِّه ِمنِتعِباِلاس اِطِني الِْجنيش ِه ِمنودفِْعِه عِفي د

خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف { راِف فَقَالَ ِفي سورِة الْأَع) الْمؤِمنونَ ( و ) سورِة الْأَعراِف ( الْقُرآِن ِفي 
 ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كغَنزنا يِإمو اِهِلنيِن الْجع ِرضأَعاِف [ } ور١٩٩الْأَع - 

٢٠٠ [ مهناِض عرِبالِْإع اِهِلنيالْج رقَاِء شِبات هرِذِه فَأَمِفي ه لَه عمجو هاذَِة ِمنِتعطَاِن ِباِلاسيالش رقَاِء شِباتو 
 ِهملَيع قح ِمن لَه دلَا ب هاٍل فَِإنوِة ثَلَاثَةُ أَحِعيالر عم ِر لَهالْأَم ِليا ، فَِإنّ وكُلّه ميالشلَاِق والْأَخ كَاِرمِة مالْآي

 مهملْزي قالْح ذَ ِمنأْخِبأَنْ ي قِّه فَأُِمرِفي ح مهِمن قَعاٍن يودعفِْريٍط وت ِمن دلَا بِبِه و مهرأْمٍر يأَمِبِه و امالِْقي
الْع وهو قشي لَمو ِهملَيلَ عهسِبِه و تحمسو مهفُسِبِه أَن تعا طَوم ِهملَيذِْلِه الِّذي عِبب مقُهلْحالِّذي لَا ي فْو

ضرر ولَا مشقّةٌ وأُِمر أَنْ يأْمرهم ِبالْعرِف وهو الْمعروف الِّذي تعِرفُه الْعقُولُ السِليمةُ والِْفطَر الْمستِقيمةُ 
وأَمره أَنْ يقَاِبلَ جهلَ الْجاِهِلني . معروِف أَيضا لَا ِبالْعنِف والِْغلْظَِة وتِقر ِبحسِنِه ونفِْعِه وِإذَا أَمر ِبِه يأْمر ِبالْ

 مهرِفي شكْتي ِبِمثِْلِه فَِبذَِلك قَاِبلَهونَ أَنْ يد هناِض عرِبالِْإع مهِمن . ِمِننيؤِة الْمورالَى ِفي سعقَالَ تقُلْ { و
 تِريني ما يوعدونَ رب فَلَا تجعلِْني ِفي الْقَوِم الظّاِلِمني وِإنا علَى أَنْ نِريك ما نِعدهم لَقَاِدرونَ ادفَع رب ِإما

 وأَعوذُ ِبك رب ِبالِّتي ِهي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم ِبما يِصفُونَ وقُلْ رب أَعوذُ ِبك ِمن همزاِت الشياِطِني
ولَا تستِوي الْحسنةُ ولَا { وقَالَ تعالَى ِفي سورِة حم فُصلَت  ] ٩٧ - ٩٣الْمؤِمنونَ [ } أَنْ يحضروِن 

ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الِّذي ب نسأَح ِبالِّتي ِهي فَعئَةُ اديا السموا وربص ا ِإلّا الِّذينلَقّاها يمو 
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 ِليمالْع ِميعالس وه هِعذْ ِباللِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كغَنزنا يِإمِظيٍم وظّ عا ِإلّا ذُو حلَقّاهي { ] لَتفُص
١٣٤ [ ِجنو ِسِهمِض إنِل الْأَرأَه عم هتِذِه ِسريفَه كَاِفِرِهمو ِمِنِهمؤم ٣٦٢.ِهم  

   : وقال أيضاً
  ]الِْإذْنُ ِبالِْقتاِل [ فَصلٌ " 

ِبالْمِدينِة وأَيده اللّه ِبنصِرِه ِبِعباِدِه الْمؤِمِنني الْأَنصاِر وأَلّف بين قُلُوِبِهم بعد  �فَلَما استقَر رسولُ اللِّه 
لِْإحِن الِّتي كَانت بينهم فَمنعته أَنصار اللِّه وكَِتيبةُ الِْإسلَاِم ِمن الْأَسوِد والْأَحمِر وبذَلُوا نفُوسهم الْعداوِة وا

ِمن لَى ِبِهمكَانَ أَواِج ووالْأَزاِء ونالْأَباِء وِة الْآببحلَى مع هتبحوا ممقَدو هوند ودهالْيو برالْع مهتمر فُِسِهمأَن 
 هانحبس اَللّهاِنٍب وكُلّ ج ِمن وا ِبِهماحصِة وبارحالْمِة واوداِق الْعس نع موا لَهرمشٍة واِحدٍس وقَو نع

أُِذنَ ِللِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنّ { : ةُ فَقَالَ تعالَى يأْمرهم ِبالصبِر والْعفِْو والصفِْح حتى قَِويت الشوكَ
 لَقَِدير ِرِهمصلَى نع اللّه { ] جةٌ  ] . ٣٩الْحكّيةُ مورالسكّةَ وذَا الِْإذْنَ كَانَ ِبمطَاِئفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو

 اللّه لَم يأْذَنْ ِبمكّةَ لَهم ِفي الِْقتاِل ولَا كَانَ لَهم شوكَةٌ يتمكّنونَ ِبها ِمن أَنّ: وهذَا غَلَطٌ ِلوجوٍه أَحدها 
{ أَنّ ِسياق الْآيِة يدلّ علَى أَنّ الِْإذْنَ بعد الِْهجرِة وِإخراجهم ِمن ِدياِرِهم فَِإنه قَالَ : الثّاِني . الِْقتاِل ِبمكّةَ 

 ا اللّهنبقُولُوا رِإلّا أَنْ ي قِر حيِبغ اِرِهمِدي وا ِمنِرجأُخ الِّذين { ] جونَ  ] ٤٠الْحاِجرهالْم ملَاِء هؤهو .
بارزوا يوم نزلَت ِفي الِّذين ت ] ١٩الْحج [ } هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم { : الثّاِلثُ قَولُه تعالَى 
الراِبع أَنه قَد خاطَبهم ِفي آِخِرها ِبقَوِلِه يا أَيها الِّذين آمنوا والِْخطَاب ِبذَِلك كُلِّه مدِني . بدٍر ِمن الْفَِريقَيِن 

 ا الِْخطَابفَأَم ) كرتشفَم اسا النها أَيِفي. ي رأَم هأَن اِمسلَا الْخِرِه وغَيِد وِبالْي ادالِْجه معاِد الِّذي يا ِبالِْجهه
فَلَا تِطِع { ريب أَنّ الْأَمر ِبالِْجهاِد الْمطْلَِق إنما كَانَ بعد الِْهجرِة فَأَما ِجهاد الْحجِة فَأَمر ِبِه ِفي مكّةَ ِبقَوِلِه 

فَهِذِه سورةٌ مكّيةٌ والِْجهاد  ] ٥٢: الْفُرقَانُ [ } ِجهادا كَِبريا { أَي ِبالْقُرآن  } الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه
. سورِة الْحج فَيدخلُ ِفيِه الِْجهاد ِبالسيِف ( ِفيها هو التبِليغُ وِجهاد الْحجِة وأَما الِْجهاد الْمأْمور ِبِه ِفي 

اِدسى ِفي السور اِكمِكِه "  أَنّ الْحردتسم " نٍر عيبِن جِعيِد بس نِطِني عِلٍم الْبسم نِش عمِديِث الْأَعح ِمن
ِلكُن فَأَنزلَ اللّه إنا ِللِّه وِإنا إلَيِه راِجعونَ لَيه: ِمن مكّةَ قَالَ أَبو بكٍْر  �ابِن عباٍس قَالَ لَما خرج رسولُ اللِّه 

وِإسناده . وِهي أَولُ آيٍة نزلَت ِفي الِْقتاِل  ] ٣٩الْحج [ } أُِذنَ ِللِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا { عز وجلّ 
لْمدِني فَِإنّ ِقصةَ إلْقَاِء الشيطَاِن ِفي وِسياق السورِة يدلّ علَى أَنّ ِفيها الْمكّي وا" الصِحيحيِن " علَى شرِط 

 لَمأَع اَللّهةٌ وكّيوِل مسِة الرِنيأُم.  

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد املعاد  -  ٣٦٢



 ٥٢٢

وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللِّه الِّذين { ثُم فَرض علَيِهم الِْقتالَ بعد ذَِلك ِلمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاِتلْهم فَقَالَ 
ثُم فَرض علَيِهم ِقتالَ الْمشِرِكني كَافّةً وكَانَ محرما ثُم مأْذُونا ِبِه ثُم  ] . ١٩٠الْبقَرةُ [ } ونكُم يقَاِتلُ

الْقَولَيِن أَو فَرض مأْمورا ِبِه ِلمن بدأَهم ِبالِْقتاِل ثُم مأْمورا ِبِه ِلجِميِع الْمشِرِكني إما فَرض عيٍن علَى أَحِد 
  .ِكفَايٍة علَى الْمشهوِر 

والتحِقيق أَنّ ِجنس الِْجهاِد فَرض عيٍن إما ِبالْقَلِْب وِإما ِباللّساِن وِإما ِبالْماِل وِإما ِبالْيِد فَعلَى كُلّ مسِلٍم أَنْ 
ما الِْجهاد ِبالنفِْس فَفَرض ِكفَايٍة وأَما الِْجهاد ِبالْماِل فَِفي وجوِبِه قَولَاِن أَ. يجاِهد ِبنوٍع ِمن هِذِه الْأَنواِع 

انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا { : والصِحيح وجوبه ِلأَنّ الْأَمر ِبالِْجهاِد ِبِه وِبالنفِْس ِفي الْقُرآِن سواٌء كَما قَالَ تعالَى 
وعلّق  ] ٤١التوبةُ [ } دوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ وجاِه

م علَى ِتجارٍة يا أَيها الِّذين آمنوا هلْ أَدلّكُ{ النجاةَ ِمن الناِر ِبِه ومغِفرةَ الذّنِب ودخولَ الْجنِة فَقَالَ 
 ريخ ذَِلكُم فُِسكُمأَنو اِلكُموِبيِل اللِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتوِلِه وسرونَ ِباللِّه وِمنؤذَاٍب أَِليٍم تع ِمن ِجيكُمنت

ي ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفي لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِر
 ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنج { ] ف١٥الص[   

[ } وأُخرى تِحبونها { وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَِلك أَعطَاهم ما يِحبونَ ِمن النصِر والْفَتِح الْقَِريِب فَقَالَ 
وأَخبر } نصر ِمن اللِّه وفَتح قَِريب { أَي ولَكُم خصلَةٌ أُخرى تِحبونها ِفي الِْجهاِد وِهي  ] ١٢صف ال

 هأَن هانحبةَ { سنالْج مِبأَنّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن ِمِننيؤالْم ى ِمنرتةُ [ } اشبو١١٠الت [ أَعا وهلَيع مهاض
 آنُ ثُمالْقُرِجيلُ والِْإناةُ وروالت ِهياِء ومالس لَِة ِمنزنِبِه الْملَ كُتأَفْض هعدأَو قَد دعالْوو قْدذَا الْعأَنّ هةَ ونالْج

بت هِدِه ِمنهفَى ِبعأَو دلَا أَح هأَن لَاِمِهمِبِإع ذَِلك وا أَكّدِشربتسِبأَنْ ي مهرِبأَنْ أَم ذَِلك أَكّد الَى ثُمعتو كار
ِظيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَِلك مهلَمأَع ِه ثُملَيع وهاقَدالِّذي ع ِعِهميا . ِببِع مايبذَا الته قْدِه عبر عم اِقدلْ الْعأَمتفَلْي

طَرخ ظَمِتِه أَعيؤِبر عتمالتو اهِبِرض زالْفَوِعيِم والن اتنج نالثّمِري وتشالْم ولّ هجو زع فَِإنّ اللّه لّهأَجو ه
اكنه .مهمأَكْرِلِه وسر فرأَش قْدذَا الْعِدِه هلَى يى عراَلِّذي جالْ. ولَاِئكَِة والْم ِه ِمنلَيذَا عةً هِإنّ ِسلْعِر وشب

  شأْنها لَقَد هيئَت ِلأَمٍر عِظيٍم وخطٍْب جِسيٍم قَد هيئُوك ِلأَمٍر لَو فَِطنت لَه فَاربأْ ِبنفِْسك أَنْ ترعى مع الْهمِل
ِذي اشتراهما ِمن الْمؤِمِنني فَما ِللْجباِن الْمعِرِض مهر الْمِحبِة والْجنِة بذْلُ النفِْس والْماِل ِلماِلِكِهما الّ

 ونَ لَقَدِسرعِسيئَِة الْما ِبالنهِبيعفَي تدلَا كَسونَ وفِْلسا الْمهامتسفَي لَتزا هِة ِباَللِّه ملْعِم ِهِذِه السوسفِْلِس والْم
وِق مِض ِفي سرِللْع تأُِقيم قَامطّالُونَ والْب رأَخفُوِس فَتذِْل النونَ بٍن دا ِبثَما لَههبر ضري فَلَم ِريدي ن

أَِذلٍّة علَى { الْمِحبونَ ينتِظرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُونَ نفْسه الثّمن فَدارت السلْعةُ بينهم ووقَعت ِفي يِد 
ؤالْم لَى الْكَاِفِرينٍة عأَِعز ةُ [ } ِمِننياِئد٥٤الْم. [   



 ٥٢٣

لَما كَثُر الْمدعونَ ِللْمحبِة طُوِلبوا ِبِإقَامِة الْبينِة علَى ِصحِة الدعوى فَلَو يعطَى الناس ِبدعواهم لَادعى و
قُلْ ِإنْ كُنتم {  ِفي الشهوِد فَِقيلَ لَا تثْبت هِذِه الدعوى إلّا ِببينٍة الْخِلي ِحرفَةَ الشِجي فَتنوع الْمدعونَ

 اللّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللّهِحبانَ [ } تروِل ِفي  ] ٣١آلُ ِعمسالر اعبأَت تثَبو مكُلّه لْقالْخ رأَخفَت
[ } يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَاِئٍم { يلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا ِبتزِكيٍة أَفْعاِلِه وأَقْواِلِه وِق

الَهم لَيست فَتأَخر أَكْثَر الْمدِعني ِللْمحبِة وقَام الْمجاِهدونَ فَِقيلَ لَهم إنّ نفُوس الْمِحبني وأَمو ] ٥٤الْماِئدةُ 
وعقْد } اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنّ لَهم الْجنةَ { لَهم فَسلّموا ما وقَع علَيِه الْعقْد فَِإنّ 

ظَمع ارجأَى التا رِن فَلَمياِنبالْج ِمن ِليمسالت وِجبِع يايبى الترج نِر ملَالَةَ قَدجِن والثّم رقَدِري وتشةَ الْم
عقْد التبايِع علَى يدِيِه وِمقْدار الِْكتاِب الِّذي أُثِْبت ِفيِه هذَا الْعقْد عرفُوا أَنّ ِللسلْعِة قَدرا وشأْنا لَيس ِلغيِرها 

الْخ ا ِمنأَولَِع فَرالس ا ِمنهلَذّت بذْهٍة توددعم اِهمرٍس دخٍن با ِبثَموهِبيعِن الْفَاِحِش أَنْ يبالْغِن وياِن الْبرس
يِري بتشالْم عوا مقَداِء فَعفَهلَِة السمِفي ج وددعم ا فَِإنّ فَاِعلَ ذَِلكهترسحا وهتِبعقَى تبتا وهتوهشةَ وع

واَللِّه لَا نِقيلُك ولَا نستِقيلُك فَلَما تم الْعقْد وسلّموا : الرضواِن ِرضى واخِتيارا ِمن غَيِر ثُبوِت ِخياٍر وقَالُوا 
علَيكُم أَوفَر ما كَانت وأَضعاف الْمِبيع ِقيلَ لَهم قَد صارت أَنفُسكُم وأَموالُكُم لَنا والْآنَ فَقَد رددناها 

آلُ ِعمرانَ [ } ولَا تحسبن الِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ { أَمواِلكُم معها 
٦٩ [ طَلَب الَكُموأَمو كُمفُوسن كُمِمن عتبن ِعيِب لَموِل الْمِم ِفي قَبالْكَروِد والْج أَثَر رظْهلْ ِليب كُملَيِح عبا ِللر

وقَد " تأَملْ ِقصةَ جاِبِر بِن عبِد اللِّه . والِْإعطَاِء علَيِه أَجلّ الْأَثْماِن ثُم جمعنا لَكُم بين الثّمِن والْمثَمِن 
 هى ِمنرتاش�  ِبيالن عقُِتلَ م قَد وهكَانَ أَبو ِعريِه الْبلَيع درو هادزو نالثّم فّاهو ثُم هِعريٍد  �بِة أُحقْعِفي و

" ن علَي  عبِدي تمفَذَكّره ِبهذَا الِْفعِل حالَ أَِبيِه مع اللِّه وأَخبره أَنّ اللّه أَحياه وكَلّمه ِكفَاحا وقَالَ يا
 الْمِبيع علَى عيِبِه وأَعاض علَيِه أَجلّ الْأَثْماِن واشترى عبده ِمن نفِْسِه ِبماِلِه وجمع لَه بين الثّمِن فَسبحانَ مِن

حبس وهقِْد وذَا الْعِبه هحدمِه ولَيى عأَثْنِن وثَمالْمو هِمن اَءهشو لَه فّقَهالِّذي و هان .  
  فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا ِهمٍة فَقَدْ  حدا ِبك حاِدي الشوِق فَاطِْو الْمراِحلَا

  وقُلْ ِلمناِدي حبِهم وِرضاهم إذَا ما دعا لَبيك أَلْفًا كَواِملَا
  ِنِهم فَِإنْ نظَرت إلَى الْأَطْلَاِل عدنَ حواِئلَاولَا تنظُر الْأَطْلَالَ ِمن دو

  ولَا تنتِظر ِبالسيِر ِرفْقَةَ قَاِعٍد ودعه فَِإنّ الشوق يكِْفيك حاِملَا
  وخذْ ِمنهم زادا إلَيِهم وِسر علَى طَِريِق الْهدى والْحب تصِبح واِصلًا

ِيي ِبِذكْرأَحاِملَاوك عِعيدى تفَالذّكْر كِركَاب تنإذَا د اكِشر ماه  
  وأَما تخافَن الْكلَالَ فَقُلْ لَها أَمامِك ورد الْوصِل فَابِغي الْمناِهلَا
  وخذْ قَبسا من نوِرِهم ثُم ِسر ِبِه فَنورهم يهِديك لَيس الْمشاِعلَا



 ٥٢٤

  ى واِدي الْأَراِك فَِقلْ ِبِه عساك تراهم ثَم إنْ كُنت قَاِئلَاوحي علَ
  وِإلّا فَِفي نعمانَ ِعنِدي معرف الْ أَِحبِة فَاطْلُبهم إذَا كُنت ساِئلَا

  وِإلّا فَِفي جمٍع ِبلَيلَِتِه فَِإنْ تفُت فَِمنى يا ويح من كَانَ غَاِفلًا
يحاِزلَاون تا كُنالْأُولَى ِبه اِزلُكنا مهٍن فَِإنداِت عنلَى جع   

  ولَِكن سباك الْكَاِشحونَ ِلأَجِل ذَا وقَفْت علَى الْأَطْلَاِل تبِكي الْمناِزلَا
  لَاوحي علَى يوِم الْمِزيِد ِبجنِة الْ خلُوِد فَجد ِبالنفِْس إنْ كُنت باِذ
  فَدعها رسوما داِرساٍت فَما ِبها مِقيلٌ وجاِوزها فَلَيست مناِزلَا

  رسوما عفَت ينتابها الْخلْق كَم ِبها قَِتيلٌ وكَم ِفيها ِلذَا الْخلِْق قَاِتلَا
 فْدرى وِه سلَيِج الِّذي عهنلَى الْما عهنةً عنمذْ يخِة آِهلَاوالْأَِحب  

  وقُلْ ساِعِدي يا نفْس ِبالصبِر ساعةً فَِعند اللّقَا ذَا الْكَد يصِبح زاِئلَا
  فَما ِهي إلّا ساعةٌ ثُم تنقَِضي ويصِبح ذُو الْأَحزاِن فَرحانَ جاِذلَا

 النفُوس الْأَِبيةَ والِْهمم الْعاِليةَ وأَسمع مناِدي الِْإمياِن من كَانت لَه لَقَد حرك الداِعي إلَى اللِّه وِإلَى داِر السلَاِم
 طّتا حِرِه فَميا ِبِه ِفي طَِريِق سدحاِر وراِزِل الْأَبنإلَى م اعمالس هزا فَهيكَانَ ح نم اللّه عمأَسةٌ واِعيأُذُنٌ و

الْقَراِر فَقَالَ انتدب اللّه ِلمن خرج ِفي سِبيِلِه لَا يخِرجه إلّا إميانٌ ِبي وتصِديق ِبرسِلي أَنْ . ه إلّا ِبداِر ِبِه ِرحالُ
 قَعدت خلْف سِريٍة ولَوِددت أَرِجعه ِبما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة أَو أُدِخلَه الْجنةَ ولَولَا أَنْ أَشق علَى أُمِتي ما

أَني أُقْتلُ ِفي سِبيِل اللِّه ثُم أَحيا ثُم أُقْتلُ ثُم أَحيا ثُم أُقْتل وقَالَ مثَلُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَِل الصاِئِم 
ولَا صلَاٍة حتى يرِجع الْمجاِهد ِفي سِبيِل اللِّه وتوكّلَ اللّه الْقَاِئِم الْقَاِنِت ِبآياِت اللِّه لَا يفْتر ِمن ِصياٍم 

ِللْمجاِهِد ِفي سِبيِلِه ِبأَنْ يتوفّاه أَنْ يدِخلَه الْجنةَ أَو يرِجعه ساِلما مع أَجٍر أَو غَِنيمٍة وقَالَ غَدوةٌ ِفي سِبيِل 
ةٌ خحور الَى اللِّه أَوعتو كاربِه تبر نِوي عرا يقَالَ ِفيما وا ِفيهما وينالد ِمن ري : جراِدي خِعب ٍد ِمنبا عمأَي

مٍة وِإنْ مجاِهدا ِفي سِبيِلي ابِتغاَء مرضاِتي ضِمنت لَه أَنْ أَرِجعه إنْ أَرجعته ِبما أَصاب ِمن أَجٍر أَو غَِني
وقَالَ جاِهدوا ِفي سِبيِل اللِّه فَِإنّ الِْجهاد ِفي سِبيِل اللِّه باب ِمن " قَبضته أَنْ أَغِْفر لَه وأَرحمه وأُدِخلَه الْجنةَ 

 ِلمن آمن ِبي وأَسلَم -لزِعيم الْحِميلُ  وا-أَنا زِعيم " أَبواِب الْجنِة ينجي اللّه ِبِه ِمن الْهم والْغم وقَالَ 
وهاجر ِببيٍت ِفي ربِض الْجنِة وِببيٍت ِفي وسِط الْجنِة وأَنا زِعيم ِلمن آمن ِبي وأَسلَم وجاهد ِفي سِبيِل اللِّه 

 وِببيٍت ِفي أَعلَى غُرِف الْجنِة من فَعلَ ذَِلك لَم يدع ِللْخيِر ِببيٍت ِفي ربِض الْجنِة وِببيٍت ِفي وسِط الْجنِة
 اقِلٍم فُوسٍل مجر ِبيِل اللِّه ِمنلَ ِفي سقَات نقَالَ مو وتماَء أَنْ يثُ شيح وتما يبرهم رالش لَا ِمنا وطْلَبم

ة ونالْج لَه تبجاقٍَة وكُلّ ن نيا بِبيِل اللِّه مِفي س اِهِدينجِللْم ا اللّههدٍة أَعجرِة ِمائَةَ دنقَالَ إنّ ِفي الْج
نلَى الْجأَعِة ونطُ الْجسأَو هفَِإن سودالِْفر أَلُوهفَاس اللّه مأَلْتِض فَِإذَا سالْأَراِء ومالس نيا بِن كَميتجرد قَهفَوِة و
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عرش الرحمِن وِمنه تفَجر أَنهار الْجنِة وقَالَ ِلأَِبي سِعيٍد من رِضي ِباَللِّه ربا وِبالِْإسلَاِم ِدينا وِبمحمٍد رسولًا 
"  �ولَ اللِّه فَفَعلَ ثُم قَالَ رسولُ اللِّه فَعِجب لَها أَبو سِعيٍد فَقَالَ أَِعدها علَي يا رس" وجبت لَه الْجنةُ 

قَالَ وما " وأُخرى يرفَع اللّه ِبها الْعبد ِمائَةَ درجٍة ِفي الْجنِة ما بين كُلّ درجتيِن كَما بيِن السماِء والْأَرِض 
  " .ِل اللّهالِْجهاد ِفي سِبي" ِهي يا رسولَ اللِّه ؟ قَالَ 

وقَالَ من أَنفَق زوجيِن ِفي سِبيِل اللِّه دعاه خزنةُ الْجنِة كُلّ خزنِة باٍب أَي فُلُ هلُم فَمن كَانَ ِمن أَهِل 
ومن كَانَ ِمن أَهِل الصدقَِة الصلَاِة دِعي ِمن باِب الصلَاِة ومن كَانَ ِمن أَهِل الِْجهاِد دِعي ِمن باِب الِْجهاِد 

دِعي ِمن باِب الصدقَِة ومن كَانَ ِمن أَهِل الصياِم دِعي ِمن باِب الرياِن فَقَالَ أَبو بكٍْر ِبأَِبي أَنت وأُمي يا 
ٍة فَهوررض اِب ِمنوالْأَب ِتلْك ِمن ِعيد نلَى ما عولَ اللِّه مسا ؟ قَالَ راِب كُلّهوالْأَب ِتلْك د ِمنى أَحعدلْ ي "

نعم وأَرجو أَنْ تكُونَ ِمنهم وقَالَ من أَنفَق نفَقَةً فَاِضلَةً ِفي سِبيِل اللِّه فَِبسبِعِمائٍَة ومن أَنفَق علَى نفِْسِه وأَهِلِه 
ى عن طَِريٍق فَالْحسنةُ ِبعشِر أَمثَاِلها والصوم جنةٌ ما لَم يخِرقْها ومن ابتلَاه اللّه وعاد مِريضا أَو أَماطَ الْأَذَ

لّ ِدرهٍم ِفي جسِدِه فَهو لَه ِحطّةٌ وذَكَر ابن ماجه عنه من أَرسلَ ِبنفَقٍَة ِفي سِبيِل اللِّه وأَقَام ِفي بيِتِه فَلَه ِبكُ
" سبعِمائَِة ِدرهٍم ومن غَزا ِبنفِْسِه ِفي سِبيِل اللِّه وأَنفَق ِفي وجِهِه ذَِلك فَلَه ِبكُلّ ِدرهٍم سبعِمائَِة أَلِْف ِدرهٍم 

لَ من أَعانَ مجاِهدا ِفي سِبيِل اللِّه أَو وقَا ] . ٢٦١الْبقَرةُ [ } واللّه يضاِعف ِلمن يشاُء { ثُم تلَا هِذِه الْآيةَ 
غَاِرما ِفي غُرِمِه أَو مكَاتبا ِفي رقَبِتِه أَظَلّه اللّه ِفي ِظلِّه يوم لَا ِظلّ إلَا ِظلّه وقَالَ من اغْبرت قَدماه ِفي سِبيِل 

جقَالَ لَا ياِر ولَى النع اللّه همرِبيِل اللِّه اللِّه حِفي س ارغُب ِمعتجلَا ياِحٍد وٍل وجانٌ ِفي قَلِْب رِإميو حش ِمعت
ِفي " وِفي لَفٍْظ " ِفي جوِف امِرٍئ " وِفي لَفٍْظ " ِفي قَلِْب عبٍد " ودخانُ جهنم ِفي وجِه عبٍد وِفي لَفٍْظ 

الِْإم ذَكَرِلٍم وسم يِخرنالَى معت اللّه هِحمر دمأَح ا : امماٍر فَههن ةً ِمناعِبيِل اللِّه سِفي س اهمقَد تراغْب نم
منهانُ جخدِبيِل اللِّه وا ِفي سارٍل غُبجِف روِفي ج اللّه عمجقَالَ لَا ي ها أَنضأَي هنع ذَكَراِر ولَى النع امرح 
 اللّه داعِبيِل اللِّه با ِفي سموي امص نماِر ولَى النِدِه عسج اِئرس اللّه مرِبيِل اللِّه حِفي س اهمقَد تراغْب ِمنو

خِتم لَه ِبخاتِم الشهداِء لَه عنه النار مِسريةَ أَلِْف سنٍة ِللراِكِب الْمستعِجِل ومن جِرح ِجراحةً ِفي سِبيِل اللِّه 
نور يوم الِْقيامِة لَونها لَونُ الزعفَراِن وِرحيها ِريح الِْمسِك يعِرفُه ِبها الْأَولُونَ والْآِخرونَ ويقُولُونَ فُلَانٌ علَيِه 

ق ناقٍَة وجبت لَه الْجنةُ وذَكَر ابن ماجه عنه من راح روحةً ِفي طَابع الشهداِء ومن قَاتلَ ِفي سِبيِل اللِّه فُوا
 دمأَح ذَكَرِة وامالِْقي موكًا ياِر ِمسبالْغ ِمن هابا أَصِبِمثِْل م ِبيِل اللِّه كَانَ لَهس- اللّه هِحمالَطَ - را خم هنع 

ِرٍئ رام ا قَلْبما وينالد ِمن ريِبيِل اللِّه خٍم ِفي سواطُ يقَالَ ِربو ارِه النلَيع اللّه مرِبيِل اللِّه إلّا حِفي س جه
 كَانَ يعملُه علَيها وقَالَ ِرباطُ يوٍم ولَيلٍَة خير ِمن ِصياِم شهٍر وِقياِمِه وِإنْ مات جرى علَيِه عملُه الِّذي

 هِبيِل اللِّه فَِإناِبطًا ِفي سرم اتِلِه إلّا الِّذي مملَى عع متخٍت ييقَالَ كُلّ مان والْفَت أَِمنو قَهِه ِرزلَيى عرأَجو
ِرباطُ يوٍم ِفي سِبيِل اللِّه خير ِمن أَلِْف يوٍم ِفيما ينمو لَه عملُه إلَى يوِم الِْقيامِة ويؤمن ِمن ِفتنِة الْقَبِر وقَالَ 
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ِسواه ِمن الْمناِزِل وذَكَر ابن ماجه عنه من رابطَ لَيلَةً ِفي سِبيِل اللِّه كَانت لَه كَأَلِْف لَيلٍَة ِصياِمها وِقياِمها 
 اللِّه خير ِمن ِعبادِة أَحِدكُم ِفي أَهِلِه ِستني سنةً أَما تِحبونَ أَنْ يغِفر اللّه لَكُم وقَالَ مقَام أَحِدكُم ِفي سِبيِل

 دمأَح ذَكَرة ونالْج لَه تبجاقٍَة ون اقِبيِل اللِّه فُولَ ِفي سقَات نِبيِل اللِّه موا ِفي ساِهدةَ جنلُونَ الْجخدتو هنع
حرس لَيلٍَة : من رابطَ ِفي شيٍء ِمن سواِحِل الْمسِلِمني ثَلَاثَةَ أَياٍم أَجزأَت عنه ِرباطَ سنٍة وذَكَر عنه أَيضا 

مرقَالَ حا وهارهن امصيا ولُهلَي قَاملٍَة يأَلِْف لَي لُ ِمنِبيِل اللِّه أَفْضِفي س كَتب أَو تعمٍن ديلَى عع ارالن ت
ِمن خشيِة اللِّه وحرمت النار علَى عيٍن سِهرت ِفي سِبيِل اللّه وذَكَر أَحمد عنه من حرس ِمن وراِء 

 ري لْطَانٌ لَمس ذُهأْخا لَا يعطَوتِبيِل اللِّه مِفي س ِلِمنيسقُولُ الْمي ِم فَِإنّ اللّهِحلّةَ الْقَسِه إلّا تينيِبع ارِإنْ { النو
وقَالَ ِلرجٍل حرس الْمسِلِمني لَيلَةً ِفي سفَِرِهم ِمن أَوِلها إلَى الصباِح علَى ظَهِر فَرِسِه لَم } ِمنكُم ِإلّا واِردها 

قَض لَاٍة أَوِزلْ إلّا ِلصنا يهدعلَ بمعأَلّا ت كلَيفَلَا ع تبجأَو ٍة قَداجاِء ح"  
وقَالَ من بلَغَ ِبسهٍم ِفي سِبيِل اللِّه فَلَه درجةٌ ِفي الْجنِة وقَالَ من رمى ِبسهٍم ِفي سِبيِل اللِّه فَهو ِعدلُ محرٍر 

ص . [ ِه كَانت لَه نورا يوم الِْقيامِة وِعند النساِئي تفِْسري الدرجِة ِبِمائَِة عاٍم ومن شاب شيبةً ِفي سِبيِل اللّ
صاِنعه يحتِسب ِفي صنعِتِه الْخير والْمِمد ِبِه والراِمي ِبِه : وقَالَ إنّ اللّه يدِخلُ ِبالسهِم الْواِحِد الْجنةَ  ] ٧٦

و ِسِه أَوِبقَو هيماِطلٌ إلّا رلُ فَبجو ِبِه الرلْهٍء ييكُلّ شوا وكَبرأَنْ ت ِمن إلَي بوا أَحمرأَنْ توا وكَباروا ومار
ِنعمةٌ كَفَرها رواه أَحمد وأَهلُ السنِن تأِْديبه فَرسه وملَاعبته امرأَته ومن علّمه اللّه الرمي فَتركَه رغْبةً عنه فَ

وِعند ابِن ماجه من تعلّم الرمي ثُم تركَه فَقَد عصاِني وذَكَر أَحمد عنه أَنّ رجلًا قَالَ لَه أَوِصِني فَقَالَ 
عٍء ويكُلّ ش أْسر هى اللِّه فَِإنقْوِبت ِة أُوِصيكِتلَاوِبِذكِْر اللِّه و كلَيعلَاِم وةُ الِْإساِنيبهر هاِد فَِإنِبالِْجه كلَي

وقَالَ ِذروةُ سناِم الِْإسلَاِم الِْجهاد وقَالَ ثَلَاثَةٌ حق " . الْقُرآِن فَِإنه روحك ِفي السماِء وذَكَر لَك ِفي الْأَرِض 
ولَى اللِّه عع مهقَالَ : نو  فَافالْع ِريدالِّذي ي اِكحالناَء والْأَد ِريدالِّذي ي بكَاتالْمِبيِل اللِّه وِفي س اِهدجالْم

م يغز أَو يجهز من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ ِبِه نفْسه مات علَى شعبٍة ِمن ِنفَاٍق وذَكَر أَبو داود عنه من لَ
غَاِزيا أَو يخلّف غَاِزيا ِفي أَهِلِه ِبخيٍر أَصابه اللّه ِبقَاِرعٍة قَبلَ يوِم الِْقيامِة وقَالَ إذَا ضن الناس ِبالديناِر 

الِْجهاد ِفي سِبيِل اللِّه أَنزلَ اللّه ِبِهم بلَاًء فَلَم يرفَعه والدرهِم وتبايعوا ِبالِْعينِة واتبعوا أَذْناب الْبقَِر وتركُوا 
 اللّه ِبيِل اللِّه لَِقيِفي س أَثَر لَه سلَيلّ وجو زع اللّه لَِقي نم هنع هاجم ناب ذَكَرم وهوا ِديناِجعرى يتح مهنع

قَالَ تةٌ وِفيِه ثُلْمالَى ولُكَِة { : عهِإلَى الت ِديكُملْقُوا ِبأَيلَا تةُ [ } وقَر١٩٥الْب [  اِريصالْأَن وبو أَيأَب رفَسو
 هنع حصاِد وِك الِْجهرلُكَِة ِبتهِد إلَى التالِْإلْقَاَء ِبالْي� قَات نوِف ميِظلَاِل الس تحِة تنالْج ابوكُونَ إنّ أَبلَ ِلت

كَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيا فَهو ِفي سِبيِل اللّه وصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر ِبالْعاِلِم والْمنفِّق والْمقْتوِل ِفي 
الد ضرِغي عتبي داهج نأَنّ م هنع حصقَالَ وِلي لُوا ذَِلكاِد إذَا فَعِد الِْجهبقَالَ ِلع هأَن هنع حصو لَه را فَلَا أَجين
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إنْ قَاتلْت صاِبرا محتسبا بعثَك اللّه صاِبرا محتسبا وِإنْ قَاتلْت مراِئيا مكَاِثرا بعثَك اللّه : اللِّه بِن عمٍرو 
ع ناللِّه ب دبا عا يكَاِثرا ماِئيراِلمالْح لَى ِتلْكع ثَك اللّهعقُِتلْت ب أَو لْتٍه قَاتجو لَى أَيٍرو ع٣٦٣" .م  

ومن هذا التلخيص اجليد ملراحل اجلهاد يف اإلسالم تتجلى مسات أصيلة وعميقة يف املنهج احلركي هلذا "
  : شري إليها إشارات جمملة ولكننا يف هذه الظالل ال منلك إال أن ن. الدين ، جديرة بالوقوف أمامها طويال

وتواجهه .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا .. هي الواقعية اجلدية يف منهج هذا الدين : السمة األوىل 
إا تواجه جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية .. بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي 
تواجهه .. ه احلركة اإلسالمية هذا الواقع كله مبا يكافئه ومن مث تواج.. تسندها سلطات ذات قوة مادية 

بالدعوة والبيان لتصحيح املعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة واجلهاد إلزالة األنظمة والسلطات القائمة 
عليها تلك اليت حتول بني مجهرة الناس وبني التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وختضعهم بالقهر 

كما أا ال . إا حركة ال تكتفي بالبيان يف وجه السلطان املادي.. عبدهم لغري رم اجلليل والتضليل وت
وهذه كتلك سواء يف منهج هذا الدين وهو يتحرك إلخراج .. تستخدم القهر املادي لضمائر األفراد 

  ..الناس من العبودية للعباد إىل العبودية للّه وحده كما سيجيء 
كل مرحلة هلا . فهو حركة ذات مراحل. هي الواقعية احلركية.. نهج هذا الدين والسمة الثانية يف م

فهو ال يقابل .. وكل مرحلة تسلم إىل املرحلة اليت تليها . وسائل مكافئة ملقتضياا وحاجاا الواقعية
لنصوص والذين يسوقون ا.. كما أنه ال يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . الواقع بنظريات جمردة

القرآنية لالستشهاد ا على منهج هذا الدين يف اجلهاد ، وال يراعون هذه السمة فيه ، وال يدركون طبيعة 
الذين يصنعون هذا خيلطون .. املراحل اليت مر ا هذا املنهج ، وعالقة النصوص املختلفة بكل مرحلة منها 

 النصوص ما ال حتتمله من املبادئ خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضلال ، وحيملون
  .والقواعد النهائية

 -ويقولون . ذلك أم يعتربون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا ميثل القواعد النهائية يف هذا الدين
وهم مهزومون روحيا وعقليا حتت ضغط الواقع اليائس لذراري املسلمني الذين مل يبق هلم من اإلسالم إال 

  !  اإلسالم ال جياهد إال للدفاعإن : -العنوان 
وحيسبون أم يسدون إىل هذا الدين مجيال بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من األرض مجيعا 

ال بقهرهم على اعتناق ! ، وتعبيد الناس للّه وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إىل العبودية لرب العباد

                                                 
 )٦٢ص  / ٣ج  (-زاد املعاد  -  ٣٦٣



 ٥٢٨

بعد حتطيم األنظمة السياسية احلاكمة ، أو قهرها حىت .. ني هذه العقيدة ولكن بالتخلية بينهم وب. عقيدته
  ..تدفع اجلزية وتعلن استسالمها والتخلية بني مجاهريها وهذه العقيدة تعتنقها أو ال تعتنقها بكامل حريتها 

اعده احملددة هي أن هذه احلركة الدائبة ، والوسائل املتجددة ، ال خترج هذا الدين عن قو: والسمة الثالثة 
 سواء وهو خياطب العشرية األقربني ، أو خياطب -فهو منذ اليوم األول . ، وال عن أهدافه املرسومة

قريشا ، أو خياطب العرب أمجعني ، أو خياطب العاملني ، إمنا خياطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم االنتهاء 
ال مساومة يف هذه القاعدة .. عبودية للعباد هو إخالص العبودية للّه ، واخلروج من ال.. إىل هدف واحد 

  .وال لني
مث ميضي إىل حتقيق هذا اهلدف الواحد ، يف خطة مرسومة ذات مراحل حمددة لكل مرحلة وسائلها 

  .املتجددة
  .على حنو ما أسلفنا يف الفقرة السابقة

 على -اتمعات األخرى هي ذلك الضبط التشريعي للعالقات بني اتمع املسلم وسائر : والسمة الرابعة 
وقيام ذلك الضبط على أساس أن . »زاد املعاد«النحو امللحوظ يف ذلك التلخيص اجليد الذي نقلناه عن 

اإلسالم للّه هو األصل العاملي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسامله جبملتها فال تقف لدعوته 
أن ختلي بينه وبني كل فرد ، خيتاره أو ال خيتاره مبطلق و. بأي حائل من نظام سياسي ، أو قوة مادية

فإن فعل ذلك أحد كان على اإلسالم أن يقاتله حىت يقتله أو حىت ! ولكن ال يقاومه وال حياربه. إرادته
ليدفعوا عن اإلسالم هذا » اجلهاد يف اإلسالم«واملهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن ! يعلن استسالمه

  ..» !االام«
خيلطون بني منهج هذا الدين يف النص على استنكار اإلكراه على العقيدة ، وبني منهجه يف حتطيم القوى 

ومها أمر ان .. السياسية املادية اليت حتول بني الناس وبينه واليت تعبد الناس للناس ومتنعهم من العبودية للّه 
 -!  وقبل ذلك من أجل تلك اهلزمية-التخليط ومن أجل هذا .. ال عالقة بينهما وال جمال لاللتباس فيهما 

واجلهاد يف اإلسالم أمر .. » احلرب الدفاعية«: حياولون أن حيصروا اجلهاد يف اإلسالم فيما يسمونه اليوم 
إن بواعث اجلهاد يف اإلسالم .. آخر ال عالقة له حبروب الناس اليوم ، وال بواعثها ، وال تكييفها كذلك 

ذاته ، ودوره يف هذه األرض ، وأهدافه العليا اليت قررها اللّه وذكر » اإلسالم«عة ينبغي تلمسها يف طبي
  ..اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة ، وجعله خامت النبيني وجعلها خامتة الرساالت 

 هلواه أيضا  ومن العبودية-من العبودية للعباد » األرض«يف » اإلنسان«إن هذا الدين إعالن عام لتحرير 
إن إعالن ..  وربوبيته للعاملني - سبحانه - وذلك بإعالن ألوهية اللّه وحده -وهي من العبودية للعباد 

الثورة الشاملة على حاكمية البشر يف كل صورها وأشكاهلا وأنظمتها : ربوبية اللّه وحده للعاملني معناها 
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أو .. احلكم فيه للبشر بصورة من الصور وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع يف أرجاء األرض 
  : بتعبري آخر مرادف 

ذلك أن احلكم الذي مرد األمر فيه إىل البشر ، ومصدر .. األلوهية فيه للبشر يف صورة من الصور 
إن هذا اإلعالن .. السلطات فيه هم البشر ، هو تأليه للبشر ، جيعل بعضهم لبعض أربابا من دون اللّه 

ان اللّه املغتصب ورده إىل اللّه وطرد املغتصبني له الذين حيكمون الناس بشرائع من عند معناه انتزاع سلط
إن معناه حتطيم مملكة البشر إلقامة .. أنفسهم فيقومون منهم مقام األرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد 

  ..مملكة اللّه يف األرض 
ِإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه أَمر أَلَّا «..» لسماِء ِإله وِفي الْأَرِض ِإلهوهو الَِّذي ِفي ا«: أو بالتعبري القرآين الكرمي 

 اهوا ِإلَّا ِإيدبعت .. مالْقَي ينالد قُلْ «.. » ..ذِلك : كُمنيبنا ونيواٍء بٍة سا ِإىل كَِلمعالَولَ الِْكتاِب تأَلَّا : يا أَه
اشهدوا : فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا . لَّه وال نشِرك ِبِه شيئاً ، وال يتِخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً ِمن دوِن اللَِّهنعبد ِإلَّا ال

  ..» ِبأَنا مسِلمونَ
ن  هم رجال الدين كما كا-ومملكة اللّه يف األرض ال تقوم بأن يتوىل احلاكمية يف األرض رجال بأعيام 

األمر يف سلطان الكنيسة ، وال رجال ينطقون باسم اآلهلة ، كما كان احلال يف ما يعرف باسم 
 ولكنها تقوم بأن تكون شريعة اللّه هي احلاكمة وأن يكون -!!! أو احلكم اإلهلي املقدس» الثيوقراطية«

  .مرد األمر إىل اللّه وفق ما قرره من شريعة مبينة
وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إىل .  ، وإزالة مملكة البشروقيام مملكة اللّه يف األرض

كل أولئك ال يتم مبجرد التبليغ .. وسيادة الشريعة اإلهلية وحدها وإلغاء القوانني البشرية . اللّه وحده
  .والبيان

 يف سلطام مبجرد ألن املتسلطني على رقاب العباد ، املغتصبني لسلطان اللّه يف األرض ، ال يسلمون
وهذا عكس ما عرفه تاريخ ! وإال فما كان أيسر عمل الرسل يف إقرار دين اللّه يف األرض. التبليغ والبيان

إن هذا اإلعالن العام لتحرير !  وتاريخ هذا الدين على ممر األجيال- صلوات اللّه وسالمه عليهم -الرسل 
للّه ، بإعالن ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعاملني ، من كل سلطان غري سلطان ا» األرض«يف » اإلنسان«

إعالنا يراد له التحقيق العملي .. إمنا كان إعالنا حركيا واقعيا إجيابيا .. مل يكن إعالنا نظريا فلسفيا سلبيا 
يف صورة نظام حيكم البشر بشريعة اللّه وخيرجهم بالفعل من العبودية للعباد إىل العبودية للّه وحده بال 

ذلك ليواجه .. » البيان«إىل جانب شكل » احلركة«ومن مث مل يكن بد من أن يتخذ شكل .. شريك 
  .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«
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يف » اإلنسان« بوصفه إعالنا عاما لتحرير -والواقع اإلنساين ، أمس واليوم وغدا ، يواجه هذا الدين 
عقبات .. وعقبات مادية واقعية .  بعقبات اعتقادية تصورية-لطان اللّه من كل سلطان غري س» األرض«

سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية ، إىل جانب عقبات العقائد املنحرفة والتصورات الباطلة 
  ..وختتلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد .. 

 ويف -تواجه العقبات املادية األخرى » احلركة«تصورات ، فإن يواجه العقائد وال» البيان«وإذا كان 
مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل االعتقادية التصورية ، والعنصرية والطبقية ، واالجتماعية 

جبملته ، » الواقع البشري« يواجهان - البيان واحلركة -ومها معا .. واالقتصادية املعقدة املتشابكة 
.. ومها معا ال بد منهما النطالق حركة التحرير لإلنسان يف األرض .. مكافئة لكل مكوناته بوسائل 

إن هذا الدين ليس ! وهذه نقطة هامة ال بد من تقريرها مرة أخرى.. كلها » األرض«كله يف » اإلنسان«
نوع .. » اإلنسان«إن موضوعه هو ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب! إعالنا لتحرير اإلنسان العريب

 ليس ربا للعرب وحدهم وال - سبحانه -إن اللّه . كل األرض.. » األرض«وجماله هو .. » اإلنسان«
وهذا الدين يريد أن يرد .. » رب العاملني«إن اللّه هو .. حىت ملن يعتنقون العقيدة اإلسالمية وحدهم 

 هي خضوع - يف نظر اإلسالم -ى والعبودية الكرب. إىل رم وأن ينتزعهم من العبودية لغريه» العاملني«
وأن من . اليت يقرر أا ال تكون إال للّه» العبادة«وهذه هي .. البشر ألحكام يشرعها هلم ناس من البشر 

 على - �  -ولقد نص رسول اللّه . يتوجه ا لغري اللّه خيرج من دين اللّه مهما ادعى أنه يف هذا الدين
خمالفني ملا » مشركني«اليت صار ا اليهود والنصارى » العبادة«و يف الشريعة واحلكم ه» االتباع«أن 

  .. اللّه وحده » عبادة«أمروا به من 
 �  - أنه ملا بلغته دعوة رسول اللّه - رضي اللّه عنه - عن عدى بن حامت - بإسناده -أخرج الترمذي 

 - �  -مث من رسول اللّه . هفأسرت أخته ومجاعة من قوم. وكان قد تنصر يف اجلاهلية.  فر إىل الشام-
 - �  -فرجعت إىل أخيها فرغبته يف اإلسالم ، ويف القدوم على رسول اللّه . على أخته وأعطاها

أي (صليب من فضة وهو ) أي عدي( ويف عنقه - �  -فدخل على رسول اللّه . فتحدث الناس بقدومه
: قال .. » أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً ِمن دوِن اللَِّهاتخذُوا «: يقرأ هذه اآلية ) النيب صلى اللّه عليه وسلم

فذلك . فاتبعوهم. إم حرموا عليهم احلالل ، وأحلوا هلم احلرام! بلى«: فقال . إم مل يعبدوهم: فقلت 
  ...» عبادم إياهم

شريعة واحلكم هو  لقول اللّه سبحانه ، نص قاطع على أن االتباع يف ال- �  -وتفسري رسول اللّه 
األمر الذي جاء هذا الدين ليلغيه .. العبادة اليت خترج من الدين ، وأا هي اختاذ بعض الناس أربابا لبعض 

  ..من العبودية لغري اللّه » األرض«، يف » اإلنسان«، ويعلن حترير 
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.. عالن العام املخالف لذلك اإل» الواقع«إلزالة » األرض«ومن مث مل يكن بد لإلسالم أن ينطلق يف 
 أي حتكمهم -وأن يوجه الضربات للقوى السياسية اليت تعبد الناس لغري اللّه .. بالبيان وباحلركة جمتمعني 
حبرية ال » العقيدة«واعتناق » البيان« واليت حتول بينهم وبني االستماع إىل -بغري شريعة اللّه وسلطانه 

  .يتعرض هلا السلطان
 بعد إزالة القوة -ا واقتصاديا وسياسيا يسمح حلركة التحرر باالنطالق الفعلي مث لكي يقيم نظاما اجتماعي

إنه مل يكن !  سواء كانت سياسية حبتة ، أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد-املسيطرة 
  ..» عقيدة«ولكن اإلسالم ليس جمرد .. من قصد اإلسالم قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته 

فهو يهدف ابتداء إىل إزالة األنظمة . إن اإلسالم كما قلنا إعالن عام لتحرير اإلنسان من العبودية للعباد
مث يطلق األفراد بعد .. واحلكومات اليت تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية اإلنسان لإلنسان 

 بعد رفع الضغط السياسي -يارهم  يف اختيار العقيدة اليت يريدوا مبحض اخت- بالفعل -ذلك أحرارا 
 ولكن هذه احلرية ليس معناها أن جيعلوا إهلهم هواهم أو أن -عنهم وبعد البيان املنري ألرواحهم وعقوهلم 

  ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه! خيتاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد
كون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك بتلقي الشرائع منه إن النظام الذي حيكم البشر يف األرض جيب أن ت

كله » الدين«وذا يكون !  ما يعتنقه من عقيدة- يف ظل هذا النظام العام -مث ليعتنق كل فرد . وحده
أمشل من مدلول » الدين«إن مدلول .. أي تكون الدينونة واخلضوع واالتباع والعبودية كلها للّه . للّه
ولكنه . الدين هو املنهج والنظام الذي حيكم احلياة وهو يف اإلسالم يعتمد على العقيدةإن .. » العقيدة«

ويف اإلسالم ميكن أن ختضع مجاعات متنوعة ملنهجه العام الذي يقوم على .. يف عمومه أمشل من العقيدة 
  ..أساس العبودية للّه وحده ولو مل يعتنق بعض هذه اجلماعات عقيدة اإلسالم 

 يدرك معها حتمية االنطالق احلركي لإلسالم يف - على النحو املتقدم - طبيعة هذا الدين والذي يدرك
 باملعىن - ويدرك أن ذلك مل يكن حركة دفاعية - إىل جانب اجلهاد بالبيان -صورة اجلهاد بالسيف 

 احلاضر  كما يريد املهزومون أمام ضغط الواقع-» احلرب الدفاعية«الضيق الذي يفهم اليوم من اصطالح 
 إمنا كان حركة اندفاع وانطالق -وأمام هجوم املستشرقني املاكر أن يصوروا حركة اجلهاد يف اإلسالم 

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري ويف مراحل حمددة لكل .. » األرض«يف » اإلنسان«لتحرير 
  .مرحلة منها وسائلها املتجددة

م اجلهادية حركة دفاعية ، فال بد أن نغري مفهوم كلمة وإذا مل يكن بد من أن نسمي حركة اإلسال
  . »دفاع«
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هذه العوامل اليت .. ذاته ، ضد مجيع العوامل اليت تقيد حريته وتعوق حترره » دفاعا عن اإلنسان«ونعتربه 
تتمثل يف املعتقدات والتصورات كما تتمثل يف األنظمة السياسية ، القائمة على احلواجز االقتصادية 

ية والعنصرية ، اليت كانت سائدة يف األرض كلها يوم جاء اإلسالم واليت ما تزال أشكال منها والطبق
نستطيع أن نواجه » الدفاع«وذا التوسع يف مفهوم كلمة ! سائدة يف اجلاهلية احلاضرة يف هذا الزمان

 وهي أنه إعالن باجلهاد ونواجه طبيعة اإلسالم ذاا ،» األرض«حقيقة بواعث االنطالق اإلسالمي يف 
عام لتحرير اإلنسان من العبودية للعباد ، وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعاملني وحتطيم مملكة اهلوى 

  ..البشري يف األرض ، وإقامة مملكة الشريعة اإلهلية يف عامل اإلنسان 
ري للحرب الدفاعية وحماولة أما حماولة إجياد مربرات دفاعية للجهاد اإلسالمي باملعىن الضيق للمفهوم العص

البحث عن أسانيد إلثبات أن وقائع اجلهاد اإلسالمي كانت رد صد العدوان من القوى ااورة على 
 فهي حماولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا - وهو يف عرف بعضهم جزيرة العرب -» !الوطن اإلسالمي«

كما أا تشي باهلزمية أمام ضغط الواقع احلاضر . الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به يف األرض
 رضي اللّه -ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان ! وأمام اهلجوم االستشراقي املاكر على اجلهاد اإلسالمي

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس على اجلزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع املد اإلسالمي إىل -عنهم 
 من أنظمة الدولة -يدفعون هذا املد ، وأمام الدعوة تلك العقبات املادية أطراف األرض؟ وكيف كانوا 

السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية ، واالقتصادية الناشئة من االعتبارات العنصرية والطبقية ، واليت 
نوع .. » نساناإل«إا سذاجة أن يتصور اإلنسان دعوة تعلن حترير ! حتميها القوة املادية للدولة كذلك؟

إا ! .. مث تقف أمام هذه العقبات جتاهدها باللسان والبيان.. كل األرض .. » األرض«يف .. اإلنسان 
جتاهد باللسان والبيان حينما خيلى بينها وبني األفراد ، ختاطبهم حبرية ، وهم مطلقو السراح من مجيع تلك 

  ..» ال ِإكْراه ِفي الديِن«فهنا .. املؤثرات 
 حني توجد تلك العقبات واملؤثرات املادية ، فال بد من إزالتها أوال بالقوة ، للتمكن من خماطبة قلب أما

إذا كانت أهدافها هي إعالن . إن اجلهاد ضرورة للدعوة! اإلنسان وعقله وهو طليق من هذه األغالل
نبه وال يكتفي بالبيان حترير اإلنسان إعالنا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له يف كل جوا

 -دار اإلسالم :  وبالتعبري اإلسالمي الصحيح -سواء كان الوطن اإلسالمي ! الفلسفي النظري السليب
فاإلسالم حني يسعى إىل السلم ، ال يقصد تلك السلم الرخيصة وهي جمرد أن . آمنا أم مهددا من جريانه

إمنا هو يريد السلم اليت يكون الدين فيها كله . سالميةيأمن على الرقعة اخلاصة اليت يعتنق أهلها العقيدة اإل
. أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه واليت ال يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه. للّه

 ال بأوائل أيام - بأمر من اللّه -والعربة بنهاية املراحل اليت وصلت إليها احلركة اجلهادية يف اإلسالم 
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فاستقر أمر الكفار معه «: ولقد انتهت هذه املراحل كما يقول اإلمام ابن القيم .. ة وال بأوسطها الدعو
مث آلت حال أهل العهد .. حماربني له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة :  على ثالثة أقسام - بعد نزول براءة -

  .. له خائفون منه واحملاربون. حماربني ، وأهل ذمة: فصاروا معه قسمني .. والصلح إىل اإلسالم 
و هم أهل الذمة كما يفهم من (ومسامل له آمن . مسلم مؤمن به: فصار أهل األرض معه ثالثة أقسام 

ال كما . وهذه هي املواقف املنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه.. » وخائف حمارب) اجلملة السابقة
  !  املاكريفهم املهزومون أمام الواقع احلاضر ، وأمام هجوم املستشرقني

كُفُّوا «: وقيل للمسلمني .. ولقد كف اللّه املسلمني عن القتال يف مكة ويف أول العهد باهلجرة إىل املدينة 
أُِذنَ ِللَِّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا ، «: مث أذن هلم فيه ، فقيل هلم .. » أَيِديكُم وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ

ولَوال دفْع . ربنا اللَّه:  ِإلَّا أَنْ يقُولُوا - اللَّه على نصِرِهم لَقَِدير ، الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق وِإنَّ
اسم اللَِّه كَِثرياً ، ولَينصرنَّ اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها 

ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه ، هرصني نم وا . اللَّهرأَمكاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين
مث فرض عليهم القتال بعد ذلك ملن قاتلهم دون من .. » لْأُموِرِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر ، وِللَِّه عاِقبةُ ا

مث فرض عليهم قتال املشركني كافة .. » وقاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقاِتلُونكُم«: مل يقاتلهم فقيل هلم 
قاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه «:  وقيل هلم ..» وقاِتلُوا الْمشِرِكني كَافَّةً كَما يقاِتلُونكُم كَافَّةً«: فقيل هلم 

 ، وا الِْكتابأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينال يو ، ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحال يِم الْآِخِر ، ووال ِبالْيو
  ..» حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ

حمرما ، مث مأذونا به ، مث مأمورا به ملن بدأهم بالقتال ، مث  «- كما يقول اإلمام ابن القيم -فكان القتال 
  ..» مأمورا به جلميع املشركني

إن جدية النصوص القرآنية الواردة يف اجلهاد وجدية األحاديث النبوية اليت حتض عليه وجدية الوقائع 
إن هذه اجلدية الواضحة متنع أن جيول يف .. على مدى طويل من تارخيه اجلهادية يف صدر اإلسالم ، و

النفس ذلك التفسري الذي حياوله املهزومون أمام ضغط الواقع احلاضر وأمام اهلجوم االستشراقي املاكر 
 ويتابع - �  -ومن ذا الذي يسمع قول اللّه سبحانه يف هذا الشأن وقول رسوله ! على اجلهاد اإلسالمي

 اجلهاد اإلسالمي مث يظنه شأنا عارضا مقيدا مبالبسات تذهب وجتيء ويقف عند حدود الدفاع وقائع
لقد بني اللّه للمؤمنني يف أول ما نزل من اآليات اليت أذن هلم فيها بالقتال أن الشأن ! لتأمني احلدود؟

أُِذنَ «: فساد عن األرض الدائم األصيل يف طبيعة هذه احلياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ، لدفع ال
لَقَِدير ِرِهمصلى نع ِإنَّ اللَّهوا ، وظُِلم مهلُونَ ِبأَنقاتي ِإلَّا أَنْ . ِللَِّذين قِر حيِبغ ِدياِرِهم وا ِمنِرجأُخ الَِّذين

ا اللَّهنبقُولُوا رٍض. يعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعال دلَوا وِفيه ذْكَري ساِجدمو لَواتصو عِبيو واِمعص تمدلَه 
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الشأن الدائم أن ال يتعايش احلق والباطل يف . وإذن فهو الشأن الدائم ال احلالة العارضة.. » اسم اللَِّه كَِثرياً
 وحترير اإلنسان من العبودية وأنه مىت قام اإلسالم بإعالنه العام إلقامة ربوبية اللّه للعاملني ،. هذه األرض

للعباد ، رماه املغتصبون لسلطان اللّه يف األرض ومل يساملوه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 
حال دائمة ال يكف .. ذلك السلطان الغاصب » األرض«يف » اإلنسان«الناس من سلطام ويدفع عن 

  . للّهمعها االنطالق اجلهادي التحريري حىت يكون الدين كله
كذلك كان األمر أول العهد . إن الكف عن القتال يف مكة مل يكن إال جمرد مرحلة يف خطة طويلة

  .باهلجرة
هذا .. والذي بعث اجلماعة املسلمة يف املدينة بعد الفترة األوىل لالنطالق مل يكن جمرد تأمني املدينة 

ضمن وسيلة االنطالق ويؤمن قاعدة إنه هدف ي.. ولكنه ليس اهلدف األخري .. هدف أويل ال بد منه 
  ..االنطالق 

وكف أيدي ! ذاته من االنطالق» اإلنسان«، وإلزالة العقبات اليت متنع » اإلنسان«االنطالق لتحرير 
  ..ألنه كان مكفوال للدعوة يف مكة حرية البالغ . املسلمني يف مكة عن اجلهاد بالسيف مفهوم

 هاشم ، أن يصدع بالدعوة وخياطب ا اآلذان والعقول  ميلك حبماية سيوف بين- �  -كان صاحبها 
مل تكن هناك سلطة سياسية منظمة متنعه من إبالغ الدعوة ، أو متنع األفراد .. والقلوب ويواجه ا األفراد 

وذلك إىل أسباب أخرى لعلها كانت قائمة .  الستخدام القوة- يف هذه املرحلة -فال ضرورة ! من مساعه
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أَيِديكُم وأَِقيموا «: وقد خلصناها عند تفسري قوله تعاىل . ةيف هذه املرحل

  : وال نرى بأسا يف إثبات بعض هذا التلخيص هنا مرة أخرى . من سورة النساء» ...الصالةَ وآتوا الزكاةَ 
ة تربية وإعداد ، يف بيئة معينة ، لقوم معينني ، وسط ظروف رمبا كان ذلك ألن الفترة املكية كانت فتر«

ومن أهداف التربية واإلعداد يف مثل هذه البيئة بالذات ، تربية نفس الفرد العريب على الصرب على . معينة
ليخلص من شخصه ، ويتجرد من . ما ال يصرب عليه عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به

وتربيته كذلك على . ذاته وال من يلوذون به حمور احلياة يف نظره ودافع احلركة يف حياتهذاته ، وال تعود 
 وال يهتاج ألول مهيج ، ليتم االعتدال يف - كما هي طبيعته -ضبط أعصابه ، فال يندفع ألول مؤثر 

  .طبيعته وحركته
ر حياته ، وال يتصرف إال وفق وتربيته على أن يتبع جمتمعا منظما له قيادة يرجع إليها يف كل أمر من أمو

 وقد كان هذا هو حجر األساس يف إعداد شخصية - مهما يكن خمالفا ملألوفه وعادته -ما تأمره به 
! اخلاضع لقيادة موجهة ، املترقي املتحضر ، غري اهلمجي أو القبلي» اتمع املسلم«العريب ، إلنشاء 

 أشد أثرا وأنفذ ، يف مثل بيئة قريش ، ذات العنجهية ورمبا كان ذلك أيضا ، ألن الدعوة السلمية كانت«
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 إىل زيادة العناد ، وإىل نشأة ثارات دموية - يف مثل هذه املرحلة -والشرف واليت قد يدفعها القتال معها 
جديدة كثارات العرب املعروفة اليت أثارت حرب داحس والغرباء ، وحرب البسوس ، أعواما طويلة ، 

فال دأ . وتكون هذه الثارات اجلديدة مرتبطة يف أذهام وذكريام باإلسالم. متهاتفانت فيها قبائل بر
ويتحول اإلسالم من دعوة إىل ثارات وذحول تنسى معها وجهته األساسية ، وهو يف . بعد ذلك أبدا

لم ف. ورمبا كان ذلك أيضا ، اجتنابا إلنشاء معركة ومقتلة يف داخل كل بيت«! مبدئه ، فال تذكر أبدا
إمنا كان ذلك موكوال إىل أولياء كل . تكن هناك سلطة نظامية عامة ، هي اليت تعذب املؤمنني وتفتنهم

 أن تقع معركة ومقتلة - يف مثل هذه البيئة -ومعىن اإلذن بالقتال » !ويؤدبونه«فرد ، يعذبونه ويفتنونه 
  ! هذا هو اإلسالم: مث يقال .. يف كل بيت 

فقد كانت دعاية قريش يف املوسم ، يف أوساط العرب ! يأمر بالكف عن القتالولقد قيلت حىت واإلسالم 
فكيف لو كان ! إن حممدا يفرق بني الوالد وولده ، فوق تفريقه لقومه وعشريته: القادمني للحج والتجارة 

  يف كل بيت ويف كل حملة؟.. كذلك يأمر الولد بقتل الوالد ، واملوىل بقتل الويل 
يضا ملا يعلمه اللّه من أن كثريين من املعاندين الذين يفتنون أوائل املسلمني عن دينهم ، ورمبا كان ذلك أ«

أمل يكن عمر .. ويعذبوم ويؤذوم ، هم بأنفسهم سيكونون من جند اإلسالم املخلص ، بل من قادته 
ة ، من عادا أن ورمبا كان ذلك أيضا ، ألن النخوة العربية ، يف بيئة قبلي«! بن اخلطاب من بني هؤالء؟

.. وخباصة إذا كان األذى واقعا على كرام الناس فيهم ! تثور للمظلوم الذي حيتمل األذى ، وال يتراجع
 فابن الدغنة مل يرض أن يترك أبا بكر - يف هذه البيئة -وقد وقعت ظواهر كثرية تثبت صحة هذه النظرة 

وعرض عليه جواره ! ارا على العرب يهاجر وخيرج من مكة ، ورأى يف ذلك ع- وهو رجل كرمي -
وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة احلصار لبين هاشم يف شعب أيب طالب ، بعد ما طال عليهم .. ومحايته 

القدمية اليت مردت على الذل ، قد » احلضارة«بينما يف بيئة أخرى من بيئات .. اجلوع واشتدت احملنة 
  ! واالحتقار من البيئة ، وتعظيم املؤذي الظامل املعتدييكون السكوت على األذى مدعاة للهزء والسخرية

ورمبا كان ذلك ، أيضا ، لقلة عدد املسلمني حينذاك ، واحنصارهم يف مكة ، حيث مل تبلغ الدعوة إىل «
أو بلغت أخبارها متناثرة ، حيث كانت القبائل تقف على احلياد من معركة داخلية بني . بقية اجلزيرة

ففي مثل هذه احلالة قد تنتهي املعركة احملدودة . ، حىت ترى ماذا يكون مصري املوقفقريش وبعض أبنائها 
 ويبقى الشرك ، - حىت ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم -، إىل قتل اموعة املسلمة القليلة 

ن جاء وهو دي.. وتنمحي اجلماعة املسلمة ، ومل يقم يف األرض لإلسالم نظام ، وال وجد له كيان واقعي 
  . ليكون منهاج حياة ، وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة
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 مع اليهود - �  - فقد كانت املعاهدة اليت عقدها رسول اللّه - يف أول العهد باهلجرة -فأما يف املدينة 
  ..من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حوهلا ، مالبسة تقتضيها طبيعة املرحلة كذلك 

 ألن هناك جماال للتبليغ والبيان ، ال تقف له سلطة سياسية متنعه وحتول بني الناس وبينه ، فقد :أوال 
فنصت .  يف تصريف شؤوا السياسية- �  -اعترف اجلميع بالدولة املسلمة اجلديدة وبقيادة رسول اللّه 

  -ية إال بإذن رسول اللّه املعاهدة على أال يعقد أحد منهم صلحا وال يثري حربا ، وال ينشىء عالقة خارج
فاال أمام الدعوة مفتوح ، .  وكان واضحا أن السلطة احلقيقية يف املدينة يف يد القيادة املسلمة- �

  .والتخلية بني الناس وحرية االعتقاد قائمة
ين  لقريش اليت تقوم معارضتها هلذا الد- يف هذه املرحلة - كان يريد التفرغ - �  -أن الرسول : ثانيا 

! حجر عثرة يف وجه القبائل األخرى الواقفة يف حالة انتظار ملا ينتهي إليه األمر بني قريش وبعض بنيها
وكان أول لواء عقده حلمزة بن عبد املطلب يف شهر » السرايا« بإرسال - �  -لذلك بادر رسول اللّه 

  .رمضان على رأس سبعة أشهر من اهلجرة
مث على رأس ستة عشر . مث على رأس ثالثة عشر شهرا. تسعة أشهرمث توالت هذه السرايا ، على رأس 

  .شهرا
وهي أول غزاة وقع فيها قتل . مث كانت سرية عبد اللّه بن جحش يف رجب على رأس سبعة عشر شهرا

  .وقتال
: قُلْ ! ٍل ِفيِهيسئَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتا«: واليت نزلت فيها آيات البقرة . وكان ذلك يف الشهر احلرام

ِقتالٌ ِفيِه كَِبري ، وصد عن سِبيِل اللَِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم ، وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللَِّه ، 
  .» ... ِديِنكُم ِإِن استطاعوا وال يزالُونَ يقاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن. والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل

وهي اليت نزلت فيها هذه السورة اليت حنن .. مث كانت غزوة بدر الكربى يف رمضان من هذه السنة 
  .بصددها

مبفهومه الضيق كان هو » الدفاع«ورؤية املوقف من خالل مالبسات الواقع ، ال تدع جماال للقول بأن 
إن ! ملهزومون أمام الواقع احلاضر ، وأمام اهلجوم االستشراقي املاكركما يقول ا. قاعدة احلركة اإلسالمية

الذين يلجأون إىل تلمس أسباب دفاعية حبتة حلركة املد اإلسالمي ، إمنا يؤخذون حبركة اهلجوم 
 إال من عصم اللّه ممن -! االستشراقية ، يف وقت مل تعد للمسلمني شوكة بل مل يعد للمسلمني إسالم

من كل سلطان إال سلطان اللّه » األرض«يف » اإلنسان«يق إعالن اإلسالم العام بتحرير يصرون على حتق
  ! فيبحثون عن مربرات أدبية للجهاد يف اإلسالم-، ليكون الدين كله للّه 

  :  واملد اإلسالمي ليس يف حاجة إىل مربرات أدبية له أكثر من املربرات اليت محلتها النصوص القرآنية 
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ومن يقاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلْ أَو يغِلب .  ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِبالْآِخرِةفَلْيقاِتلْ«
والنساِء والِْولْداِن وما لَكُم ال تقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل . فَسوف نؤِتيِه أَجراً عِظيماً

ربنا أَخِرجنا ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها ، واجعلْ لَنا ِمن لَدنك وِليا واجعلْ لَنا ِمن لَدنك : الَِّذين يقُولُونَ 
فَروا يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت ، فَقاِتلُوا أَوِلياَء نِصرياً؟ الَِّذين آمنوا يقاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ، والَِّذين كَ

  ).٧٦ - ٧٤: النساء ... (» الشيطاِن ، ِإنَّ كَيد الشيطاِن كانَ ضِعيفاً
وقاِتلُوهم . ت الْأَوِلنيِإنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف ، وِإنْ يعودوا فَقَد مضت سن: قُلْ ِللَِّذين كَفَروا «

ِصريلُونَ بمعِبما ي ا فَِإنَّ اللَّهوهتِللَِّه ، فَِإِن ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى ال تتوا أَنَّ . حلَما فَاعلَّووِإنْ تو
ِصريالن مِنعىل ووالْم مِنع ، الكُموم ٤٠ - ٣٨: األنفال  (...» اللَّه.. (  

» ونَ ِدينِدينال يو ، ولُهسرو اللَّه مرونَ ما حمرحال يِم الْآِخِر ، ووال ِبالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤال ي قاِتلُوا الَِّذين
مهٍد وي نةَ عيطُوا الِْجزعى يتح وا الِْكتابأُوت الَِّذين ِمن قونَالْحاللَِّه ، .  صاِغر ناب ريزع ودهقالَِت الْيو

ذِلك قَولُهم ِبأَفْواِهِهم يضاِهؤنَ قَولَ الَِّذين كَفَروا ِمن قَبلُ ، قاتلَهم . الْمِسيح ابن اللَِّه: وقالَِت النصارى 
بانهم أَرباباً ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم ، وما أُِمروا ِإلَّا اتخذُوا أَحبارهم وره! اللَّه أَنى يؤفَكُونَ

يِريدونَ أَنْ يطِْفؤا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ، ويأْبى . ِليعبدوا ِإهلاً واِحداً ، ال ِإله ِإلَّا هو ، سبحانه عما يشِركُونَ
  ).٣٢ - ٢٩: التوبة .. (» نْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكاِفرونَاللَّه ِإلَّا أَ

ومطاردة الشياطني ومناهج . إا مربرات تقرير ألوهية اللّه يف األرض وحتقيق منهجه يف حياة الناس
 الشياطني وحتطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد اللّه وحده ، ال جيوز أن حيكمهم أحد

ال ِإكْراه ِفي «: مع تقرير مبدأ .. وهذا يكفي ! من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه
  ..» الديِن

أو . أي ال إكراه على اعتناق العقيدة ، بعد اخلروج من سلطان العبيد واإلقرار مببدأ أن السلطان كله للّه
  .ذا االعتبار. أن الدين كله للّه

بإخراج الناس من العبودية للعباد إىل العبودية للّه وحده بال . التحرير العام لإلنسان يف األرضإا مربرات 
ولقد كانت هذه املربرات ماثلة يف نفوس الغزاة من املسلمني فلم يسأل .. وهذه وحدها تكفي .. شريك 

صد عدوان الفرس أو أو خرجنا ن! خرجنا ندافع عن وطننا املهدد: أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! الروم علينا حنن املسلمني

بن عامر ، وحذيفة بن حمصن ، واملغرية بن شعبة ، مجيعا لرستم قائد جيش الفرس يف القادسية ، وهو 
اللّه : ما الذي جاء بكم؟ فيكون اجلواب : املعركة يسأهلم واحدا بعد واحد يف ثالثة أيام متوالية ، قبل 

ومن جور . ومن ضيق الدنيا إىل سعتها. ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اللّه وحده
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فأرسل رسوله بدينه إىل خلقه ، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه .. األديان إىل عدل اإلسالم 
  .»قاتلناه حىت نفضي إىل اجلنة أو الظفرومن أىب . وأرضه

إن هناك مربرا ذاتيا يف طبيعة هذا الدين ذاته ويف إعالنه العام ، ويف منهجه الواقعي ملقابلة الواقع البشري 
 ولو -وهذا املربر الذايت قائم ابتداء .. بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، يف مراحل حمددة ، بوسائل متجددة 

 إنه مربر يف طبيعة املنهج وواقعيته ، -داء على األرض اإلسالمية وعلى املسلمني فيها مل يوجد خطر االعت
  ! ال من جمرد مالبسات دفاعية حمدودة ، وموقوتة.. وطبيعة املعوقات الفعلية يف اتمعات البشرية 

 القيم اليت ال يناله هو يف سبيل هذه. »ِفي سِبيِل اللَِّه«.. وإنه ليكفي أن خيرج املسلم جماهدا بنفسه وماله 
  ..من ورائها مغنم ذايت وال خيرجه هلا مغنم ذايت 

.. إن املسلم قبل أن يتطلق للجهاد يف املعركة يكون قد خاض معركة اجلهاد األكرب يف نفسه مع الشيطان 
مع كل شارة غري .. مع مصاحله ومصاحل عشريته وقومه .. مع مطامعه ورغباته .. مع هواه وشهواته 

ومع كل دافع إال العبودية للّه ، وحتقيق سلطانه يف األرض وطرد سلطان الطواغيت .. رة اإلسالم شا
  ..املغتصبني لسلطان اللّه 

» املنهج«يغضون من شأن » الوطن اإلسالمي«والذين يبحثون عن مربرات للجهاد اإلسالمي يف محاية 
  ! »املوطن«ويعتربونه أقل من 

إا نظرة مستحدثة غريبة على احلس اإلسالمي ، ..  هذه االعتبارات وهذه ليست نظرة اإلسالم إىل
فالعقيدة واملنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا املنهج هي االعتبارات الوحيدة يف احلس 

 وكل قيمة لألرض يف التصور اإلسالمي إمنا هي!  فال اعتبار هلا وال وزن- بذاا -أما األرض . اإلسالمي
» دار اإلسالم«وذا تكون حمضن العقيدة وحقل املنهج و. مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه فيها

  ..» اإلنسان«ونقطة االنطالق لتحرير 
ولكنها هي ليست . محاية للعقيدة واملنهج واتمع الذي يسود فيه املنهج» دار اإلسالم«وحقيقة أن محاية 

إمنا محايتها هي الوسيلة لقيام . ي الغاية األخرية حلركة اجلهاد اإلسالميوليست محايتها ه. اهلدف النهائي
فالنوع اإلنساين . مث الختاذها قاعدة انطالق إىل األرض كلها ، وإىل النوع اإلنساين جبملته. مملكة اللّه فيها

ي تقوم يف وكما أسلفنا فإن االنطالق باملنهج اإلهل! هو موضوع هذا الدين ، واألرض هي جماله الكبري
وهذه كلها هي اليت ينطلق .. وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة 

كي خيلو له وجه األفراد من الناس ، خياطب ضمائرهم وأفكارهم ، بعد أن . اإلسالم ليحطمها بالقوة
  ..حيررها من األغالل املادية ويترك هلا بعد ذلك حرية االختيار 
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، وأال يثقل على عاتقنا ضغط الواقع » اجلهاد« أال ختدعنا أو تفزعنا محالت املستشرقني على مبدأ جيب
وثقله يف ميزان القوى العاملية ، فنروح نبحث للجهاد اإلسالمي عن مربرات أدبية خارجة عن طبيعة هذا 

هذه املالبسات أم مل الدين ، يف مالبسات دفاعية وقتية ، كان اجلهاد سينطلق يف طريقه سواء وجدت 
وجيب وحنن نستعرض الواقع التارخيي أال نغفل عن االعتبارات الذاتية يف طبيعة هذا الدين وإعالنه ! توجد

  ..وأال خنلط بينها وبني املقتضيات الدفاعية الوقتية .. العام ومنهجه الواقعي 
ده ، يف صورة إعالن عام لربوبية اللّه ألن جمرد وجو. حقا إنه مل يكن بد هلذا الدين أن يدافع املهامجني له

للعاملني ، وحترير اإلنسان من العبودية لغري اللّه ، ومتثل هذا الوجود يف جتمع تنظيمي حركي حتت قيادة 
جديدة غري قيادات اجلاهلية ، وميالد جمتمع مستقل متميز ال يعترف ألحد من البشر باحلاكمية ، ألن 

جمرد وجود هذا الدين يف هذه الصورة ال بد أن يدفع اتمعات اجلاهلية من إن .. احلاكمية فيه للّه وحده 
وال بد أن يتحرك . حوله ، القائمة على قاعدة العبودية للعباد ، أن حتاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته

  ..اتمع اجلديد للدفاع عن نفسه 
معركة مفروضة على اإلسالم فرضا ، وال وهذه . تولد مع ميالد اإلسالم ذاته. هذه مالبسة ال بد منها

  .. وهذا صراع طبيعي بني وجودين ال ميكن التعايش بينهما طويال . خيار له يف خوضها
وال بد أن خيوض معركة . ووفق هذه النظرة يكون ال بد لإلسالم أن يدافع عن وجوده.. هذا كله حق 

  ..دفاعية مفروضة عليه فرضا 
إن من طبيعة الوجود اإلسالمي ذاته أن يتحرك .. صالة من هذه احلقيقة ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أ

وال ميكن أن يقف عند حدود . من العبودية لغري اللّه» األرض«يف » اإلنسان«إىل األمام ابتداء إلنقاذ 
كل ..» األرض«يف .. نوع اإلنسان .. » اإلنسان«جغرافية وال أن يرتوي داخل حدود عنصرية تاركا 

  . للشر والفساد والعبودية لغري اللّه..األرض 
إن املعسكرات املعادية لإلسالم قد جييء عليها زمان تؤثر فيه أال اجم اإلسالم ، إذا تركها اإلسالم 
تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها اإلقليمية ورضي أن يدعها وشأا ومل ميد إليها دعوته وإعالنه 

الم ال يهادا ، إال أن تعلن استسالمها لسلطانه يف صورة أداء اجلزية ، ولكن اإلس! .. التحريري العام
  .ضمانا لفتح أبواا لدعوته بال عوائق مادية من السلطات القائمة فيها

هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته حبكم أنه إعالن عام لربوبية اللّه للعاملني وحترير اإلنسان من كل 
وفرق بني تصور اإلسالم على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل ! ناس أمجعنيعبودية لغري اللّه يف ال

إنه يف هذه الصورة األخرية يفقد مربراته الذاتية ! حدود إقليمية أو عنصرية ، ال حيركه إال خوف االعتداء
  !يف االنطالق
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 اللّه للحياة  إن مربرات االنطالق اإلسالمي تربز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج
وحنن ال ! .. البشرية ، وليس منهج إنسان ، وال مذهب شيعة من الناس ، وال نظام جنس من األجناس

حني ننسى أن القضية هي قضية .. نبحث عن مربرات خارجية إال حني تفتر يف حسنا هذه احلقيقة اهلائلة 
ا هذه احلقيقة اهلائلة مث يبحث عن مربر إنه ال ميكن أن يستحضر إنسان م.. ألوهية اللّه وعبودية العباد 

واملسافة قد ال تبدو كبرية عند مفرق الطريق ، بني تصور أن اإلسالم كان ! آخر للجهاد اإلسالمي
مضطرا خلوض معركة ال اختيار له فيها ، حبكم وجوده الذايت ووجود اتمعات اجلاهلية األخرى اليت ال 

  .. بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل يف هذه املعركة وتصور أنه هو بذاته ال. بد أن امجه
ولكنها يف اية . فهو يف كلتا احلالتني سيدخل املعركة حتما. املسافة عند مفرق الطريق قد ال تبدو كبرية

  ..خطريا .. الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغري املشاعر واملفهومات اإلسالمية تغيريا كبريا 
عتبار اإلسالم منهجا إهليا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه يف األرض ، وعبودية البشر إن هناك مسافة هائلة بني ا

مجيعا إلله واحد ، ويصب هذا التقرير يف قالب واقعي ، هو اتمع اإلنساين الذي يتحرر فيه الناس من 
 سلطان اللّه ، أو العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فال حتكمهم إال شريعة اللّه ، اليت يتمثل فيها

فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان .. بتعبري آخر تتمثل فيها ألوهيته 
األفراد وعقوهلم دون حواجز وال موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس االجتماعية 

فمن . و ، واعتباره نظاما حمليا يف وطن بعينهإن هناك مسافة هائلة بني اعتبار اإلسالم على هذا النح.. 
ولو أن اإلسالم .. وذاك تصور .. هذا تصور ! حقه فقط أن يدفع اهلجوم عليه يف داخل حدوده اإلقليمية

ولكن التصور الكلي لبواعث هذا اجلهاد وأهدافه ونتائجه ، خيتلف اختالفا .. يف كلتا احلالتني سيجاهد 
  . تقاد كما يدخل يف صميم اخلطة واالجتاهبعيدا ، يدخل يف صميم االع

فاإلسالم ليس حنلة قوم ، وال نظام وطن ، ولكنه منهج إله ، ونظام . إن من حق اإلسالم أن يتحرك ابتداء
يف » اإلنسان«ومن حقه أن يتحرك ليحطم احلواجز من األنظمة واألوضاع اليت تغل من حرية .. عامل 

  .االختيار
إمنا يهاجم األنظمة واألوضاع ليحرر األفراد . فراد ليكرههم على اعتناق عقيدتهوحسبه أنه ال يهاجم األ

  .من التأثريات الفاسدة ، املفسدة للفطرة ، املقيدة حلرية االختيار
ليحقق إعالنه العام بربوبية .. من عبادة العباد إىل عبادة اللّه وحده » الناس«من حق اإلسالم أن خيرج 

 يف التصور اإلسالمي ويف الواقع -وعبادة اللّه وحده ال تتحقق .. ير الناس أمجعني اللّه للعاملني ، وحتر
حاكمهم . فهو وحده النظام الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم.  إال يف ظل النظام اإلسالمي-العملي 

  .وحمكومهم
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أما .. ى السواء فقريهم وغنيهم تشريعا واحدا خيضع له اجلميع عل. قاصيهم ودانيهم. أسودهم وأبيضهم
وهو من خصائص . يف سائر األنظمة ، فيعبد الناس العباد ، ألم يتلقون التشريع حليام من العباد

  .األلوهية
فأميا بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى األلوهية اختصاصا وعمال ، سواء 

  ! ادعاها قوال أم مل يعلن هذا االدعاء
 آخر اعترف لذلك البشر بذلك احلق فقد اعترف له حبق األلوهية ، سواء مساها بامسها أم مل وأميا بشر

إمنا هو منهج يتمثل يف . حىت يقنع بإبالغ عقيدته للناس بوسيلة البيان. واإلسالم ليس جمرد عقيدة! يسمها
حياة رعاياها والتجمعات األخرى ال متكنه من تنظيم . جتمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس

  .وفق منهجه هو
 كما قلنا من -وهذا . ومن مث يتحتم على اإلسالم أن يزيل هذه األنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام

فال تكون هناك دينونة وال طاعة لعبد من العباد لذاته ، كما هو .  معىن أن يكون الدين كله للّه-قبل 
إن الباحثني اإلسالميني املعاصرين املهزومني !  العباد للعبادالشأن يف سائر األنظمة اليت تقوم على عبودية

ألن . حتت ضغط الواقع احلاضر ، وحتت اهلجوم االستشراقي املاكر ، يتحرجون من تقرير تلك احلقيقة
واملستشرقون اخلبثاء يعرفون جيدا . املستشرقني صوروا اإلسالم حركة قهر بالسيف لإلكراه على العقيدة

ومن مث يقوم .. ولكنهم يشوهون بواعث اجلهاد اإلسالمي ذه الطريقة . ي احلقيقةأن هذه ليست ه
! فيلجأون إىل تلمس املربرات الدفاعية!  عن مسعة اإلسالم ، بنفي هذا االام- املهزومون -املنافحون 

  .ابتداء» حترير اإلنسان«ويغفلون عن طبيعة اإلسالم ووظيفته ، وحقه يف 
وأنه جمرد .. » الدين« ذلك التصور الغريب لطبيعة - املهزومني -الباحثني العصريني وقد غشى على أفكار 

ومن مث يكون اجلهاد للدين ، جهادا لفرض .. يف الضمري ال شأن هلا باألنظمة الواقعية للحياة » عقيدة«
وهو منهج . ريةفاإلسالم منهج اللّه للحياة البش. ولكن األمر ليس كذلك يف اإلسالم! العقيدة على الضمري

!  وينظم احلياة الواقعية بكل تفصيالا اليومية- متمثلة يف احلاكمية -يقوم على إفراد اللّه وحده باأللوهية 
أما العقيدة فأمرها موكول إىل حرية االقتناع ، يف ظل النظام . فاجلهاد له جهاد لتقرير املنهج وإقامة النظام

  .ن مث خيتلف األمر من أساسه ، وتصبح له صورة جديدة كاملةوم.. العام ، بعد رفع مجيع املؤثرات 
وحيثما وجد التجمع اإلسالمي ، الذي يتمثل فيه املنهج اإلهلي ، فإن اللّه مينحه حق احلركة واالنطالق 

فإذا كف اللّه أيدي .. مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية حلرية الوجدان . لتسلم السلطان وتقرير النظام
مسألة مقتضيات حركة ال مسألة . ملسلمة فترة عن اجلهاد ، فهذه مسألة خطة ال مسألة مبدأاجلماعة ا

وعلى هذا األساس الواضح ميكن أن نفهم النصوص القرآنية املتعددة ، يف املراحل . مقررات عقيدة
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مية الثابت وال خنلط بني دالاللتها املرحلية ، والداللة العامة خلط احلركة اإلسال. التارخيية املتجددة
  ٣٦٤.الطويل
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  : أنواع اجلهاد يف سبيل اهللا -٣
 :  اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل نوعان اعلم أنَّ

  : الطلب جهاد: أحدمها 
 ، إن قام به من حتصل م مقاصد هذا النوع ، سقط التكليف به عن سائر أهل  وهو فرض كفاية

ط اهللا عليهم اهلوان ، وعوقبوا بزوال النعم ، وحلول وا مجيعا ، وسلَّاإلسالم ، وإن مل يقم به أحد ، أمث
عياذا باهللا تعاىل النقم ، وظهور األعداء ، وذهاب ما هم فيه من العز ،  . 

 ، وهذا التعريف أوضح وأبني  من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اهللا تعاىلقتالُ: وهدف هذا النوع هو 
 . لب ، من قول من عرفه بأنه قتال من مينع انتشار الدعوة اإلسالمية وأدل على مقصود جهاد الط

 {: ذلك أن اهللا تعاىل شرع اجلهاد لتكون كلمة اهللا تعاىل هي العليا يف األرض كلها كما قال تعاىل 
سورة ) ٣٩(} نَّ اللّه ِبما يعملُونَ بِصريوقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن انتهواْ فَِإ

يكون النظام الدويل خاضعا لشريعة اهللا تعاىل ، مبعىن أن يكون لدين اإلسالم : األنفال ، وبتعبري عصري 
العليا على العامل أمجع ، وإمنا يكون ذلك ، إذا كانت دولة اإلسالم هي الظاهرة يف األرض على اليد 

والَ تِهنوا   {: ما عداها ، هذا هو مقصد جهاد الطلب قال تعالـى األعلى على كلِّسواها ، وشأا هو
 . سورة آل عمران ) ١٣٩( } وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِمِننيوالَ تحزنوا 

 . فمن قاتلنا ليمنعنا من حتقيق هذا املقصد اإلهلي ، قاتلناه ، وذلك يف األرض كلها 

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه فَِإِن   {:قوله تعاىل:  على هذا احلكم اإلهلي والدليل
ِصريلُونَ بمعا يِبم اْ فَِإنَّ اللّهوهواْ قَاِتلُواْ الَّ  {:وله تعاىل  وق،سورة األنفال) ٣٩(} انتنآم ا الَِّذينها أَيي ِذين

ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِغلْظَةً و واْ ِفيكُمِجدِليالْكُفَّاِر و نكُم ملُونسورة التوبة) ١٢٣(} ي . 

 القدمي ، فقد عمل الصحابة رضي اهللا عنهم ذه اآلية ، فقاتلوا من يليهم من  عليه اإلمجاعكما يدلُّ
 ، فلم يذروهم حىت يسلموا أو يؤتوا اجلزية ، وإمنا هي ـ أعين اجلزية الكفار حىت بلغوا أقاصي األرض

ذا ــ تعبريعن اإلقرار منهم بعلو كلمة اإلسالم عليهم ، وظهور شريعة اهللا تعاىل على دولتهم ، و 
 من كيد إبليس  دين الشيطان صاغرا ، وتنجو البشريةُ راية الكفر ويكون شأا خاسرا ، وينقلبتذلُّ
 . جيم ، وتنعم باهلدى والرمحة يف ظالل هذا الدين القومي الر

ِإذَا أَمر  �كَانَ رسولُ اللَِّه :  عن سلَيمانَ بِن بريدةَ ، عن أَِبيِه ، قَالَ  ما روي على ذلك أيضاومما يدلُّ
قْوِتِه ِبتاصِفي خ اهصٍة ، أَوِريس ٍش ، أَويلَى جا عقَالَ أَِمري ا ، ثُمريخ ِلِمنيسالْم ِمن هعم نمى اللَِّه ، و " :

اغْزوا ِباسِم اللَِّه ِفي سِبيِل اللَِّه ، قَاِتلُوا من كَفَر ِباللَِّه ، اغْزوا ولَا تغلُّوا ، ولَا تغِدروا ، ولَا تمثُلُوا ، ولَا 
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 فَأَيتهن ما - أَو ِخلَاٍل -يت عدوك ِمن الْمشِرِكني ، فَادعهم ِإلَى ثَلَاِث ِخصاٍل تقْتلُوا وِليدا ، وِإذَا لَِق
 ، مهنع كُفو ، مهلْ ِمنفَاقْب ، وكابلَاِم ، فَِإنْ أَجِإلَى الِْإس مهعاد ثُم ، مهنع كُفو ، مهلْ ِمنفَاقْب وكابأَج

م ادعهم ِإلَى التحوِل ِمن داِرِهم ِإلَى داِر الْمهاِجِرين ، وأَخِبرهم أَنهم ِإنْ فَعلُوا ذَِلك فَلَهم ما ِللْمهاِجِرين ثُ
 مهِبرا ، فَأَخهلُوا ِمنوحتا أَنْ يوفَِإنْ أَب ، اِجِرينهلَى الْما عم ِهملَيعو ، ، ِلِمنيساِب الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن

يجِري علَيِهم حكْم اللَِّه الَِّذي يجِري علَى الْمؤِمِنني ، ولَا يكُونُ لَهم ِفي الْغِنيمِة والْفَيِء شيٌء ِإلَّا أَنْ 
ملْها فَسوأَب مفَِإنْ ه ، ِلِمنيسالْم عوا ماِهدجفَِإنْ ي ، مهنع كُفو ، مهلْ ِمنفَاقْب وكابأَج مةَ ، فَِإنْ هيالِْجز 

هم أَبوا فَاستِعن ِباللَِّه وقَاِتلْهم ، وِإذَا حاصرت أَهلَ ِحصٍن فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ِذمةَ اللَِّه ، وِذمةَ نِبيِه ، 
 لَهم ِذمةَ اللَِّه ، ولَا ِذمةَ نِبيِه ، ولَِكِن اجعلْ لَهم ِذمتك وِذمةَ أَصحاِبك ، فَِإنكُم أَنْ تخِفروا فَلَا تجعلْ

تراصِإذَا حوِلِه ، وسةَ رِذمةَ اللَِّه ووا ِذمِفرخأَنْ ت نُ ِمنوأَه اِبكُمحأَص مِذمو كُممِذم وكادٍن فَأَرلَ ِحصأَه 
أَنْ تنِزلَهم علَى حكِْم اللَِّه ، فَلَا تنِزلْهم علَى حكِْم اللَِّه ، ولَِكن أَنِزلْهم علَى حكِْمك ، فَِإنك لَا تدِري 

  . ٣٦٥رواه مسلم وأصحاب السنن"  أَتِصيب حكْم اللَِّه ِفيِهم أَم لَا 

 إىل  ماضيةٌ رايته ، بل هو شريعةٌ نصب احلاكم رفض هذا النوع ال يسقط إنْالتنبيه عليه ، أنَّومما ينبغي 
  : يف حالة العجز فقط ، لقوله تعاىل ، غري أنه يسقط٣٦٦ُطاعة ملخلوق يف معصية اخلالق يوم القيامة ، وال

  .ةسورة البقر) ٢٨٦(} ..الَ يكَلِّف اللّه نفْسا ِإالَّ وسعها {
وجيب ذا الواجب ، ويرفعوا عنهم حالة العجز عن القيام به ، فإنْاو على املسلمني أن يعد العدة للقيام  

ينهم ، وغلبة الكفار عليهم  منهم على سقوط هيبة ِد يف تفريطهم إعانةًنَّطوا يف ذلك أمثوا مجيعا ، ألفر . 

مستِقرين ِبها غَير ) أَحدهما يكُونونَ ِبِبلَاِدِهم : فَِللْكُفَّاِر حالَاِن (  �) وأَما بعده ( : قال يف مغين احملتاج 
 ِلِمنيسِبلَاِد الْم ئًا ِمنيش ٍة ( قَاِصِدينِكفَاي ضكَى الْقَاِضي ) فَفَرحو ، اِشِدينلَفَاِء الرالْخ رِه ِسيلَيلَّ عا دكَم

٣٦٧" ِفيِه الِْإجماععبد الْوهاِب
 

 ويعين جهاد ٣٦٨)اجلهاد من فروض الكفايات يف قول عوام أهل العلم و ( :وقال ابن قدامة يف املغين
 . الطلب 

                                                 
تسرق : تغل -تنقض العهد  :   ختفر - )  ١٩٠٢) (٤٨٤ص /  ٣ج  (-وانظر رواياته يف املسند اجلامع  ) ٤٦١٩(صحيح مسلم  - ٣٦٥

 من الغنيمة قبل أن تقسم
 / ١٢ج (ومصنف ابن أيب شيبة  ) ١٤٧٩٥) (٦٠ص  / ١٣ج  (-هذا املعىن انظر  املعجم الكبري للطرباين  � قد تواتر عن النيب  - ٣٦٦
 )٤٤٣( وأخبار أصبهان ) ١٩٨٨( ومسند البزار ) ٣٤٤٠٦) (٥٤٦ص 
  املطبوع٤/٢٠٩الشاملة و) ٢٢٥ص  / ١٧ج  (-  احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج مغين -  ٣٦٧
 )   ٣٦٤ص  / ١٠ج  (-املغين مع الشرح الكبري البن قدامة  -  ٣٦٨



 ٥٤٥

األدلة الواردة يف فرضية اجلهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب ها هنا  (: وقال الشوكاين يف السيل اجلرار 
 قام به البعض سقط عن الباقني ،وقبل أن يقوم به البعض هو ولكن ال جيب ذلك إال على الكفاية فإذا

  ٣٦٩)فرض عيين على كل مكلَّف

 أو تسليم اجلزية أو القتل فهو معلوم ،أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر ومحلهم على اإلسالم (: وقال 
ذ بعثه اهللا سبحانه إىل من � ومازال رسول اهللا ،وألجله بعث اهللا رسله وأنزل كتبه، من الضرورة الدينية 

 وأدلة الكتاب والسنة يف هذا ال يتسع ،أن قبضه إليه جاعال هلذا األمر من أعظم مقاصده ومن أهم شئونه
وما ورد يف موادعتهم أو يف تركهم إذا تركوا املقاتلة فذلك منسوخ باتفاق ،هلا املقام وال لبعضها 

حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حرم املسلمني مبا ورد من إجياب املقاتلة هلم على كل 
٣٧٠.) وقصدهم إىل ديارهم

 

ن الكفار يف عقر دارهم مرة يف العام على و املسلم العلماء على أن هذا الواجب يتحقق بأن يغزوًوعامةُ
أَوالَ يرونَ {: ، وِلقَوِلِه تعالَى أَقَلُّ الِْجهاِد مرةٌ ِفي السنِة كَِإحياِء الْكَعبِة  " :األقل ، قال يف مغين احملتاج

سورة التوبة، قَالَ مجاِهد ) ١٢٦(} أَنهم يفْتنونَ ِفي كُلِّ عاٍم مرةً أَو مرتيِن ثُم الَ يتوبونَ والَ هم يذَّكَّرونَ
أَنَّ الِْجزيةَ تِجب بدلًا عنه وِهي واِجبةٌ ِفي كُلِّ سنٍة منذُ أُِمر ِبِه ، وِل � وِلِفعِلِه ٣٧١نزلَت ِفي الِْجهاِد: 

فَكَذَا بدلُها ، وِلأَنه فَرض يتكَرر ، وأَقَلُّ ما وجب الْمتكَرر ِفي كُلِّ سنٍة كَالزكَاِة والصوِم ،فَِإنْ زاد علَى 
    ٣٧٢.."مرٍة فَهو أَفْضلُ 

ِلِه " :  ابن حجر  احلاقظ ، قال- ذلك - كلما أمكنوقال بعض العلماء ، جيبة ِبِفعض الِْكفَايى فَرأَدتيو
ِفي السنة مرة ِعند الْجمهور ، وِمن حجتهم أَنَّ الِْجزية تِجب بدلًا عنه ولَا تِجب ِفي السنة أَكْثَر ِمن مرة 

ا كَانَ ِاتلَى مع رمتِاس هر أَنظْهاَلَِّذي يو ، قَِوي وهو كَنا أَمِجب كُلَّمِقيلَ يو ، هلَا كَذَِلكدب كُنفَاقًا فَلْي
 ِبين النمِه ِفي زلَيلَام ِفي أَقْطَار �عالِْإس رشتانظَم الِْبلَاد وعوح مفُت لَتكَاما ِإلَى أَنْ تِإلَى م ارص ض ثُمالْأَر 

تقَدم ِذكْره ، والتحِقيق أَيضا أَنَّ ِجنس ِجهاد الْكُفَّار متعين علَى كُلّ مسِلم ِإما ِبيِدِه وِإما ِبِلساِنِه وِإما ِبماِلِه 
  ٣٧٣." وِإما ِبقَلِْبِه واَللَّه أَعلَم 

  : وقال ابن تيمية رمحه اهللا

                                                 
 الطبعة األوىل: الطبعة - دار ابن حزم )  ٩٤٢ص  / ١ج (السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  -  ٣٦٩
 )٩٤٥ص  / ١ج (دائق األزهار السيل اجلرار املتدفق على ح -  ٣٧٠
 )١٠٩٦٦-  ١٠٩٦٥( انظر تفسري ابن أيب حامت  -  ٣٧١
 ٤/٢٠٩وموافق للمطبوع ٣الشاملة ) ٢٢٦ص  / ١٧ج  (- مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  -  ٣٧٢
 )٣٨ص  / ٦ج  (- وفتح الباري البن حجر ٣الشاملة ) ٤٣١ص  / ٨ج  (-فتح الباري البن حجر  -  ٣٧٣



 ٥٤٦

عقُوبةُ الْمقْدوِر علَيِه ِمن : أَحدهما : الْعقُوبات الَِّتي جاَءت ِبها الشِريعةُ ِلمن عصى اللَّه ورسولَه نوعاِن " 
 مقَدا تِد كَمدالْعاِحِد والثَّاِني . الْوِة كَاَلَِّتي لَ: وِنعتمالطَّاِئفَِة الْم اِل ِعقَابا إلَّا ِبِقتهلَيع رقْدذَا . ا يلُ هفَأَص

إلَى ِديِن اللَِّه الَِّذي بعثَه ِبِه فَلَم  �هو ِجهاد الْكُفَّاِر أَعداِء اللَِّه ورسوِلِه فَكُلُّ من بلَغته دعوةُ رسوِل اللَِّه 
 الُهِقت ِجبي ه؛ فَِإن لَه ِجبتسي }ِللَِّه ح كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى لَا تت { . هِبيثَ نعا بلَم ِلأَنَّ اللَّهو
أَِذنَ لَم يأْذَنْ لَه ِفي قَتِل أَحٍد علَى ذَِلك ولَا ِقتاِلِه حتى هاجر إلَى الْمِدينِة فَ: وأَمره ِبدعوِة الْخلِْق إلَى ِديِنِه 

الَِّذين } { أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم لَقَِدير { : لَه وِللْمسِلِمني ِبقَوِلِه تعالَى 
لَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ اِرِهمِدي وا ِمنِرجأُخ اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْع

 ِزيزع لَقَِوي إنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَِّه كَِثري ما اسِفيه ذْكَري اِجدسمو اتلَوصو عِبيو } { الَِّذين
} اموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر إنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَ

 وعسى أَنْ كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَكُم{ : ثُم إنه بعد ذَِلك أَوجب علَيِهم الِْقتالَ ِبقَوِلِه تعالَى . 
وأَكَّد . } تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تِحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

الت ذَمِة وِنيدِر الْموِة الساماِد ِفي عالِْجه رأَم ظَّمعو ابِض الْقُلُوِب الِْإجيرمفَاِق وِبالن مفَهصوو لَه اِرِكني
قُلْ إنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها { : فَقَالَ تعالَى 

وضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجى وتوا حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللَِّه و ِمن كُمإلَي با أَحهن
 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهِرِه وِبأَم اللَّه أِْتيي { . الَىعقَالَ تو : } وا ِباللَِّهنآم ونَ الَِّذينِمنؤا الْممإن

{ : وقَالَ تعالَى } ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ ورسوِلِه 
 إلَيك نظَر الْمغِشي فَِإذَا أُنِزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيها الِْقتالُ رأَيت الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ينظُرونَ

 ملَى لَهِت فَأَووالْم ِه ِمنلَيع } { ما لَهريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزفَِإذَا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع } {
وكَذَِلك . فَهذَا كَِثري ِفي الْقُرآِن . }  أَرحامكُم فَهلْ عسيتم إنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْأَرِض وتقَطِّعوا

يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة { : الَِّتي يقُولُ ِفيها " سورِة الصف " تعِظيمه وتعِظيم أَهِلِه ِفي 
ونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم تؤِمن} { تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم 

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن } { خير لَكُم إنْ كُنتم تعلَمونَ 
وأُخرى تِحبونها نصر ِمن اللَِّه وفَتح قَِريب وبشِر الْمؤِمِنني } { ي جناِت عدٍن ذَِلك الْفَوز الْعِظيم طَيبةً ِف

يوِم الْآِخِر وجاهد أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللَِّه والْ{ وقَوله تعالَى . } 
 الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهاللَِّه و دونَ ِعنوتسِبيِل اللَِّه لَا يوا ِفي } { ِفي سداهجوا وراجهوا ونآم الَِّذين

يبشرهم ربهم ِبرحمٍة ِمنه } { ولَِئك هم الْفَاِئزونَ سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللَِّه وأُ
 ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَهنجاٍن ووِرضو } { ِظيمع رأَج هدِعن ا إنَّ اللَّهدا أَبِفيه اِلِدينخ { . الَىعله توقَو }



 ٥٤٧

سوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلَّةً علَى الْمؤِمِنني أَِعزةً علَى الْكَاِفِرين من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَ
ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ةَ لَاِئٍم ذَِلكمافُونَ لَوخلَا يِبيِل اللَِّه وونَ ِفي ساِهدجقَالَ .  } يو

ذَِلك ِبأَنهم لَا يِصيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا يطَئُونَ موِطئًا يِغيظُ الْكُفَّار { : تعالَى 
إنَّ اللَّه اِلحلٌ صمِبِه ع  ملَه لًا إلَّا كُِتبين ودع الُونَ ِمننلَا يو ِسِننيحالْم رأَج ِضيعِفقُونَ } {  لَا ينلَا يو

فَذَكَر ما . } نفَقَةً صِغريةً ولَا كَِبريةً ولَا يقْطَعونَ واِديا إلَّا كُِتب لَهم ِليجِزيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
  .رونه ِمن الْأَعماِل يتولَّد ِمن أَعماِلِهم وما يباِش

وِلهذَا كَانَ أَفْضلَ ما تطَوع ِبِه . أَكْثَر ِمن أَنْ يحصر : الْأَمر ِبالِْجهاِد وِذكْر فَضاِئِلِه ِفي الِْكتاِب والسنِة 
رمالْعو جالْح لَ ِمناِء أَفْضلَمفَاِق الْعكَانَ ِباتانُ وسِع الِْإنطَوِم التوالصِع وطَولَاِة التالص ِمنلَّ . ِة وا دكَم

 ِبيى قَالَ النتةُ حنالسو ابِه الِْكتلَيع�  } اداِمِه الِْجهنةُ سوِذرلَاةُ والص هودمعو لَامِر الِْإسالْأَم أْسر {
ائَةَ درجٍة ما بين الدرجِة والدرجِة كَما بين السماِء والْأَرِض أَعدها اللَّه إنَّ ِفي الْجنِة لَِم{ : وقَالَ 

اه رو} من اغْبرت قَدماه ِفي سِبيِل اللَِّه حرمه اللَّه علَى الناِر { : متفَق علَيِه وقَالَ } ِللْمجاِهِدين ِفي سِبيِلِه 
وِإنْ مات أُجِري علَيِه . ِرباطُ يوٍم ولَيلٍَة ِفي سِبيِل اللَِّه خير ِمن ِصياِم شهٍر وِقياِمِه {  �الْبخاِري وقَالَ 

ِرباطُ يوٍم ِفي سِبيِل { :  السنِن رواه مسِلم وِفي} عملُه الَِّذي كَانَ يعملُه وأَجِري علَيِه ِرزقُه وأَِمن الْفَتانَ 
عين بكَت ِمن خشيِة : عيناِن لَا تمسهما النار {  �وقَالَ } اللَِّه خير ِمن أَلِْف يوٍم ِفيما ِسواه ِمن الْمناِزِل 

{ : وِفي مسنِد الِْإماِم أَحمد . رِمِذي حِديثٌ حسن قَالَ الت} اللَِّه وعين باتت تحِرص ِفي سِبيِل اللَِّه 
أَنَّ رجلًا { : وِفي الصِحيحيِن } حرس لَيلٍَة ِفي سِبيِل اللَِّه أَفْضلُ ِمن أَلِْف لَيلٍَة يقَام لَيلُها ويصام نهارها 

أَخِبرِني ِبِه ؟ : قَالَ . لَا تستِطيع : ِء يعِدلُ الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه ؟ قَالَ يا رسولَ اللَِّه أَخِبرِني ِبشي: قَالَ 
فَذَِلك الَِّذي يعِدلُ : قَالَ . هلْ تستِطيع إذَا خرج الْمجاِهد أَنْ تصوم لَا تفِْطر وتقُوم لَا تفْتر ؟ قَالَ لَا : قَالَ 

ادالِْجه {  . هِن أَننِفي السقَالَ  �و : } ِبيِل اللَِّهِفي س ادِتي الِْجهةُ أُماحِسيةٌ واحٍة ِسيإنَّ ِلكُلِّ أُم { .
اِر فَِإنَّ نفْع وهو ظَاِهر ِعند اِلاعِتب. وهذَا باب واِسع لَم يِرد ِفي ثَواِب الْأَعماِل وفَضِلها ِمثْلُ ما ورد ِفيِه 

 هِة فَِإنالظَّاِهرِة واِطناِت الْباداِع الِْعبوِميِع أَنلَى جِملٌ عتشما وينالديِن وِرِه ِفي الديِلغِلفَاِعِلِه و اماِد عالِْجه
علَيِه وتسِليِم النفِْس والْماِل لَه والصبِر والزهِد وِذكِْر مشتِملٌ ِمن محبِة اللَِّه تعالَى والِْإخلَاِص لَه والتوكُِّل 

والْقَاِئم ِبِه ِمن الشخِص والْأُمِة بين إحدى . علَى ما لَا يشتِملُ علَيِه عملٌ آخر : اللَِّه وساِئِر أَنواِع الْأَعماِل 
فَِإنَّ الْخلْق لَا بد لَهم ِمن محيا ومماٍت فَِفيِه . إما النصر والظَّفَر وِإما الشهادةُ والْجنةُ  . الْحسنييِن داِئما

عالس ابِكِه ذَهرِفي تِة والْآِخرا وينِفي الد ِتِهمادعِة سِفي غَاي اِتِهمممو ماهيحالُ ممِتعا اسمهقْصن ِن أَويتاد
 ا ِمنِفيِهم فَعأَن ادا فَالِْجهِتهفَعنِقلَِّة م عا مينالد يِن أَوِة ِفي الدِديداِل الشمِفي الْأَع غَبري ناِس مالن ؛ فَِإنَّ ِمن

ى يتفِْسِه حِفيِه نرِفي ت غَبري قَدِديٍد وٍل شمكُلِّ ع ِهيٍة وكُلِّ ِميت ِمن رسِهيِد أَيالش توفَم توالْم اِدفَهص



 ٥٤٨

وِإذَا كَانَ أَصلُ الِْقتاِل الْمشروِع هو الِْجهاد ومقْصوده هو أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه وأَنْ . أَفْضلُ الِْميتاِت 
وأَما من لَم يكُن ِمن أَهِل الْممانعِة . علْيا فَمن امتنع ِمن هذَا قُوِتلَ ِباتفَاِق الْمسِلِمني تكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْ

تلُ ِعند جمهوِر والْمقَاِتلَِة كَالنساِء والصبياِن والراِهِب والشيِخ الْكَِبِري والْأَعمى والزِمِن ونحِوِهم فَلَا يقْ
الْعلَماِء ؛ إلَّا أَنْ يقَاِتلَ ِبقَوِلِه أَو ِفعِلِه وِإنْ كَانَ بعضهم يرى إباحةَ قَتِل الْجِميِع ِلمجرِد الْكُفِْر ؛ إلَّا النساَء 

 ِلِمنيسالًا ِللْمم ِنِهمانَ ؛ ِلكَويبالصال. و ولُ هالْأَوِديِن و ارا إظْهندا إذَا أَرقَاِتلُني نِلم والَ ه؛ ِلأَنَّ الِْقت ابوص
} وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقَاِتلُونكُم ولَا تعتدوا إنَّ اللَّه لَا يِحب الْمعتِدين { : اللَِّه كَما قَالَ اللَّه تعالَى 

نِفي السو هنِن ع�  } اسا النهلَيع قَفو اِزيِه قَدغِض معولٍَة ِفي بقْتأٍَة مرلَى امع رم هفَقَالَ . أَن : تا كَانم
وِفيِهما أَيضا عنه . } لَا تقْتلُوا ذُريةً ولَا عِسيفًا : الْحق خاِلدا فَقُلْ لَه : وقَالَ ِلأَحِدِهم } { هِذِه ِلتقَاِتلَ 

وذَِلك أَنَّ اللَّه تعالَى أَباح ِمن . } لَا تقْتلُوا شيخا فَاِنيا ولَا ِطفْلًا صِغريا ولَا امرأَةً { : أَنه كَانَ يقُولُ  �
أَي أَنَّ الْقَتلَ . } والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل {  : قَتِل النفُوِس ما يحتاج إلَيِه ِفي صلَاِح الْخلِْق كَما قَالَ تعالَى

 ِمن ِلِمنيسالْم عنمي لَم نفَم هِمن رأَكْب وا هاِد مالْفَسو رالش ةُ الْكُفَّاِر ِمننفَِفي ِفت ادفَسو رِإنْ كَانَ ِفيِه شو
كُنت ِة ِديٍن ِللَِّه لَماُء إقَامذَا قَالَ الْفُقَهِلهفِْسِه ؛ ولَى نةَ كُفِْرِه إلَّا عرضاِلفَِة :  مخِع الْمةَ إلَى الِْبداِعيإنَّ الد

 اِكتِبِه الس اقَبعا لَا يِبم اقَبعِة ينالساِب وِديِث . ِللِْكتاَء ِفي الْحجو : }تِفيِطيئَةَ إذَا أُخأَنَّ الْخ لَم 
وِلهذَا أَوجبت الشِريعةُ ِقتالَ الْكُفَّاِر ولَم . } تضر إلَّا صاِحبها ؛ ولَِكن إذَا ظَهرت فَلَم تنكَر ضرت الْعامةَ 

ِل أَو غَيِر الِْقتاِل ِمثْلَ أَنْ تلِْقيه السِفينةُ توِجب قَتلَ الْمقْدوِر علَيِهم ِمنهم ؛ بلْ إذَا أُِسر الرجلُ ِمنهم ِفي الِْقتا
 ِه أَولَيع نالْم أَو هادبِتعاس ِلِه أَوقَت ِمن لَحالْأَص املُ ِفيِه الِْإمفْعي هذَ ِبِحيلَِة فَِإنخؤي أَو ِضلَّ الطَِّريقي ا أَونإلَي

ن اِل أَوِبم هاتفَادةُ منالسو ابِه الِْكتلَيلَّ عا داِء كَمِد أَكْثَِر الْفُقَهى . فٍْس ِعنري ناِء مالْفُقَه ِإنْ كَانَ ِمنو
  .الْمن علَيِه ومفَاداته منسوخا 

  . الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ فَأَما أَهلُ الِْكتاِب والْمجوس فَيقَاتلُونَ حتى يسِلموا أَو يعطُوا
ومن ِسواهم فَقَد اختلَف الْفُقَهاُء ِفي أَخِذ الِْجزيِة ِمنهم إلَّا أَنَّ عامتهم لَا يأْخذُونها ِمن الْعرِب وأَيما طَاِئفٍَة 

 شراِئِعِه الظَّاِهرِة الْمتواِترِة فَِإنه يِجب ِجهادها ِباتفَاِق الْمسِلِمني انتسبت إلَى الِْإسلَاِم وامتنعت ِمن بعِض
 مهنع اللَّه ِضيِة رابحالص اِئرسو هنع اللَّه ِضير يقدكٍْر الصو بلَ أَبا قَاتِللَِّه كَم كُلُّه ينكُونَ الدى يتح

الزكَاِة وكَانَ قَد توقَّف ِفي ِقتاِلِهم بعض الصحابِة ثُم اتفَقُوا حتى قَالَ عمر بن الْخطَّاِب ِلأَِبي بكٍْر ماِنِعي 
تى يشهدوا أَنْ لَا أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس ح{  �رِضي اللَّه عنهما كَيف تقَاِتلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ اللَِّه 

 مهابِحسا ؛ وقِّهإلَّا ِبح مالَهوأَمو ماَءهي ِدموا ِمنمصع ا فَقَدولُ اللَِّه فَِإذَا قَالُوهسا ردمحأَنَّ مو إلَّا اللَّه إلَه
واَللَّه لَو منعوِني ِعناقًا كَانوا يؤدونها إلَى رسوِل . ها فَِإنَّ الزكَاةَ ِمن حقِّ: ؟ فَقَالَ لَه أَبو بكٍْر } علَى اللَِّه 

فَعِلمت : فَما هو إلَّا أَنْ رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَِبي بكٍْر ِللِْقتاِل : لَقَاتلْتهم علَى منِعها قَالَ عمر  �اللَِّه 



 ٥٤٩

 قالْح هثَ. أَن قَدو هنع تِن  �بيِحيحاِرِج فَِفي الصواِل الْخِبِقت رأَم هٍة أَنوٍه كَِثريجو ِن أَِبي { ِمنب ِليع نع
 سيخرج قَوم ِفي آِخِر الزماِن أَحداثُ الْأَسناِن: يقُولُ  �سِمعت رسولَ اللَِّه : طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه قَالَ 

 قرما ييِن كَمالد قُونَ ِمنرمي مهاِجرنح مهانإمي اِوزجِة لَا يِريِر الْبيِل خقَو قُولُونَ ِمنلَاِم ياُء الْأَحفَهس
نا ِلمرأَج ِلِهمفَِإنَّ ِفي قَت ملُوهفَاقْت موهما لَِقيتمنِة فَأَيِميالر ِمن مهِة السامالِْقي موي ملَهِلِم }  قَتسٍة ِلمايِفي ِروو

يخرج قَوم ِمن أُمِتي يقْرُءونَ الْقُرآنَ لَيس : يقُولُ  �سِمعت رسولَ اللَِّه : عن عِلي رِضي اللَّه عنه قَالَ { 
لَاتلَا صِء ويِبش اَءِتِهمإلَى ِقر كُماَءتِقر ِهملَيع وهو ملَه هونَ أَنبسحآنَ يُءونَ الْقُرقْرِء ييِبش لَاِتِهمإلَى ص كُم

 الَِّذين شيالْج لَمعي ِة لَوِميالر ِمن مهالس قرما يلَاِم كَمالِْإس قُونَ ِمنرمي مهاِقيرت مهاَءتِقر اِوزجلَا ت
ِصيبِل يمالْع نكَلُوا علَن ِهمِبياِن نلَى ِلسع مى لَها قَضم مهوِل اللَِّه } ونسر نِعيٍد عأَِبي س نعذَا  �وِفي ه

متفَق علَيِه } لَ عاٍد يقْتلُونَ أَهلَ الِْإسلَاِم ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَاِن ؛ لَِئن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَت{ : الْحِديِث 
. } يكُونُ أُمِتي ِفرقَتيِن فَتخرج ِمن بيِنِهما ماِرقَةٌ يِلي فَتلِْهم أَولَى الطَّاِئفَتيِن ِبالْحق { : وِفي ِروايٍة ِلمسِلِم 

ِضير ِليع ِمِننيؤالْم أَِمري ملَهقَت لَاِء الَِّذينؤوا فَهكَاناِم والشاِق وِل الِْعرأَه نيقَةُ بالْفُر لَتصا حلَم هنع اللَّه 
أَنَّ ِكلَا الطَّاِئفَتيِن الْمفْتِرقَتين ِمن أُمِتِه وأَنَّ أَصحاب عِلي أَولَى الطَّاِئفَتيِن  �بين النِبي . يسمونَ احلرورية 

قلُّوا ِبالْححتاسةَ واعمقُوا الْجفَارلَاِم والِْإس وا ِمنجرخ الَِّذين اِرِقنيالْم اِل أُولَِئكلَى ِقتإلَّا ع ضرحي لَمو 
 مالَهوأَمو ِلِمنيسالْم ِمن ماهِسو ناَء مِدم .اِع الْأُممِإجِة ونالساِب وِبالِْكت تفَثَب نع جرخ نقَاِتلُ مي هِة أَن

  .شِريعِة الِْإسلَاِم وِإنْ تكَلَّم ِبالشهادتيِن 
وقَد اختلَف الْفُقَهاُء ِفي الطَّاِئفَة الْممتِنعِة لَو تركَت السنةَ الراِتبةَ كَركْعتي الْفَجِر هلْ يجوز ِقتالُها ؟ علَى 

فَأَما الْواِجبات والْمحرمات الظَّاِهرةُ والْمستِفيضةُ فَيقَاتلُ علَيها ِباِلاتفَاِق حتى يلْتِزموا أَنْ يِقيموا . ولَيِن قَ
يوا الْبجحيانَ وضمر رهوا شومصيكَاةَ ووا الزدؤياِت ووبكْتاِت الْملَواِت الصمرحالْم كروا تِزملْتيو ت :

 ِو ذَِلكحناِل ووالْأَمفُوِس وِفي الن ِلِمنيسلَى الْماِء عِتداِلاعاِئِث وبأَكِْل الْخاِت ووِنكَاِح الْأَخ الُ . ِمنِقتو
 ِبيِة النوعلُوِغ دب دعاًء بِتداب اِجبلَاِء وؤه� ِه إلَيلَيلُونَ عقَاتا يِبم ِهم . أَكَّدتفَي ِلِمنيسُءوا الْمدا إذَا بفَأَم

وأَبلَغُ الِْجهاِد الْواِجِب ِللْكَفَّاِر . ِقتالُهم كَما ذَكَرناه ِفي ِقتاِل الْممتِنِعني ِمن الْمعتِدين قُطَّاِع الطُّرِق 
نع ِنِعنيتمالْمو مهوحنو اِرجوالْخكَاةَ وِعي الزا ناِئِع كَمرِض الشعا :  بفْعداًء وِتداب ِجباًء . يِتدفَِإذَا كَانَ اب

 كَما قَالَ اللَّه فَهو فَرض علَى الِْكفَايِة إذَا قَام ِبِه الْبعض سقَطَ الْفَرض عن الْباِقني كَانَ الْفَضلُ ِلمن قَام ِبِه
فَأَما إذَا أَراد الْعدو الْهجوم علَى . الْآيةَ } لَا يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضرِر { : تعالَى 

عو كُلِِّهم وِدينقْصلَى الْما عاِجبو هفْعد ِصريي هفَِإن ِلِمنيسالْم ا قَالَ اللَّهكَم ِتِهمان؛ ِلِإع وِدينقْصِر الْملَى غَي
وكَما أَمر النِبي } وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر إلَّا علَى قَوٍم بينكُم وبينهم ِميثَاق { : تعالَى 
وهذَا يِجب ِبحسِب الِْإمكَاِن علَى .  الرجلُ ِمن الْمرتِزقَِة ِللِْقتاِل أَو لَم يكُن ِبنِصِر الْمسِلِم وسواٌء كَانَ �



 ٥٥٠

امع ودالْع مهدا قَصونَ لَمِلمسا كَانَ الْمكُوِب كَمالرِي وشالْمِة والْكَثْرالِْقلَِّة و عاِلِه ممفِْسِه وٍد ِبنكُلِّ أَح 
الْخندِق لَم يأْذَنْ اللَّه ِفي ترِكِه ِلأَحِد كَما أَِذنَ ِفي ترِك الِْجهاِد ابِتداًء ِلطَلَِب الْعدو الَِّذي قَسمهم ِفيِه إلَى 

رةٌ وما ِهي ِبعورٍة إنْ يِريدونَ إلَّا يقُولُونَ إنَّ بيوتنا عو{  �بلْ ذَم الَِّذين يستأِْذنونَ النِبي . قَاِعٍد وخاِرٍج 
فَهذَا دفْع عن الديِن والْحرمِة والْأَنفَِس وهو ِقتالٌ اضِطرار وذَِلك ِقتالٌ اخِتيار ِللزيادِة ِفي الديِن . } ِفرارا 

 وكباِة تزكَغ وداِب الْعهِلِإرلَاِئِه وِإعِة وِنعتماِئِف الْمِللطَّو وِة هقُوبالْع ِمن عوذَا النا فَهِوهحنو . را غَيفَأَم
الْممتِنِعني ِمن أَهِل ِدياِر الِْإسلَاِم ونحِوِهم فَيِجب إلْزامهم ِبالْواِجباِت الَِّتي ِهي مباِني الِْإسلَاِم الْخمِس 

ِرهغَيو ِر ذَِلكغَيلَاِت وامعوِد ِفي الْمهفَاِء ِبالْعالْواِت واناِء الْأَمأَد اِس . ا ِمنِميِع النج لِّي ِمنصكَانَ لَا ي نفَم
 :ِبِإج لِّيصى يتح وِقبع عنتلَاِة فَِإنْ امِبالص رمؤي هفَِإن اِئِهمِنسو اِلِهمِرج ِمن مهأَنَّ أَكْثَر اِء ثُملَماِع الْعم

وهلْ يقْتلُ كَاِفرا أَو مرتدا أَو فَاِسقًا ؟ علَى قَولَيِن . يوِجبونَ قَتلَه إذَا لَم يصلِّ فَيستتاب فَِإنْ تاب وِإلَّا قُِتلَ 
نقُولُ عن أَكْثَِر السلَِف يقْتِضي كُفْره وهذَا مع الِْإقْراِر ِبالْوجوِب والْم. مشهوريِن ِفي مذْهِب أَحمد وغَيِرِه 

فَأَما من جحد الْوجوب فَهو كَاِفر ِباِلاتفَاِق ؛ بلْ يِجب علَى الْأَوِلياِء أَنْ يأْمروا الصِبي ِبالصلَاِة إذَا بلَغَ . 
ضيا وعبس ِبيالن را أَمٍر كَمشا ِلعهلَيع وهثُ قَالَ  �ِربيٍر { : حشا ِلعهلَيع موهِرباضِع وبلَاِة ِلسِبالص موهرم

وِمن تماِم . حِوها وكَذَِلك ما تحتاج إلَيِه الصلَاةُ ِمن الطَّهارِة الْواِجبِة ون} وفَرقُوا بينهم ِفي الْمضاِجِع 
 ِبيلَاةَ النص لُّوا ِبِهمصِبأَنْ ي مهرأَمو ِتِهمأَِئمو ِلِمنيساِجِد الْمسم داهعت ثُ قَالَ  �ذَِلكيا { : حلُّوا كَمص

إنما فَعلْت هذَا : علَى طَرِف الِْمنبِر فَقَالَ وصلَّى مرةً ِبأَصحاِبِه { . رواه الْبخاِري } رأَيتموِني أُصلِّي 
وعلَى إماِم الناِس ِفي الصلَاِة وغَيِرها أَنْ ينظُر لَهم فَلَا يفُوتهم ما يتعلَّق . } ِلتأْتموا ِبي وِلتعلَموا صلَاِتي 

كُلِّ إماٍم ِللصلَاِة أَنْ يصلِّي ِبِهم صلَاةً كَاِملَةً ولَا يقْتِصر علَى ما يجوز ِبِفعِلِه ِمن كَماِل ِديِنِهم ؛ بلْ علَى 
. ِللْمنفَِرِد اِلاقِْتصار علَيِه ِمن قَدِر الِْإجزاِء إلَّا ِلعذِْر ؛ وكَذَِلك علَى إماِمِهم ِفي الْحج وأَِمِريِهم ِفي الْحرِب 

 ترى أَنَّ الْوِكيلَ والْوِلي ِفي الْبيِع والشراِء علَيِه أَنْ يتصرف ِلموكِِّلِه وِلمولِّيِه علَى الْوجِه الْأَصلَِح لَه ِفي أَلَا
  ٣٧٤."كَر الْفُقَهاُء هذَا الْمعنى ماِلِه ؟ وهو ِفي ماِل نفِْسِه يفَوت نفْسه ما شاَء فَأَمر  الديِن أَهم وقَد ذَ

فقد ظهر من ذلك كله أن اجلهاد يف اإلسالم قد مر مبراحل كانت ايتها األمر بقتال املشركني سواء 
  . بدؤونا بقتال أم ال ، وكان ذلك احلكم ناسخاً ملا قبله من األحكام

وأن ذلك احلكم قد نسخ ما قبله عند فرضية قتال املشركني كافة ،على أن أمر القتال قد استقر . 

  :جهاد الدفع : وأما النوع الثاين من نوعي اجلهاد فهو 

                                                 
سؤال ) ٧٣٥٢ص  / ١ج  (-وفتاوى اإلسالم سؤال وجواب ) ٣٦١ - ٣٤٩ص  / ٢٨ج  (-جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر  - ٣٧٤

  حكم اجلهاد بالنفس-٣٤٨٣٠رقم 



 ٥٥١

على دماء املسلمني أو أعراضهم أو حرمام ،   وهو الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض اإلسالم ، أو
على كلِّ عٍنيوهو فرض واْ { :  عليه قوله تعاىل العدوان ، والدليلُ قادر حمتاج إليه لردنآم ِإنَّ الَِّذين

وهاجرواْ وجاهدواْ ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين آوواْ ونصرواْ أُولَِئك بعضهم أَوِلياء بعٍض 
وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن  حتى يهاِجرواْ والَِّذين آمنواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم من شيٍء

رصالن كُملَيفَعِصريلُونَ بمعا تِبم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوسورة األنفال ، فال جيوز ) ٧٢(}  ِإالَّ ع
ذل مهجته لدفع عدوان الكافرين  عن ب يتخلف ، أن٣٧٥ْ عدوان الكفار على املسلمني يف موضِعألحد

عانتهم إ على من يليهم  ذلك املوضع ، واحتيج إىل مدد آخر ، وجب أهلُعلى املسلمني ، فإن مل يغِن
على عدوهم ، فإن مل يمن  ذلك على آخر نفٍسغنوا ، وجب على من يليهــم ، وهكذا حىت جيب 

  . ٣٧٦املسلمني

 ، أو أن يرضوا بعلو ٣٧٧ إىل الكفارموا أمرهم طواعيةً يسلِّوال جيوز للمسلمني بإمجاع العلماء ، أنْ
الكافرين على املسلمني ، أو يقرومل يكن  اإلسالم ، فإنْهم على احتالل األرض اليت ظهرت عليها يد 

عليهم يف هذه احلال للمسلمني طاقة بقتال الكفار ، هادنوهم ريثما حتصل هلم القوة على عدوهم ، وجيب 
و، أن يعدا العة للجهاد للخالص مما هم فيه من ظهور كلمة الكفار عليهم ، فإن مل يفعلوا وركنوا إىل د

 شريعة اإلسالم ،  واهلوان ، حتت حكم الكافرين ، حيكمون فيهم بشريعة الكفر ، بدلَما هم فيه من الذلِّ
 بعضهم  قلوبم ، وضرب أمره والفساد ، وشتت اُهللا الفِنتعوقبوا بسبب خذالم لإلسالم ، بألواٍن

 من اهللا تعاىل ، كما عاقب اهللا تعاىل بين إسرائيل  واملسكنة وباءوا بغضٍبببعض ، وظهرت عليهم الذلةُّ
  . ٣٧٨ ذلك يف القرآن العظيم ، يف غري موضعيعلى الذنب نفسه ، وحك

، ِإلَّا أَنْ ينِزل الْكُفَّار ِببلَِد الْمسِلِمني الِْجهاد الْيوم فَرض ِكفَاية : قَالَ أَصحابنا : " قال اإلمام النووي 
   ٣٧٩"فَيتعين علَيِهم الِْجهاد ، فَِإنْ لَم يكُن ِفي أَهل ذَِلك الْبلَد ِكفَاية وجب علَى من يِليِهم تتِميم الِْكفَاية 

يِع الْمسِلِمني أَنه إذَا خاف أَهلُ الثُّغوِر ِمن الْعدو ، ولَم ومعلُوم ِفي اعِتقَاِد جِم: " وقال أبو بكر اجلصاص 
 ِهمإلَي ِفرنِة أَنْ يلَى كَافَِّة الْأُمع ضأَنَّ الْفَر ِهماِريذَرو فُِسِهمأَنو لَى ِبلَاِدِهمافُوا عفَخ مةٌ لَهقَاِومم ِفيِهم كُنت

ع كُفي نم ِلِمنيسالْم نع مهتاِدي.  

                                                 
 كما يف فلسطني والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمري وغريها -  ٣٧٥
 كما هو احلال اليوم متاماً -  ٣٧٦
 )) االستسالم للكفار حترمي(( قد فصلت القول يف ذلك يف كتايب   -  ٣٧٧
 سورة هود) ١١٣(} والَ تركَنواْ ِإلَى الَِّذين ظَلَمواْ فَتمسكُم النار وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن أَوِلياء ثُم الَ تنصرونَ  {: قال تعاىل -  ٣٧٨
  املطبوع ٨/٦٣شرح النووي ،٣الشاملة ) ٣٣٥ص  / ٦ج  (- شرح النووي على مسلم  -  ٣٧٩



 ٥٥٢

وهذَا لَا ِخلَاف ِفيِه بين الْأُمِة ، إذْ لَيس ِمن قَوِل أَحٍد ِمن الْمسِلِمني إباحةُ الْقُعوِد عنهم حتى يستِبيحوا 
 ِهماِريذَر يبسو ِلِمنيساَء الْم٣٨٠" ِدم . 

وِإذَا دخلَ الْعدو ِبلَاد الِْإسلَاِم فَلَا ريب أَنه يِجب دفْعه علَى " : مية رمحه اهللا وقال شيخ اإلسالم ابن تي
واِلٍد ولَا غَِرٍمي الْأَقْرِب فَالْأَقْرِب إذْ ِبلَاد الِْإسلَاِم كُلُّها ِبمنِزلَِة الْبلْدِة الْواِحدِة ، وأَنه يِجب النِفري إلَيِه ِبلَا إذِْن 

"٣٨١.   

  ٣٨٢متى يِصري الِْجهاد فَرض عيٍن ؟
  :ذَهب جمهور الْفُقَهاِء ِإلَى أَنه يِصري الِْجهاد فَرض عيٍن ِفي كُلٍّ ِمن الْحاالَِت اْآلِتيِة 

ى من حضر اِالنِصراف ، وتعين علَيِه الْمقَام ، ِلقَوِلِه  ، حرم علَ ِإذَا الْتقَى الزحفَاِن ، وتقَابل الصفَّاِن-أ 
وأَِطيعوا اللَّه ) ٤٥(يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ { : تعالَى 

  .} ]٤٦-٤٥/األنفال) [٤٦(زعوا فَتفْشلُوا وتذْهب ِرحيكُم واصِبروا ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِرين ورسولَه ولَا تنا
ن  فَيتعين علَيِهم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صِبيا ، أَو هجم علَى م ِإذَا هجم الْعدو علَى قَوٍم بغتةً ،-ب 

 زجِإنْ ع مهعقَاِتلُوا مأَنْ ي مقَاِرٍب لَهكَاٍن مكَانَ ِبم نلَى مع نيعتفِْعِه ، فَيلَى دةٌ عرقُد ملَه سلَيو ، ِبِهمِبقُر
ِبقُر نلَى مِن عيعل التحمو ، فُِسِهمأَن نفِْع عِن الدع ودالْع مأَهفَج نم اِئِهملَى ِنسا عوشخي ِإنْ لَم ِبِهم

 مهتانكُوا ِإعرِإالَّ تو ، ودالْع مأَهفَج نِة مناوعِبم اغُِلِهمشِبت ودع ِمن وِتِهميبو.  
أَهِلها ، ومن علَى الْمسافَِة يلْزمه الْموافَقَةُ وِعند الشاِفِعيِة يعتبر من كَانَ دونَ مسافَِة الْقَصِر ِمن الْبلْدِة كَ

 ِليِهمي نما ، ولُهكِْف أَهي ِة ِإنْ لَمِر الِْكفَايِوي ِفي . ِبقَدتسي ، ِهملَيع نيعتفَالَ ي ودالْع مأْهفْجي لَم نا مأَمو
أَنَّ النِفري يعم جِميع الناِس ِممن كَانَ ِمن أَهل الِْقتال ِحني الْحاجِة : ومعناه . ِثر ذَِلك الْمِقل ِمنهم والْمكْ

 والْمال ، ِلمِجيِء الْعدو ِإلَيِهم ، والَ يجوز ألَِحٍد التخلُّف ِإالَّ من يحتاج ِإلَى تخلُِّفِه ِلِحفِْظ الْمكَاِن واألَْهل
  ٣٨٣ ومن يمنعه األَِْمري ِمن الْخروِج ، أَو من الَ قُدرةَ لَه علَى الْخروِج أَِو الِْقتال

 ِمنهم النِبي ويستأِْذنُ فَِريق{ : وقَد ذَم اللَّه تعالَى الَِّذين أَرادوا الرجوع ِإلَى مناِزِلِهم يوم األَْحزاِب فَقَال 
  .٣٨٤}  ) ١٣/ سورة األحزاب (يقُولُونَ ِإنَّ بيوتنا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة ِإنْ يِريدونَ ِإالَّ ِفرارا 

                                                 
  املطبوع٤/٣١٢ ،أحكام القرآن ٣الشاملة )  ٣٧ص  / ٧ج  (-أحكام القرآن للجصاص  -  ٣٨٠
 )٤٠٠ص  / ٨ج  (-الفتاوى الكربى  -  ٣٨١
 )١٣٠ / ١٦ (-املوسوعة الفقهية الكويتية  -  ٣٨٢
 ٢١٥ / ١وروضة الطالبني  ، ٢٥٣ / ١ ، وجواهر اإلكليل ١٧٤ / ٢ ، والدسوقي ١٩٠ / ٥ ، وفتح القدير ٢٢١ / ٣ابن عابدين  - ٣٨٣

  .٣٧ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٧ ، ٣٤٦ / ٨ ، واملغين ٢١٩ / ٤، ومغين احملتاج 
  .٣٦٤ / ٨ ، واملغين ١٩١ / ٥فتح القدير : وانظر  -  ٣٨٤



 ٥٥٣

يا أَيها الَِّذين { :  تعالَى  ِإذَا استنفَر اإلِْمام قَوما لَِزمهم النِفري معه ِإالَّ من لَه عذْر قَاِطع ؛ ِلقَول اللَِّه-ج 
آمنوا ما لَكُم ِإذَا ِقيل لَكُم انِفروا ِفي سِبيل اللَِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى األَْرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اْآلِخرِة فَما 

   ) .٣٨/ سورة التوبة ( } متاع الْحياِة الدنيا ِفي اْآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ 
 الَ ِهجرةَ بعد الْفَتِح ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه - رضى اهللا عنهما -وعِن ابِن عباٍس 

   .٣٨٥»، وِإذَا استنِفرتم فَانِفروا 
الَ ِهجرةَ بعد الْفَتِح ولَِكن «  عِن الِْهجرِة فَقَالَ -ه وسلمصلى اهللا علي-وعن عاِئشةَ قَالَت سِئلَ رسولُ اللَِّه 

  ٣٨٦.»ِجهاد وِنيةٌ وِإذَا استنِفرتم فَانِفروا 
را يِفيم هتةَ طَاعِعيالر ملْزياِدِه ، وِتهاجاِم وكُولٌ ِإلَى اإلِْمواِد مالِْجه رألَِنَّ أَم ذَِلكوذَِلك ِمن ٣٨٧اه  

 هاؤاِم ِإلْجاإلِْم ِينيعتأٍَة ، ورال أَِو امِطيٍق ِللِْقتم ِبيِلص لَواِم وِيِني اإلِْمعِبت ادالِْجه نيعتي هلَى أَنةُ عاِلِكيالْم صنو
ح الَحا ِفيِه صِبم ملْزا يِه ، كَملَيع هربجِه وقَال ِإلَيِكِه ، فَالَ يرلَى تى ِعقَاِبِه عنعاِلِه ، الَ ِبم : هجوِإنَّ ت

   .٣٨٨الْوجوِب ِللصِبي خرق ِلإلِْجماِع 
ِع الِْجزيِة ، والْقَصد ِمن الِْجهاِد دعوةُ غَيِر الْمسِلِمني ِإلَى اإلِْسالَِم ، أَِو الدخول ِفي ِذمِة الْمسِلِمني ودفْ

 مقُوفُهوو ، لَى ِبالَِدِهمع مهاؤِتداعو ، ِلِمنيسِللْم مهضرعِهي تتني ِبذَِلكو ، ِهملَيالَِم عكَاِم اإلِْسانُ أَحيرجو
وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ { : ال تعالَى ِفي طَِريِق نشِر الدعوِة اإلِْسالَِميِة ، وينقَِطع داِبر الْفَساِد ، قَ

 لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإالَّ عودا فَالَ عوهتِللَِّه فَِإِن ان ينكُونَ الدي١٩٣/ سورة البقرة (و (  {.  
يظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره هو الَِّذي أَرسل رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِل{ : وقَال عز وجل 

  .}  ) ٣٣/ سورة التوبة ( الْمشِركُونَ 
وِسريته ، وِسريةُ الْخلَفَاِء الراِشِدين ِمن بعِدِه علَى ِجهاِد الْكُفَّاِر ،  � وقَد مضت سنةُ رسول اللَِّه 

قَبول الدخول ِفي اإلِْسالَِم ، أَِو الْبقَاُء علَى ِديِنِهم مع أَداِء الِْجزيِة ، :موٍر مرتبٍة وِهي وتخِيِريِهم بين ثَالَثَِة أُ
   ٣٨٩والَ ينطَِبق هذَا علَى مشِرِكي الْعرِب.فَِإنْ لَم يقْبلُوا ، فَالِْقتال . وعقْد الذِّمِة 

   
 ���������������   
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 ٥٥٤

  : على العمليات االستشهادية احلثُّ -٤
 من قبل عدو ظاهر  وذلك لكوم حيكمون، مبا أن املسلمني اليوم غري ممكنني إال من القليل القليل 

كما يف فلسطني والشيشان والعراق وأفغانستان  وكشمري وغريها من بلدان املسلمني اليت ترزح حتت 
  نري االحتالل العسكري املباشر 

عهم وجردهم من كل من كل  أفقر الناس وجو،حتت حكم فرعوين متسلط متجرب )الب يف الغ( أو 
بل حلماية العروش ، شيء حىت الكرامة اإلنسانية  واجليوش اليت عندهم ليست حلماية البالد والعباد 

  وال سيما أن العدو اليوم ميلك من أدوات التدمري ، ومن مث فال فائدة من وجودها بتاتا، والكراسي 
  والبطش ما يعجز عنه الوصف فمواجهته مباشرة غري ممكنة يف الظروف الراهنة  

أبو بصري ومن معه رضي اهللا ((  األمثل ملواجهته هو حبرب العصابات كما فعل  احللَّ ومن هنا فإنَّ
  )) عنهم ضد قريش 

 ِبىالن عجر ففي حديث صلح احلديبية الطويل ثُم-� -ِدينِصٍري  ِإلَى الْمو بأَب اَءهٍش -ِة فَجيقُر لٌ ِمنجر 
فَدفَعه ِإلَى الرجلَيِن فَخرجا ِبِه حتى .  وهو مسِلم فَأَرسلُوا ِفى طَلَِبِه رجلَيِن فَقَالُوا الْعهد الَِّذى جعلْت لَنا-

 أْكُلُونَ ِمنلُوا يزفَِة فَنلَيا ذَا الْحلَغا بذَا يه فَكيى سى َألراللَِّه ِإنِن ولَيجِد الرِصٍري َألحو بفَقَالَ أَب مٍر لَهمت
ظُر فَقَالَ أَبو بِصٍري أَِرِنى أَن. فَاستلَّه اآلخر فَقَالَ أَجلْ واللَِّه ِإنه لَجيد لَقَد جربت ِبِه ثُم جربت. فُالَنُ جيدا

 �-فَقَالَ رسولُ اللَِّه . ِإلَيِه فَأَمكَنه ِمنه فَضربه حتى برد وفَر اآلخر حتى أَتى الْمِدينةَ فَدخلَ الْمسِجد يعدو
- آهر ا «  ِحنيرذَا ذُعأَى هر لَقَد« . ِبىى ِإلَى النهتا انولٌ  قَالَ قُِتلَ- �-فَلَمقْتى لَمِإناِحِبى واللَِّه صو 

مهِمن اِنى اللَّهجأَن ثُم ِهمِنى ِإلَيتددر قَد كتِذم فَى اللَّهاللَِّه أَوو اللَِّه قَد ِبىا نِصٍري فَقَالَ يو باَء أَبفَج . ِبىقَالَ الن
فَلَما سِمع ذَِلك عرف أَنه سيرده ِإلَيِهم فَخرج حتى . »انَ لَه أَحد ويلُ أُمِه ِمسعر حرٍب لَو كَ « - �-

قَالَ وينفَِلت ِمنهم أَبو جندِل بن سهيٍل فَلَِحق ِبأَِبى بِصٍري فَجعلَ الَ يخرج ِمن قُريٍش . أَتى ِسيف الْبحِر
م ِإالَّ لَِحق ِبأَِبى بِصٍري حتى اجتمعت ِمنهم ِعصابةٌ فَواللَِّه ما يسمعونَ ِبِعٍري خرجت ِلقُريٍش رجلٌ قَد أَسلَ

 ِبىِإلَى الن شيقُر لَتسفَأَر مالَهوذُوا أَمأَخو ملُوها فَقَتوا لَهضرتأِْم ِإالَّ اعا- �-ِإلَى الشنِباللَِّه  ت هِشد
 ِبىلَ النسفَأَر آِمن وفَه اهأَت نلَ فَمسا أَرِحِم لَمالرالَى - �-وعت لَ اللَّهزفَأَن ِهمِإلَي ) مهِديأَي الَِّذى كَف وهو

ع كُمِد أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ ِمنطِْن مِبب مهنع كُمِديأَيو كُمنعِهملَي ( َلَغى بتح)ِةاِهِليةَ الْجِميةَ حِميالْح ( تكَانو
 لَماللَِّه و ِبىن هوا أَنِقري لَم مهأَن مهتِميِتحيالْب نيبو مهنيالُوا بحِحيِم وِن الرمحِم اللَِّه الروا ِبِبسِقرأخرجه . ي

  ٣٩٠ البخاري 

                                                 
 )٢٧٣٢ و٢٧٣١( البخاري -  ٣٩٠



 ٥٥٥

   .وذلك ألن العدو ال حيب املوت،هي الطريقة املثلى ملواجهة العدو) العمليات االستهشادية ( إن بل 
قُلْ ِإنْ كَانت لَكُم الدار الَْآِخرةُ ِعند اللَِّه خاِلصةً ِمن دوِن الناِس فَتمنوا { :قال تعاىل مبينا طبيعة الكفار 

ولَتِجدنهم ) ٩٥(ولَن يتمنوه أَبدا ِبما قَدمت أَيِديِهم واللَّه عِليم ِبالظَّاِلِمني ) ٩٤(ني الْموت ِإنْ كُنتم صاِدِق
 ِمن الْعذَاِب أَحرص الناِس علَى حياٍة وِمن الَِّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنٍة وما هو ِبمزحِزِحِه

  ]٩٦-٩٤/البقرة) [٩٦(أَنْ يعمر واللَّه بِصري ِبما يعملُونَ 
ألن ما قدمته أيديهم لآلخرة ال يطمعهم يف ثواب ، وال يؤمنهم من . لن يتمنوه " :٣٩١ ويف الظالل 

  .إنه مدخر هلم هناك ، واللّه عليم بالظاملني وما كانوا يعملون. عقاب
ولكنها خصلة أخرى يف يهود ، خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنصح . بوليس هذا فحس

آية حياة ، ال يهم أن تكون حياة كرمية وال .. » ولَتِجدنهم أَحرص الناِس على حياٍة«: بالتحقري واملهانة 
! حياة والسالم! يدان أو حشراتحياة د! حياة ذا التنكري والتحقري! حياة فقط! حياة مميزة على اإلطالق

فإذا وجدت . وما ترفع رأسها إال حني تغيب املطرقة. إا يهود ، يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء
  ! أي حياة.. املطرقة نكست الرؤوس ، وعنت اجلباه جبنا وحرصا على احلياة 

لْف سنٍة ، وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذاِب أَنْ يعمر ، واللَّه وِمن الَِّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَ«
ذلك أم ال يرجون لقاء اللّه ، وال حيسون أن هلم . يود أحدهم لو يعمر ألف سنة..» بِصري ِبما يعملُونَ

  .حياة غري هذه احلياة
نسانية أا ال تتصل حبياة سواها ، وال تطمع يف وما أقصر احلياة الدنيا وما أضيقها حني حتس النفس اإل

نعمة يفيضها اإلميان على . إن اإلميان باحلياة اآلخرة نعمة.. غري أنفاس وساعات على األرض معدودة 
  .القلب

احملدود األجل الواسع األمل وما يغلق أحد على نفسه هذا املنفذ إىل . نعمة يهبها اللّه للفرد الفاين العاين
 فوق أنه إميان بعدل اللّه -فاإلميان باآلخرة .  إال وحقيقة احلياة يف روحه ناقصة أو مطموسةاخللود ،

 هو ذاته داللة على فيض النفس باحليوية ، وعلى امتالء باحلياة ال يقف عند -املطلق ، وجزائه األوىف 
، وإىل املرتقى السامي الذي حدود األرض إمنا يتجاوزها إىل البقاء الطليق ، الذي ال يعلم إال اللّه مداه 

  ".يتجه صعدا إىل جوار اللّه
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
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 ٥٥٦

لَا يقَاِتلُونكُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍة أَو ِمن وراء جدٍر بأْسهم بينهم شِديد تحسبهم { : وقال تعاىل 
  سورة احلشر) ١٤(} نهم قَوم لَّا يعِقلُونَجِميعا وقُلُوبهم شتى ذَِلك ِبأَ

حالة املنافقني وأهل الكتاب » تشخيص«وما تزال األيام تكشف حقيقة اإلعجاز يف   ": ويف الظالل
ولقد شهدت االشتباكات . بشكل واضح للعيان. حيثما التقى املؤمنون م يف أي زمان ويف أي مكان

فما كانوا . ؤمنني الفدائيني وبني اليهود مصداق هذا اخلرب بصورة عجيبةاألخرية يف األرض املقدسة بني امل
. فإذا انكشفوا حلظة واحدة ولوا األدبار كاجلرذان. يقاتلوم إال يف املستعمرات احملصنة يف أرض فلسطني

  .حىت لكأن هذه اآلية نزلت فيهم ابتداء
تحسبهم جِميعاً «.. » أْسهم بينهم شِديدب«وتبقى املالمح النفسية األخرى ! وسبحان العليم اخلبري

على خالف املؤمنني الذين تتضامن أجياهلم ، وجتمعهم آصرة اإلميان من وراء فواصل » وقُلُوبهم شتى
  ..الزمان واملكان ، واجلنس والوطن والعشرية 

ع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم واملظاهر قد ختد..» ذِلك ِبأَنهم قَوم ال يعِقلُونَ«
ولكن اخلرب الصادق . ، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض ، كما نرى جتمع املنافقني أحيانا يف معسكر واحد
وبني احلني واحلني . من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك يف حقيقتهم إمنا هو مظهر خارجي خادع

بدو من ورائه صدق اخلرب يف دنيا الواقع املنظور ، وينكشف احلال عن في. ينكشف هذا الستار اخلداع
وما . نزاع يف داخل املعسكر الواحد ، قائم على اختالف املصاحل وتفرق األهواء ، وتصادم االجتاهات

صدق املؤمنون مرة ، وجتمعت قلوم على اللّه حقا إال وانكشف املعسكر اآلخر أمامهم عن هذه 
وما صرب املؤمنون وثبتوا إال وشهدوا . ا التضارب وهذا الرياء الذي ال ميثل حقيقة احلالاالختالفات وهذ

مظهر التماسك بني أهل الباطل يتفسخ وينهار ، وينكشف عن اخلالف احلاد والشقاق والكيد والدس يف 
  !القلوب الشتيتة املتفرقة

عند ما تتفرق قلوب املسلمني ، فال .. لمني من املس..  إمنا ينال املنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب 
فأما يف غري هذه احلالة . يعودون ميثلون حقيقة املؤمنني اليت عرضتها اآلية يف املقطع السابق يف هذه السورة

فاملنافقون أضعف وأعجز ، وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو األهواء واملصاحل والقلوب 
  ..» تحسبهم جِميعاً وقُلُوبهم شتى«.. » يدبأْسهم بينهم شِد«

والقرآن يقر هذه احلقيقة يف قلوب املؤمنني ، ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة هؤالء األعداء 
ومىت أخذ املسلمون قرآم . فهو إحياء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إىل حق ثابت. ورهبتهم

 هان عليهم أمر عدوهم وعدو اللّه ، وجتمعت قلوم يف الصف الواحد ، فلم تقف هلم قوة يف مأخذ اجلد
  .احلياة



 ٥٥٧

والقرآن يطلعهم . فهذا نصف املعركة. واملؤمنون باللّه ينبغي هلم أن يدركوا حقيقة حاهلم وحال أعدائهم
ح ما وراءه من حقائق على هذه احلقيقة يف سياق وصفه حلادث وقع ، ويف سياق التعقيب عليه ، وشر

ودالئل ، شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك احلادث بعينه ، ويتدبره كل من جاء بعدهم ، وأراد أن 
٣٩٢ "!يعرف احلقيقة من العامل باحلقيقة

 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
اآلخر هذا أحد املمكنات اليومواألمر ،أن جيود نفسه  الذي يريد اهللا تعاىل والدار اآلخرة ب املسلم

  . بل هو من أعظم القربات عند اهللا تعاىل ،سخية يف سبيل اهللا 
 وألنه ال توجد متفجرات تؤثر يف ، دث من قبل لعدم حاجة املسلمني إليهاحت ومثل هذه العلميات مل 

  . فلم يكن سوى السيف والرمح والترس،العدو

فرداً تعليقهم املسألة بغلبة الظن ، أي أن تبني لنا من أقوال العلماء يف مسألة االقتحام على العدو منفقد 
من غلب على ظنه أنه يقتل يف هذا االقتحام ، أخذ حكم من سيقتل قطعاً ، فمن أجاز االقتحام مع غلبة 

  .الظن كمن أجاز االقتحام مع اليقني اجلازم بالقتل 
  وأيضاً فإن مجهور العلماء علقوا جواز االقتحام بشروط 

  .تقوية قلوب املسلمني : إرهام ، الرابع : الثاين وجود النكاية بالعدو ، الثالث اإلخالص ، و:  األوىل 
 وأجاز القرطيب وابن قدامة االقتحام بنية خالصة طلباً للشهادة فقط ألن طلب الشهادة أمر مشروع ، 

تحام ، وأصحابه مل يشترطوا ما اشترطه اجلمهور يف جواز االق �وللمجاهد فيه غرض ، ومبا أن الرسول 
فإن املصري لقول القرطيب وابن قدامة ال يبعد استحسانه ، ألننا لو أردنا أن خنرج من األدلة اليت جاءت 
جبواز هذا الفعل ما يعضد قول اجلمهور بأن العمل الفاقد للشروط ممنوع مل تستقم هلم داللة األدلة ، إال 

 على اخلاص ، نعم حنن نقول بأن ما ال فائدة أم أخذوا ذلك من القواعد العامة للجهاد والعام ال يقضي
فيه ال ينبغي عمله ، ولكن القول ملن مل حيقق الشروط املذكورة أن عمله غري صحيح وال حممود هذا ظلم 
، السيما وأن هذه الشروط مل تأت بنصوص واضحة وال آثار صحيحة وال قياس جلي ، فأصل اجلواز مع 

فال ينبغي اإلقدام على الشهادة فحسب بال مقصود آخر يفيد فقدها موجود ولكنه خالف األوىل ، 
  ٣٩٣. املسلمني وااهدين 

                                                 
 )٣٥٢٩ / ٦ (-  ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع -  ٣٩٢
الباب )) اخلالصة يف أحكام الشهيد (( قد فصلت القول يف جواز العمليات االستشهادية والرد على شبهات املخالفني يف كتايب  - ٣٩٣

  .الثالث فارجع إليه إن شئت 



 ٥٥٨

ويف اخلتام فقد تبني حكم هذه العمليات االستشهادية شرعا بشروطها ورفعة شأا ؛ إنه كما يقول 
 أعتقد أن احلق قد تبني، وتبني الصبح لذي العينني، وأن هذه: ( األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 

األقوال كلها ترد على أولئك املتطاولني، الذين اموا الفتية الذين آمنوا برم وزادهم هدى، والذين باعوا 
 يف طليعة – إن شاء اهللا –فهم . أنفسهم هللا، وقتلوا يف سبيله بأم قد انتحروا، وألقوا بأيديهم إىل التهلكة

األمة، وإصرارها على املقاومة وأا حية ال متوت، الشهداء عند اهللا، وهم العنصر احلي املعرب عن حيوية 
  .باقية ال تزول

أن تكون هذه العمليات االستشهادية بعد دراسة وموازنة إلجيابياا وسلبياا، وينبغي : كل ما نطلبه هنا
فإذا وجدوا اخلري يف اإلقدام أقدموا وتوكلوا على . ن يتم ذلك عن طريق تفكري مجاعي من مسلمني ثقات

  ٣٩٤واهللا أعلم  .)٤٩: األنفال" ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم" اهللا
  

��������������� 
 

    
  

                                                 
 حيىي هاشم حسن فرغل: مقال كشف الطوية يف العلميات االستشهادية  أد  انظر -  ٣٩٤



 ٥٥٩

  :اِالنِتحار ِلخوِف ِإفْشاِء األَْسراِر  -٥
  

دأَنَّ الْع قَّنيتيو ، ِلِمنيسةٌ ِللْمامه اررأَس هدِعنو ، راألَْس ِلمسالْم افاِر ِإذَا خرِذِه األَْسلَى هع طَِّلعي فوس و
  ، ويحِدثُ ضررا بينا ِبصفُوِف الْمسِلِمني وِبالتاِلي يقْتل ، فَهل لَه أَنْ يقْتل نفْسه وينتِحر أَو يستسِلم ؟

راِء األَْسِإفْش فواِر خِتحاِز اِالنوِفي ج ِجدن ِب الِْفقِْه لَما ِفي كُتِرحيا صصاِزِه نوِم جدالَ ِفي عِإالَّ أَنَّ ،اِر ، و
 ، مهعلُونَ مقْتيس ِلِمنيسوا أَنَّ الْمأَكَّدت لَوو ِلِمنيسوا ِبالْمسرتال الْكُفَّاِر ِإذَا توا ِقتازاِء أَجالْفُقَه ورهمج

د ِبالرمِي الْكُفَّار ، ويتوقَّى الْمسِلِمني ِبقَدِر اإلِْمكَاِن ، وقَيده بعضهم ِبما ِإذَا كَانِت الْحرب ِبشرِط أَنْ يقِْص
لُوا هعجا ، وِفين مهتِنكَاي تظُمع ا أَووا ِبنظَِفر مهنا عكَفَفْن ا لَونا أَننِلمعةً ، وِة قَاِئمطِْبيقَاِت قَاِعدت ذَا ِمن :

 ) امِر الْعرفِْع الضِلد اصالْخ ررل الضمحتِر ،) يحٍص ِفي الْبخوا ِإلْقَاَء شزوجي اَء لَمأَنَّ الْفُقَه وفرعالْمو
اِبها مهما كَثُر عددهم ، ِإالَّ ما نقَل الدسوِقي الْماِلِكي ِلِخفَِّة ِثقَل السِفينِة الْمشِرفَِة ِللْغرِق ، ألَِجل نجاِة ركَّ

  ٣٩٥.عِن اللَّخِمي ِمن جواِز ذَِلك ِبالْقُرعِة
  ويف كتاب حكم االنتحار خوف إفشاء األسرار للشيخ عبد العزيز اجلربوع  تفصيل لذلك:  قلت 

  :  وخالصته 
تل املسلم نفسه أو إلقاءها يف مواطن اهللكة ، عامة خمصوص منها مسألتنا ،  مجيع النصوص احملرمة ق-١

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما {ومن قال غري ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا 
ِإنما {سورة النساء ،) ٦٥(} ضيت ويسلِّمواْ تسِليماشجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَ

 مه لَِئكأُوا ونأَطَعا ونِمعقُولُوا سأَن ي مهنيب كُمحوِلِه ِليسروا ِإلَى اللَِّه وعِإذَا د ِمِننيؤلَ الْمكَانَ قَو
ؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ وما كَانَ ِلم{سورة النــور،) ٥١(} الْمفِْلحونَ

  .سورة األحزاب) ٣٦(} لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مِبينا
ة على املنتحر ضجراً من الدنيا أو لضر   جيب أن يعلم أن قياس املنتحر يف هذه العمليات االستشهادي-٢

أصابه ، قياس مـع الفارق ، فاملنتحر وازعه يف قتل نفسه اجلزع وعدم الصرب  أو اليأس ، وهذا ما ال 
يرضي اهللا ، وأما املنتحر يف العملية االستشهادية  املذكورة آنفاً فوازعه فيها أن يفدي الدين وإخوانه 

أعراضهم بدمه وبذلك تكمن رفعة الدين ، والنكاية بالعدو ، فنفسه ، مطمئنة املؤمنني بنفسه ، وأن حيمي 
                                                 

 ، ١٧٨ / ٢ ، والدسوقي ٢٨٧ / ٤ ، وفتح القدير ١٧٣ / ٥و  ابن عابدين ) ٢٨٦ص  / ٦ج  (-انظر املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٩٥
   ٥٠٥،  ٣٦٣ / ١٠ ، واملغين مع الشرح الكبري ٦٢ / ٨ ، ٧٩ / ٧ ، واية احملتاج ٢٧ / ٤

فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء األسرار ، وهو متأكد من أن الكفار سيحصلون على األسرار ويظفرون باملسلمني ، أو يعظمون نكايتهم 
 فيهم قد يشبه هذه احلالة يف موازنة الضررين ، مع أن فيه قتل املسلم نفسه ، ويف التترس قتله بواسطة



 ٥٦٠

هلْ يستِوياِن مثَلًا الْحمد ..{! فهل يستويان ؟. ، فرحة ، مستبشرة متطلعة إىل لقاء اهللا والفوز باجلنـة 
  .سورة الزمر ) ٢٩(} ِللَِّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

  :ر خوف إفشاء األسرار البد له من ضوابط  جواز االنتحا-٣
 أن تكون نيته خالصة هللا ووازعه ودافعه هلذا العمل محاية املسلمني واإلسالم وبيضته ال أن يكون -أ

  .الوازع عدم الصرب على العذاب والضجر مما نزل به 
ة أو قتل أحدهم ، أو  أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه ضرر كبري يلحق باملسلمني ، من هزمي-ب

هتك أعراضهم ، أو الزج م يف غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة ال يعلم أمدها إال اهللا سبحانه 
  .وتعاىل 

 أن يقع صاحب السر يف أيدي األعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع يف أيديهم ، أو أن يكون يف -ج
فرار أو املقاومة حىت القتل أو النجاة فال جيوز االنتحار ، حصار ال فرار معه البتة فإن كان هناك جمال لل

  .محلهم على قتله  بل جيب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويستفرغ وسعه وجهده يف الفرار أو
 أن ال يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب ، وال قدرة له على ذلك ، فإن كان له قدرة وصرب -د

 جيوز االنتحار ، إال أن خياف أال يصمد مع الوقت عند ذلك ال بأس على ذلك حىت املوت ، فال
  .باالنتحار خوف إفشاء األسرار إن مل نقل بندبه أو وجوبه على حسب ما يترتب على إفشاء السر

  
��������������   



 ٥٦١

  : ال جتوز الثقة بأقوال الكفار والفجار -٦
كَيف وِإن يظْهـروا   {: هم وأهوائهم، قال تعاىل ألم ينقضون العهود واملواثيق مىت تعارضت مع مصاحل      

سـورة  ) ٨(} علَيكُم الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال والَ ِذمةً يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاِسـقُونَ             
   التوبة

هذا استنكار ألن يكون هلم عهد حقيـق        كيف يكون للمشركني عهد حمترم عند اللّه وعند رسوله ؟ و           "
ليس هلم عهد على أى وضع وحال ، وهذا أبلغ يف النفي            : واملراد   � وجدير باملراعاة عند اللّه ورسوله      

ِإلَّـا الَّـِذين    : من غريه ، ولكن الذين عاهدمت عند املسجد احلرام ، وهم الذين سبق استثناؤهم يف قوله                 
  ِرِكنيشالْم ِمن متدئاً اآلية     عاهيش وكُمقُصني لَم م يستقيمون لكـم وال يقـدمون أى   .  ثُموهذا مقيدا بأ

إساءة ، فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم ، وأمتوا هلم عهدهم إىل مدم على هذا األساس وهـو عـدم                    
  .تعديهم عليكم ، إن اللّه حيب املتقني الذين يوفون بالعهد وال يظلمون

م عهد حمترم وذمة عند اللّه وعند رسوله ؟ واحلال أم إن يظهروا عليكم ، ويظفروا بكم              وكيف يكون هل  
، ال يراعون يف شأنكم قرابة وال صلة ، وال يراقبون فيكم عهدا وال ذمة ، وهم يرضونكم بألـسنتهم ،                     

كثرهم وقلوم قد ملئت حسدا وحقدا ، وتأىب قلوم أن تكون معكم أبدا ، وال غرابـة يف ذلـك فـأ                    
فاسقون وخارجون عن حدود الدين واملروءة ، فالوفاء بالعهد للذين خيافون اللّه أو حساب الـضمري ،                 
وهم قد اشتروا بدل اآليات اإلهلية الداعية للمثل العليا الكرمية مثنا قليال تافها وشيئا حقريا ، وهو اتبـاع                   

ه ودينه احلق ، وبذلوا يف سبيل اللّه كـل          األهواء ، واخلضوع للشيطان ، ولذا تراهم صدوا عن سبيل اللّ          
  !!مرختص وغال ، إم ساء ما كانوا يعملون ، وبئس العمل عملهم

 عهدا وال ذمة على اإلطالق يف أى وقت أو زمان ، وأولئك       - أيا كان    - وهم ال يرقبون يف شأن مؤمن       
  .هم املعتدون املتجاوزون الغاية القصوى يف الظلم والشر

وكيف يثبت هؤالء   ! فوا ذا الوصف ، كيف يكون هلم عهد عند اللّه وعند رسوله ؟              هؤالء الذين وص  
  ٣٩٦ ".على عهدهم ، فهم خيضعون للقوة ، ويوفون للسيف ال للذمة ، وقد ثبت أم كذلك يف الواقع

يقول تعاىل حمرضا للمؤمنني على معاداة املشركني والتربي منـهم، ومبينـا أـم ال                : "قال ابن كثري    
ولو أم إذ ظهروا على املـسلمني        �تحقون أن يكون هلم عهد لشركهم باهللا وكفرهم برسول اهللا           يس

  ٣٩٧".وأِديلوا عليهم، مل يبقوا ومل يذروا، وال راقبوا فيهم إال وال ذمة

                                                 
 )٨٥٨ / ١ (-وع التفسري الواضح ـ موافقا للمطب -  ٣٩٦
 )١١٥ص  / ٤ج  (-تفسري ابن كثري  -  ٣٩٧



 ٥٦٢

إن شأن املشركني أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغريهم، أما إذا شعروا بالقوة على املؤمنني فإم ال         "
يراعون القرابة وال العهد، فال يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت اخلوف منكم، فإم يقولـون لكـم                  

. لترضوا عنهم، ولكن قلوم تأىب ذلك، وأكثرهم متمردون على اإلسالم ناقضون للعهد       ؛ كالما بألسنتهم 
يف اإلسالم عن الدخول فيـه،      استبدلوا بآيات اهللا عرض الدنيا التافه، فأعرضوا عن احلق ومنعوا الراغبني            

  .لقد قَبح فعلهم، وساء صنيعهم
إن هؤالء املشركني حرب على اإلميان وأهله، فال يقيمون وزنا لقرابة املؤمن وال لعهده، وشأم العدوان                

٣٩٨".والظلم
 

نْ وِإ{ احلال أم } وْ { يكون للمشركني عند اللّه عهد وميثاق } كَيفْ { : أي: " وقال السعدي  
 ْ كُملَيوا عرظْه{ بالقدرة والسلطة، ال يرمحوكم، و } ي ْ ال ذمة وال : أي} لَا يرقُبوا ِفيكُم ِإلا ولَا ِذمةً

  .قرابة، وال خيافون اللّه فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا
امليل } يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْبى قُلُوبهمْ  { وال يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت اخلوف منكم، فإم

  .ال ديانة هلم وال مروءة} وأَكْثَرهم فَاِسقُونَْ { واحملبة لكم، بل هم األعداء حقا، املبغضون لكم صدقا، 
على اإلميان باللّه ورسوله، . دنيااختاروا احلظ العاجل اخلسيس يف ال: أي} اشتروا ِبآياِت اللَِّه ثَمنا قَِليلًاْ { 

  .واالنقياد آليات اللّه
لَا يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن ِإلا * عن سِبيِلِه ِإنهم ساَء ما كَانوا يعملُونَ { بأنفسهم، وصدوا غريهم } فَصدواْ { 

  .ألجل عداوم لإلميان وأهله: يأ} ِإلا ولَا ِذمةًْ { ألجل عداوم لإلميان : أي} ولَا ِذمةًْ 
فالوصف الذي جعلهم  يعادونكم ألجله ويبغضونكم، هو اإلميان، فذبوا عن دينكم، وانصروه واختذوا 
من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا احلكم يدور معه وجودا وعدما، ال جتعلوا الوالية 

فَِإنْ { : ى، وتتبعون فيهما النفس األمارة بالسوء، وهلذاوالعداوة، طبيعية  متيلون ما، حيثما مال اهلو
وتناسوا } وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الديِنْ { عن شركهم، ورجعوا إىل اإلميان } تابواْ 

ملا بني من . دا حقيقةتلك العداوة إذ كانوا مشركني لتكونوا عباد اللّه املخلصني، وذا يكون العبد عب
ونفَصلُ { : أحكامه العظيمة ما بني، ووضح منها ما وضح، أحكاما وِحكَما، وحكْما، وحكمة قال

فإليهم سياق الكالم، وم تعرف اآليات واألحكام، } ِلقَوٍم يعلَمونَْ { نوضحها ومنيزها : أي} الْآياِتْ 
  ."وم عرف دين اإلسالم وشرائع الدين

----------------   

                                                 
 )٢٥١ / ٣ (-التفسري امليسر  -  ٣٩٨



 ٥٦٣

   ]١٠٠/البقرة[}  أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَِريق ِمنهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤِمنونَ { :وقال تعاىل 
 ، وما أَخذَ علَينا واِهللا ، ما عهد إلينا يف محمٍد:  �وكَانَ اليهود قَد قَالُوا ِحينما بعثَ اُهللا رسولَه محمداً 

  .فَأنزلَ اُهللا هِذِه اآليةَ . ِميثَاقاً 
  ) وهو ِفي املَِدينة  �إنَّ العهود املَقْصودةَ هنا ِهي عهودهم للنِبي : وقَالَ مفَِسرونَ  ( 

فَِريق ِمنهم ، وأَكْثَرهم الَ يؤِمنونَ ِبما جاَء ِبِه ) بذَه ن( ِإنَّ اليهود كُلَّما عاهدوا عهداً نقَضه : ومعنى اآليِة 
 دمحاِثيِق  �ماملَووِد وهِة العمرونَ ِبحِمنؤال يو ،.  

وقد أخلفوا ميثاقهم مع اللّه حتت اجلبل ، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد ، وأخريا نبذ فريق منهم  "
 أول مقدمه إىل املدينة وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معينة - �  -برموه مع النيب عهدهم الذي أ

، بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه وأول من عاب دينه ، وحاول بث الفرقة والفتنة يف الصف 
سلمني خلة أخرى تقابلها يف امل! وبئس هي من خلة يف اليهود..املسلم ، خمالفني ما عاهدوا املسلمني عليه 

املسلمون تتكافؤا دماؤهم ، وهم يد على من «:  يف قوله - �  -على النقيض ، يعلنها رسول اللّه 
يسعى بذمتهم أدناهم ، فال خييس أحد بعهده إذا عاهد ، وال ينقض .. » سواهم يسعى بذمتهم أدناهم

ملا فرغ أبو سربة من : ب، قالواأحد عقده إذا أبرم ، فعن حممد وطلحة وأىب عمرو وأىب سفيان واملهلّ
السوس خرج يف جنده حىت نزل على جندى سابور، وزر بن عبد اهللا بن كليب حماصرهم؛ فأقاموا عليها 
يغادم ويراوحوم القتال؛ فما زالوا مقيمني عليها حىت رمى إليهم باألمان من عسكر املسلمني، وكان 

فجأ املسلمني إالّ وأبواا تفتح، مثّ خرج السرح، وخرجت فتحها وفتح اوند يف مقدار شهرين، فلم ي
رميتم إلينا باألمان فقبلناه، وأقررنا لكم : أن مالكم؟ قالوا: األسواق، وانبثّ أهلها، فأرسل املسلمون

ما كذبنا، فسأل املسلمون فيما بينهم؛ فإذا عبد يدعى : ما فعلنا، فقالوا: فقالوا. باجلزاء على أن متتعونا
إنا ال نعرف حركم من عبدكم، : إمنا هو عبد، فقالوا: فقالوا. ا كان أصله منها؛ هو الذي كتب هلممكنف

فأمسكوا عنهم، وكتبوا بذلك إىل . قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه، ومل نبدل؛ فإن شئتم فاغدروا
م يف شك أجيزوهم، وفوا إنّ اهللا عظّم الوفاء، فال تكونون أوفياء حىت تفوا، ما دمت: عمر، فكتب إليهم

  ..٣٩٩."فوفوا هلم، وانصرفوا عنهم. هلم
وذلك فرق ما بني أخالق اليهود الفاسقني وأخالق . وهذه مسة اجلماعة الكرمية املتماسكة املستقيمة

  ٤٠٠ ".املسلمني الصادقني
 -----------------  

                                                 
 )٣٥٦ / ٢ (-تاريخ الرسل وامللوك  -  ٣٩٩
 )٩٤ / ١ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٤٠٠



 ٥٦٤

) ٢٠(} و يِعيدوكُم ِفي ِملَِّتِهم ولَن تفِْلحوا ِإذًا أَبداِإنهم ِإن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَ{ : وقال تعاىل 
  سورة الكهف

أي إن الكفار إن علموا مبكانكم ومل تفعلوا ما يريدون منكم ، بل ثبتم على إميانكم ، إما أن يقتلوكم  "
جلماهري ىف األمور رميا باحلجارة ، وكان ذلك هو املتبع ىف األزمنة الغابرة فيمن يعلن خالف ما عليه ا

  .الدينية والسياسية اليت هلا شأن ىف الدولة ، وإما أن يعيدوكم إىل ملة آبائكم اليت هم مستمسكون ا
أي وإن دخلتم ىف ملتهم ولو باإلكراه والقسر لن تفوزوا خبري ال ىف دنياكم وال ىف ) ولَن تفِْلحوا ِإذاً أَبداً(

ان إىل أن تستحسنوا ما ستعتنقونه من ذلك الدين اجلديد ، آخرتكم ، إذ رمبا استدرجكم الشيط
وتستمرئوه فتستمروا عليه فيكون قد كتب عليكم الشقاء عند ربكم ، واخلذالن الذي ال خذالن 

  ٤٠١".بعده
وهذه طبيعة الكفار والفجار يف كل زمان ومكان عندما يظفرون باملؤمنني يفعلون م األفاعيل  وهم 

مر فليختاروا ما عند اهللا تعاىل ، ويقاتلوا حىت آخر حلظة من حيام ، فاجلنة بني أمرين أحالمهما 
 - ففي صحيح البخاري عن أيب هريرةَ تنتظرهم بفارغ الصرب،وليقتدوا باألخيار األبرار من هذه األمة ،

أَمر علَيِهم عاِصم بن ثَاِبٍت  عشرةَ رهٍط سِريةً عينا و- �- قَالَ بعثَ رسولُ اللَِّه -رضى اهللا عنه 
 ِمن ىوا ِلحكَّةَ ذُِكرمفَانَ وسع نيب وهأَِة ودوا ِبالْهى ِإذَا كَانتطَلَقُوا حفَان رمِن عاِصِم بع دج اِرىصاَألن

ن ِمائَتى رجٍل كُلُّهم راٍم فَاقْتصوا آثَارهم حتى وجدوا هذَيٍل يقَالُ لَهم بنو ِلحيانَ فَنفَروا لَهم قَِريبا ِم
ثِْربي رمذَا تِة فَقَالُوا هِدينالْم ِمن وهدوزا ترمت مأْكَلَهئُوا . ملَج هابحأَصو اِصمع مآها رفَلَم مهوا آثَارصفَاقْت

 ِبِهم الْقَوم فَقَالُوا لَهم انِزلُوا وأَعطُونا ِبأَيِديكُم ولَكُم الْعهد والِْميثَاق والَ نقْتلُ ِمنكُم ِإلَى فَدفٍَد وأَحاطَ
. للَّهم أَخِبر عنا نِبيكقَالَ عاِصم بن ثَاِبٍت أَِمري السِريِة أَما أَنا فَواللَِّه الَ أَنِزلُ الْيوم ِفى ِذمِة كَاِفٍر ا. أَحدا

 اِرىصاَألن بيبخ مهالِْميثَاِق ِمنِد وهٍط ِبالْعهثَالَثَةُ ر ِهملَ ِإلَيزٍة فَنعبا ِفى ساِصملُوا عِل فَقَتبِبالن مهومفَر
طْلَقُوا أَوتار ِقِسيِهم فَأَوثَقُوهم فَقَالَ الرجلُ الثَّاِلثُ هذَا أَولُ وابن دِثنةَ ورجلٌ آخر فَلَما استمكَنوا ِمنهم أَ

يِريد الْقَتلَى فَجرروه وعالَجوه علَى أَنْ يصحبهم فَأَبى . الْغدِر واللَِّه الَ أَصحبكُم ِإنَّ ِفى هؤالَِء ُألسوةً
قُوا ِبخبيٍب وابِن دِثنةَ حتى باعوهما ِبمكَّةَ بعد وقْعِة بدٍر فَابتاع خبيبا بنو الْحاِرِث بِن عاِمِر فَقَتلُوه فَانطَلَ

 بيبٍر فَلَِبثَ خدب مواِمٍر يع ناِرثَ بلَ الْحقَت وه بيبكَانَ خاٍف ونِد مبِن عفَِل بوِن نا بأَِسري مهدِعن
فَأَخبرِنى عبيد اللَِّه بن ِعياٍض أَنَّ ِبنت الْحاِرِث أَخبرته أَنهم ِحني اجتمعوا استعار ِمنها موسى يستِحد ِبها 

تدجفَو قَالَت اهأَت ا غَاِفلَةٌ ِحنيأَنا ِلى ونذَ ابفَأَخ هتارةً فَأَععفَز تِدِه فَفَِزعى ِبيوسالْملَى فَِخِذِه وع هِلسجم ه

                                                 
 )١٣٢ / ١٥ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  -  ٤٠١



 ٥٦٥

لَ ذَِلكَألفْع تا كُنم لَهأَنْ أَقْت نيشخِهى فَقَالَ تجِفى و بيبا خفَهرع . ا ِمنريا قَطُّ خأَِسري تأَيا راللَِّه مو
ي هتدجو اللَِّه لَقَدٍب ويبٍر خثَم كَّةَ ِمنا ِبممِديِد وِفى الْح وثَقلَم هِإنِدِه وٍب ِفى يِقطِْف ِعن أْكُلُ ِمنا يمو

بيبخ مِفى الِْحلِّ قَالَ لَه لُوهقْتِم ِليرالْح وا ِمنجرا خا فَلَمبيبخ قَهزاللَِّه ر ِمن قلَِرز هقُولُ ِإنت تكَانو 
فَتركُوه فَركَع ركْعتيِن ثُم قَالَ لَوالَ أَنْ تظُنوا أَنَّ ما ِبى جزع لَطَولْتها اللَّهم أَحِصِهم . ذَروِنى أَركَع ركْعتيِن

ذَِلك ِفى ذَاِت اِإللَِه وِإنْ يشأْ يباِرك ولَست أُباِلى ِحني أُقْتلُ مسِلما علَى أَى ِشق كَانَ ِللَِّه مصرِعى و. عددا
علَى أَوصاِل ِشلٍْو ممزِع فَقَتلَه ابن الْحاِرِث فَكَانَ خبيب هو سن الركْعتيِن ِلكُلِّ امِرٍئ مسِلٍم قُِتلَ صبرا 

 أَصحابه خبرهم وما أُِصيبوا وبعثَ ناس - �-أَخبر النِبى فَاستجاب اللَّه ِلعاِصِم بِن ثَاِبٍت يوم أُِصيب فَ
 اِئِهمظَمع الً ِمنجلَ رقَت كَانَ قَدو فرعي هٍء ِمنىا ِبشوتؤقُِتلَ ِلي هثُوا أَندح اِصٍم ِحنيٍش ِإلَى عيكُفَّاِر قُر ِمن

ِعثَ عٍر فَبدب موِمِه يلَح ِمن قْطَعلَى أَنْ يوا عقِْدري فَلَم وِلِهمسر ِمن هتمِر فَحبالد اِصٍم ِمثْلُ الظُّلَِّة ِمنلَى ع
  ٤٠٢".شيئًا
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  )٣٠٤٥(صحيح البخاري  -  ٤٠٢



 ٥٦٦

  : حترمي االستسالم للكفار -٦
بعد أُحٍد نفَر ِمن  �قَِدم علَى رسوِل اللَِّه : الَعن محمِد بن ِإسحاق، حدثَِني عاِصم بن عمر بن قَتادةَ، قَ

يا رسولَ اللَِّه، ِإنَّ ِفينا ِإسالما فَابعثْ معنا نفَرا ِمن أَصحاِبك يفَقِّهونا ِفي الديِن، : عضٍل والْقَارِة، فَقَالُوا
را شوننلِّمعيآنَ، وا الْقُرقِْرئُونيولُ اللَِّه وسثَ رعالِم،فَباِإلس اِبِه �اِئعحأَص ةً ِمنا ِستفَرثٍَد : نربن أَِبي م ثَدرم

وأَما مرثَد بن أَِبي مرثٍَد، وخاِلد بن الْبكَيِر، : الْغنِوي حِليف حمزةَ بن عبِد الْمطَِّلِب، فَذَكَر الِْقصةَ، قَالَ
  ٤٠٣.واللَِّه ال نقْبلُ ِمن مشِرٍك عهدا، وال عقْدا أَبدا، فَقَاتلُوهم حتى قَتلُوهم: ِصم بن ثَاِبٍت، فَقَالُواوعا

ويف احلديث أن لألسري أن ميتنع من قبول األمان وال ميكن من نفسه ولو قتل               " :قال احلافظ ابن حجر يف الفتح       
، فإن أراد األخذ بالرخصة له أن يستأمن        ، وهذا إذا أراد األخذ بالشدة      ، حكم كافر   أنفة من أنه جيري عليه      ، 

، وفيه الوفاء للمـشركني بالعهـد       ، أكره ذلك   : وقال سفيان الثوري    . ال بأس بذلك    : قال احلسن البصري    
،  املشركني بالتعميم  والدعاء على ، وإثبات كرامة األولياء    ، والتلطف مبن أريد قتله     ، والتورع عن قتل أوالدهم     

وفيه أن ، وفيه إنشاء الشعر وإنشاده عند القتل وداللة على قوة يقني خبيب وشدته يف دينه ، والصالة عند القتل    
وفيه استجابة دعاء املـسلم     . ولو شاء ربك ما فعلوه      ، اهللا يبتلي عبده املسلم مبا شاء كما سبق يف علمه ليثيبه            

وإمنا استجاب اهللا له يف محاية حلمه من املـشركني          . من الفوائد مما يظهر بالتأمل      وإكرامه حيا وميتا وغري ذلك      
وفيه ما كان . ومن كرامته محايته من هتك حرمته بقطع حلمه ، ومل مينعهم من قتله ملا أراد من إكرامه بالشهادة          

   .٤٠٤عليه مشركو قريش من تعظيم احلرم واألشهر احلرم
 استدلَّ الْمصنف رمحه اهللا تعاىل ِبهذَا الْحِديِث علَى أَنه يجوز ِلمن لَم يقْـِدر علَـى                  وقَد " : ويف نيل األوطار    

       أِْسرتسأَنْ ي برالْه هكَنلَا أَمِة وافَعدِديِث       ، الْمذَا الْحلَى هع اِريخالْب مجركَذَا تها   : " و أِْسرتسلْ يه ابلُ بجلر
    أِْسرتسي لَم نملَا ؟         " و ِر أَمِللْأَس هفْسن ِلمسلْ يه أَي .         ِبيقَلْ أَنَّ النني لَم هأَن لَاِل ِبذَِلكِتداِلاس هجوا   �وم كَرأَن

ولَا أَنكَر ما وقَع ِمن السبعِة الْمقْتوِلني ِمن الِْإصـراِر          ، ِر  وقَع ِمن الثَّلَاثَِة الْمذْكُوِرين ِمن الدخوِل تحت أَسِر الْكُفَّا        
أَصحابه ِبعدِم جواِزِه وأَنكَره  �ولَو كَانَ ما وقَع ِمن إحدى الطَّاِئفَتيِن غَير جاِئٍز لَأَخبر ، علَى اِلامِتناِع ِمن الْأَسِر  

 ،لَّ تفَدأِْسرتسأَنْ يِر والْأَس ِمن ِنعتمِه أَنْ يودِبع لَا طَاقَةَ لَه نِلم وزجي هلَى أَنكَاِر عالِْإن ك٤٠٥ " ر.  
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حترمي االستسالم للكفار ((  هذا وقد فصلت القول يف هذا األمر اجللل يف رساليت املسماة -  )٩٣ص  / ١٢ج  (-نيل األوطار  - ٤٠٥

 .ليها إن شئت إفارجع )) والفجار
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  :م وحنن األعلون التحذير من الدعوة إىل السلْ -٧
ِإنما ) ٣٥(أَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَن يِتركُم أَعمالَكُم فَلَا تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم و{  : قال تعاىل 

 الَكُموأَم أَلْكُمسلَا يو كُمورأُج ِتكُمؤقُوا يتتوا وِمنؤِإنْ تو ولَهو ا لَِعبيناةُ الديا ) ٣٦(الْحوهأَلْكُمسِإنْ ي
بت ِفكُمحفَي كُمانغأَض ِرجخيلُوا ولُ ) ٣٧(خخبي نم كُمِبيِل اللَِّه فَِمنِفقُوا ِفي سننَ ِلتوعدلَاِء تؤه متا أَنه

 قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسِه واللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراُء وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ
 ثَالَكُم٣٨-٣٥/حممد[}) ٣٨(أَم[  

فَال تضعفُوا يا أَيها املُؤِمنونَ عِن اِجلهاِد ، وِقتاِل الكُفَّاِر واملُشِرِكني ، وال تدعوا إىل املُهادنِة واملُسالَمِة 
نيبو كُمنياِل بِع الِقتضوالَ ولَيِهم ، وع كُمرصني كُمعاُهللا ماِن ، وِة اِإلميونَ ِبقُواِلبنَ الغلَواَألع متوأَن ، مه

 اِلكُممثواِب أع ئاً ِمنيش كُمظِْلمي.  
.  اِهللا ، ويف سِبيِل نصِر ِديِنِه  يحض اُهللا املُؤِمِنني علَى اِجلهاِد ، وعلَى بذِْل اَألرواِح واألمواِل يف سِبيِل

 مقُولُ لَهنيا ، فَيأنَ الدش هلُم رغصيال يكُونَ : و ِحلَّ ِحنيمضثُ أنْ يلْبال ي لعبو نيا هلواةَ الدِإنَّ احلَي
 هِذِه اِحلياِة الفَاِنيِة عِن العمِل فيما يرضي اَهللا وراَءها غايةٌ أكْرم وأبقَى ، فَال ينبغي ِلعاِقٍل أنْ تصِرفَه لَذَاِئذُ

وإنْ تؤِمنوا ِباِهللا وِبكُتِبِه ورسِلِه ، وتتقُوه حق تقَاِتِه فَتقُوموا مبا . تعاىل ، ويوِصلُه ِإىل الفَوِز بنعيِم اآلخِرِة 
هنع هاكُما نموا عهتنتركُم ِبِه ، وها شيئاً أمِمن كمال يبخسلَى أعماِلكُم ، وع كُمِثيبي هفإن .  

وإذا كَانَ اُهللا تعاىل قَد أمركُم بإخراِج الزكَاِة ، وباِإلنفَاِق يف وجوِه الطَّاعاِت فَما ذَِلك إالّ ِلمواساِة 
أم نكُم وعنع عاىل غَينت وهاِء ، وإمنا إخواِنكم الفُقَرميِعها ، وكُم بإِنفاِق أمواِلكم جرأمال ي هإن واِلكم ، ثُم

يأمِركُم ِبِإخراِج القَليِل منها ، وهو تعاىل ال يريد أن يشق علَى الِعباِد يف فَراِئِضِه وتكاليفِه ألنه يعلَم ما 
  .فُِطرت عليِه النفُوس ِمن شٍح وِحرٍص 

إنه تعاىل إذا أمر املُؤِمنني بإخراِج أمواِلهم كُلِّها ، وألَح علَيِهم يف طَلَِب ذَِلك ِمنهم فَِإنه حيِرجهم ِبذَِلك ،  فَ
 مهقَادأح جرخباملاِل ، فَت ديدالش مقَهلعتو ، فُوِسِهمن حش ظِْهريو.  

ملُسِلمونَ تدعونَ إىل اِإلنفَاِق يف سِبيِل اِهللا ، ويف سبيِل مجاهدِة أعداِئِه ، ويف سِبيِل نصِر ِديِنِه إنكُم يا أيها ا
ثَواب ومن املُؤِمنني من يبخلُ باِإلنفَاِق يف هذا السِبيِل ، ومن يبخلْ فَِإنما يضر نفْسه ِبذَِلك ، ألنه حيرمها . 

اِهللا ، ويحِرمها ِمن ِرضواِن اِهللا ، واُهللا غَِني عِن الِعباِد ، وعن أمواِلِهم وعن جهاِدِهم ، وهم الفُقَراُء إىل 
  .فَضِلِه وإحساِنِه ، وإمنا حثَّهم علَى اِجلهاِد والبذِْل ِلينالوا األجر واملثَوبةَ 

إنهم إنْ كَانوا يتولَّونَ عن طَاعِة ربِهم ، وعِن اتباِع شرِعِه فإنه قاِدر على إهالَِكِهم ، : لُ تعاىل لَهم ثُم يقُو
ونونَ أمثَالَ من وعلى اِإلتياِن بقَوٍم آخِرين يؤِمنونَ باِهللا ويستِجيبونَ ألواِمِرِه ، ويعملُونَ بشراِئِعِه ، والَ يكُ

  .أهلَكَهم يف البخِل والتباطُِؤ عِن اِجلهاِد 
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فإن .. فهذا أمر من اللّه إليكم ، وهو أال نوا ، أو تتخاذلوا ىف موقفكم من العدو ، وأال تطلبوا السلم " 
 يغري العدو بكم طلب السلم ال حيمله أعداؤكم إلّا أنه ضعف منكم وشعور باهلزمية ، وهذا من شأنه أن

هذا ويالحظ ..، ويشدد وطأته عليكم ، وال جييبكم إىل السلم الذي تدعون إليه ، ألنه يراكم غنيمة ليده 
ـ مل يلقهم » فَال تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم « :أن ما طلبه اللّه سبحانه وتعاىل من املؤمنني ىف قوله سبحانه 

ء هذا الطلب إىل املؤمنني ، بعد وقفة طويلة معهم على جمتمع الكافرين سبحانه به لقاء مباشرا ، بل جا
واملنافقني ، حيث يرمو من اللّه بنذر من رجوم البالء واهلالك ، مث بعد دعوم إىل أن جيعلوا إميام باللّه 

فَال « : ىل قائما على الطاعة والوالء للّه ورسوله ، وكان هذا كله متهيدا ألن يتلقى املسلمون قوله تعا
فال يقع منهم ىف ميدان القتال فتور أو ختاذل ، وذا ..، وأن يستجيبوا له » تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم 

  .حياربون ، وقلوم على إميان بالنصر الذي وعد اللّه املؤمنني ، فال ميدون أيديهم مستسلمني للعدو أبدا
ـ يدلُّ على مزيد من » فَال تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم « : قوله وهذا األسلوب الذي جاء عليه الطلب ىف 

  .. العناية ذا الطلب ، وإلفات املخاطبني به إىل ما هلذا املطلوب من قدر وخطر 
 وال تقوم هو دعوة إىل ما ال يقوم اإلميان إلّا به ،» فَال تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم « : واحلق أن قوله تعاىل 

للمؤمنني دولة إال عليه ، وهو اجلهاد ىف سبيل اللّه ومواجهة أعداء اللّه وأعداء املؤمنني ـ مواجهتهم 
بالقوة اليت ترد بأسهم ، وتبطل كيدهم ، حىت يسلم املؤمنون منهم ، ومن أن يكونوا حتت يدهم ، 

  ..فيفتنوهم ىف دينهم 
املسلمني ااهدين ىف سبيل اللّه ، إذا هم أعطوا اجلهاد وإنه ليس هناك عدو يستطيع أن يقف ىف وجه 

  ..مهما كان قليال عددهم وعدم ، بالنسبة إىل عدد عدوهم وعدته .. حقه 
ومن كان من ااهدين على تلك النية .. وحق اجلهاد ، هو أن يقوم على نية القتال والقتل ىف سبيل اللّه 

 يقيم موازنة بني جيش املسلمني وجيش العدو ، على أساس العدد ، فإنه ال ينظر إىل كثرة العدو ، وال
.. والعتاد ، فإن ذلك إن وقع ىف شعور ااهد ، حارب بنفس متخاذلة ، وبقلب خيفق خفقات اهلزمية 

فهو جياهد ، ويقاتل ىف سبيل اللّه ، ولن تربأ .. فذلك كله جيب أال يكون ىف حساب ااهد شىء منه 
 هذه األمانة ـ أمانة اجلهاد ـ إال إذا رجع من جهاده بإحدى احلسنيني ، إما النصر على ذمته من أداء

  ..فاملؤمنون ذه املشاعر هم األعلون دائما .. العدو ، والفوز بالغنائم ، وإما املوت والفوز بالشهادة 
كون وجهه للعدو ، إن ااهد ـ حق ااهد ـ هو الذي يقاتل العدو بكل ما لديه من قوة ، وأن ي

وألسلحة العدو ، يضرب ويضرب ، وينفذ ضرباته ىف العدو ، ويتقي ضربات العدو له ، غري مبال إن 
  ..! وقع على املوت أو وقع املوت عليه 

  ..واحلرب النفسية أداة من أدوات احلرب ، وسالح ماض من أسلحة القتال 
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فهزمت األبطال ، ومزقت اجليوش ، ومكنت الفئة وكم تركت هذه األداة من آثار سجلها التاريخ هلا ، 
  ..القليلة من أن تغلب الفئة الكثرية 

وهل كان ميزان املؤمنني ثقيال ىف ميدان القتال ، حىت ليعد الواحد منهم بعشرة من عدوهم ـ هل كان 
 وتصديق بوعده الذي هذا امليزان ثقيال إلّا ملا امتألت به مشاعر املؤمنني من إميان باللّه ، وثقة ىف ثوابه ،

وعد ااهدين ؟ وهل استخف املؤمنون باملوت ، إال ملا امتألت به قلوم من إميان باحلياة اآلخرة ، وأن 
  .حيام الدنيا هذه ، ليست إال مرحلة على طريق احلياة األبدية اخلالدة ؟ 

لقتال ، وهي اليت تزين له النفس إذن ، وما حتمل من مشاعر ، هي اليت حتدد موقف احملارب يف جبهة ا
  ..املوت ىف امليدان ، أو تغريه بالنجاة والفرار 

  !!فحب اجلبان النفس أورده التقى  وحب الشجاع النفس أورده احلربا
  ..فكال اجلبان والشجاع حمب لنفسه ، ولكن شتان بني حب وحب 

  !هانة ، وتسام اخلسففاجلبان حيب نفسه البسة جسده ، ولو كانت مهينة ذليلة ، ترعى امل
 ا لن تسكن إليه إال على مركب الذل واهلوان ، ضنوالشجاع حيب نفسه عزيزة كرمية ، فإنه إن رأى أ 
ا على أن تلقى اإلهانة واإلذالل ىف هذا املقام ، مقام اجلسد ، فأوردها مورد القتل ، لتخلص من هذا 

  ..البالء ، وتأخذ طريقها إىل العامل اآلخر 
ست احلرب النفسية سالحا يتحصن به احملاربون ، ضد عوامل الوهن والضعف ، اليت تدخل عليهم ىف ولي

ميدان القتال ، وإمنا هي سالح أيضا يستخدمه احملاربون ىف التدسس إىل عدوهم ، وإشاعة الرعب ىف 
لعقل الذكي ، وذلك جمال فسيح للعمل والتدبري ، حيتاج إىل ا.. نفوسهم ، وإشعال نار الفنت بينهم 

ذلك أن املعركة .. والبصرية النافذة ، والنظر املتفحص ، وإال ارتد هذا السالح إىل اليد اليت تضرب به 
هنا معركة هنا معركة داخل النفس البشرية ، اليت ال ساحل هلا ، وال اية ألعماقها ، واليت هى دائما ىف 

فمن جاءها على حال غري مواتية هلا ، غري جارية مع . .معرض التقلب والتحول ، وىف معاناة املد واجلزر 
  .الريح اليت جترى فيها ، مل يبلغ منها شيئا ، بل رمبا انقلبت حربا عليه

وقد اهتدى اإلنسان بطبيعته ، إىل أن تكون النفس ميدانا من ميادين احلرب اليت يشتبك فيها مع غريه من 
حيث يدخل املعركة ، وقد صفى حسابه بينه وبني نفسه ، ..بين جنسه ، وأن يتخذ منها درعا واقية له 

وأجلى عنها كل نوازع اخلوف من املوت ، أو اإلشفاق على ما خيلّف وراءه من ولد ، وأهل ، وصديق 
..  

وقد راودته نفسه على أن يطلب السالمة ، ويدع مواطن احلرب ، وما يتعرض : يقول قطرى بن الفجاءة 
  : يقول ..له احملاربون من قتل 
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  أقول هلا وقد طارت شعاعا من األبطال ، وحيك ، لن تراعى
  فإنك لو سألت بقاء يوم على األجل الذي لك مل تطاع

  فصربا ىف جمال املوت صربا فما نيل اخللود مبستطاع
وىف الوقت الذي يتخذ فيه احملارب ، من احلرب النفسية درعا حصينة ، يتحصن ا ، من عوارض اخلوف 

 اليت تعرض له ـ ىف الوقت الذي يفعل فيه هذا ـ يعمد إىل اهلجوم على نفس عدوه ، فرييه من واخلور ،
  ..بأسه وقوته قبل أن يلقاه ، ما ينخلع به قلبه ، وما تطري منه نفسه شعاعا 

سئل عنترة بن شداد ـ الفارس العريب اجلاهلي املعروف ـ سئل عن هذا الرعب الذي ميأل قلوب 
وكيف يبلغ رعبهم منه إىل هذا احلد الذي يبطل عمل األبطال ، ويشلُّ حركتهم ؟ فقال األبطال منه ، 

أبدأ القتال بأن أعمد إىل أي فارس من عامة الفرسان ، فأضربه ضربة ينخلع هلا قلب الشجاع « : عنترة 
 «.!  

 بثقله كله ، وهلذا كان من سياسة احلرب أن تكون الضربة األوىل ضربة يرمي فيها كلّ من املتحاربني
وهنا .. حىت تقع الضربة موقعا قائما وراء تقدير العدو ، الذي ما كان حيسب حسابا هلا من هذا الوجه 

تكثر دواعي البلبلة واالضطراب ، مث التفكك واالحنالل ، مث اهلزمية واالستسالم ، إذا مل يكن الضارب قد 
 مث يكون الغلب ملن أمسك بالثقة والطمأنينة ىف وعندئذ تتعادل الكفتان ،.. تلقَّى ضربة كهذه الضربة 

إا احلرب ، وإا ابتالء يف األموال واألنفس .. قلبه ، واحتمل ىف صرب وجلد نار احلرب ، وأهواهلا 
  ..!إا قتال وقتل ! والثمرات

كيف كان منك أنك مل تفر يف معركة قط ، على كثرة ما دخلت يف : يروى أن سائال سأل عنترة 
  رك ، وما التقيت بأبطال ؟ معا

ففعل الرجل ، وفعل !! أعطين يدك ، وخذ يدي ، وعض إامي وسأعض إامك: فقال عنترة لسائله 
!! » إنك لو مل تصرخ أنت لصرخت أنا « : فبادره عنترة قائال ! ولكن سرعان ما صرخ الرجل.. عنترة 

  .وذا تلقى الرجل اجلواب الوايف الشايف على سؤاله
شأنه ىف هذا .. عنترة إنسان قبل أن يكون بطال ، فهو خياف ، ويتأمل ، ويكره أن يقتل ، أو جيرح إن 

.. ولكنه لبس ثوب البطولة بصربه على املكاره ، أكثر من خصمه .. شأن الناس ، أبطاال ، وغري أبطال 
نه صرب هذا الصرب ، فلو أن خصم عنترة صرب صربه على املكروه ، الذي يسقيه كل منهما لصاحبه ـ لو أ

  .ملا استسلم لعنترة ، بل ورمبا كان عنترة هو الذي يستسلم له
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فتستعرض كل ما .. وكثري من احليوانات ، ىف خمتلف أجناسها ، تستخدم هذا السالح ىف لقاء عدوها 
 وقد تكون هذه.. عندها من قوى جسدية ، ظاهرة ، أو خفية ، حىت تبدو ىف صورة خميفة مفزعة للعدو 

  !.احلركات قاضية على العدو من غري قتال ، فيجمد ىف مكانه ويستسلم لعدوه
وإذا كان اجلهاد والقتال فريضة واجبة األداء على كل قادر من املسلمني ، مىت دعت دواعي اجلهاد ، 

ى محاية ولزم القتال ـ ألنه ال يقوم أمر اجلماعة اإلسالمية ، ىف اتمع اإلنساين إال إذا كانت ذا قدرة عل
وجودها ، ودفع األيدي الباغية عليها ـ نقول إذا كان شأن اجلهاد على تلك الصفة ىف اإلسالم ، فقد 
كان من تدبري اإلسالم أن التفت التفاتا قويا إىل هذا اجلانب من احلرب الذي يعرف ىف عصرنا هذا ، 

هجا متكامال للتدريب على هذه باحلرب النفسية ، فوضع بني يدي جند اللّه ، ااهدين ىف سبيله من
احلرب ، واستخدام أسلحتها ، والضرب ذه األسلحة حيث تقع الضربة ، فتصيب الصميم مما وقعت 

  ..عليه 
  :ومن تدبري اإلسالم ىف هذا 

أنه هون على املؤمنني خطب املوت ، وذلك بإميام باحلياة اآلخرة إميانا يشعرون معه أن املوت : أوال 
ومن هنا فال ينظرون إىل املوت على أنه فناء أبدي . تقاال من عامل إىل عامل أرحب ، وأفسح ، ليس إال ان

إنه ليس .. للميت ، وضياع ال ائي ملن ميوت ، كما ينظر إىل ذلك الذين ال يؤمنون باللّه واليوم اآلخر 
فهم هلذا أحرص ما .. بدا معهم إال هذه احلياة الدنيا ، وأم إذا فارقوها ، فارقوها إىل غري رجعة أ

  ..يكونون على حيام هذه ، وأشد ما يكون جزعا إذا ذكروا املوت ، أو أحسوا قرب األجل 
أنه وعد املؤمنني ااهدين ىف سبيل اللّه ، درجات عالية عند اللّه ، سبحانه ، حيث يرتلون منازل : وثانيا 

ِطِع اللَّه والرسولَ فَأُولِئك مع الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِمن ومن ي«: األنبياء والصديقني ، كما يقول سبحانه 
  ).النساء : ٦٩(» النِبيني والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولِئك رِفيقاً 

« : يقول سبحانه .. ىف سبيل اللّه وإمنا تتجلى طاعة اللّه ورسوله على أمت وجه وأكمله ىف ميدان اجلهاد 
فاألجر العظيم ) .. النساء : ٧٤(» ومن يقاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجراً عِظيماً 

ال ف.. أن يقتل ىف ميدان القتال ، أو ينتصر على عدوه : الذي يناله ااهد من ربه مشروط بأحد شرطني 
فإن مل يشهد اية املعركة ، ومات قبل أن حيقق املسلمون .. يعود ااهد إىل أهله إال منتصرا على العدو 

النصر ، فإنه يكون قد شارك بدمه املراق على أرض املعركة ، ىف كتابة كلمة النصر ، اليت يؤذن ا مؤذن 
  ..احلق ىف اية املعركة 

 ىف صفوف ااهدين ، مث إذا التحم القتال ، وتساقطت الرءوس ، أنه توعد الذين ينتظمون: وثالثا 
وتناثرت األشالء ، وسالت الدماء ـ ركبهم الفزع ، واستبد م اجلزع ، والتمسوا وجوه النجاة ىف 
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الفرار من امليدان ، أو النكوص على األعقاب ، أو الدعوة إىل السلم ، واالستسالم ـ توعد اإلسالم من 
اهدين ، املقاتلني ، مث أخذ هذا املوقف املتخاذل ـ توعده بغضب من اللّه ، وبعذاب أليم ىف كان ىف ا

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفاً فَال تولُّوهم الْأَدبار « : نار جهنم ، كما يقول سبحانه 
هربِئٍذ دموي لِِّهموي نمو ِبئْسو منهج أْواهماللَِّه و ٍب ِمنضباَء ِبغ زاً ِإىل ِفئٍَة فَقَديحتم فاً ِلِقتاٍل أَورحتِإلَّا م 

 ِصرياألنفال : ١٦ ، ١٥(» الْم .. (  
 واجلانب النفسي هو املنظور إليه هنا ، ىف هذا الوعيد الذي يأخذ به اللّه سبحانه من لبس ثوب اجلهاد
وانتظم ىف صفوف ااهدين املقاتلني ، من بالء ونكال ، األمر الذي حيبط إميان املؤمن ، ويبطل عمله ، 

ذلك أن فرار ااهدين من بني صفوف ااهدين حيدث فتنة ، ويثري .. ويسلكه مع املنافقني والكافرين 
وى هذا املقاتل الفار إىل كثري خلخلة واضطرابا ىف نفوس ااهدين وىف صفوفهم ، وسرعان ما تسري عد

  ..غريه ، ممن مل يكن ىف حسام أن يفروا 
إن هذا الفار إمنا ميثل ـ من غري قصد ـ صرخة االزام ىف صفوف ااهدين ، وإنه خلري له وللمسلمني 

قد خرج وأما و.. ااهدين ، أال يشهد مثل هذا اإلنسان مواقف القتال ، وأال يكون ىف صفوف املقاتلني 
  ..، ودخل املعركة ، فإن فراره من القتال ، خيانة للّه ، ولرسوله ، وللمؤمنني 

ومن أجل هذا ، عزل اللّه سبحانه وتعاىل املنافقني عن مواقف اجلهاد ، ونقى جيش ااهدين من هذه 
قال ف! من صداع ، وعرق ، وأرق. األجسام الغريبة اليت تدخل على اجلسد السليم بأعراض احلمى

  .سبحانه لنبيه الكرمي
فَِإنْ رجعك اللَّه ِإىل طاِئفٍَة ِمنهم فَاستأْذَنوك ِللْخروِج فَقُلْ لَن تخرجوا مِعي أَبداً ولَن تقاِتلُوا مِعي عدوا « 

 الْخاِلِفني عوا مدٍة فَاقْعرلَ موِد أَوِبالْقُع مِضيتر كُمالتوبة : ٨٣(» ِإن.. (  
ومن التطبيق العملي هلذا الذي تسميه احلرب النفسية ـ أن الرسول ـ صلوات اللّه وسالمه ورمحته 
وبركاته عليه ـ حني رجع من غزوة أحد ، وعلم أن قريشا تريد الكرة على املدينة ، وتنتهز فرصة اهلزمية 

ديد ساخن ، كما يقولون ـ نقول حني اليت حلت باملسلمني ىف أحد ، فتضرب ضربتها القاضية ، واحل
علم الرسول الكرمي ذا دعا أصحابه ، إىل أن خيرجوا إىل ظاهر املدينة ، للقاء عدوهم ، إن هو سولت له 

وكان مما اشترطه الرسول فيمن يشهدون هذا املوقف معه ، أن يكونوا ممن .. نفسه أن يهجم على املدينة 
هذا .. ن ىف املتخلفني ومل يشهد احلرب ، فال مكان له بينهم شهدوا القتال ىف أحد ، أما من كا

واملسلمون الذين شهدوا أحدا كانوا مثخنني باجلراح ، منهوكي القوى ، يعانون من آالم نفسية وجسدية 
ومع هذا ، فقد رأى النيب ىف هؤالء ااهدين ـ على ما م من آالم وجراح .. ما تنهد به عرائم الرجال 
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ثريا ، وأن أيا منهم ـ على ما به من ضعف ـ خري من مئات ممن ىف قلوم مرض ، من الذين ـ خريا ك
  ..!يكثر م سواد ااهدين بالقدر الذي يقلّ به غناؤهم 

وقد كان هلذا أثره النفسي عند املشركني ، فإم ما إن علموا بأن حممدا قد خرج بأصحابه وراء القوم 
و املدينة ، وقد وقع ىف أنفسهم أن حممدا يطلبهم ليثأر من هزمية أمس ىف أحد حىت توقفوا عن املسرية حن

ـ وطالب الثأر هيهات أن يغلب ، وحسبهم ما ظفروا به من املسلمني ىف معركة األمس ، فقد تدور 
  .الدائرة عليهم ىف الكرة التالية

ىف جيش ااهدين من أمارات من أساليب احلرب النفسية ـ ختويف العدو وإرهابه ، مبا يرى : ورابعا 
وشبيه ذا ما تقوم به األمم من عرض قوا ىف تلك العروض العسكرية ، اليت .. القوة ، ووسائل الغلب 

تكشف ا عن بعض عدا وعتادها ، على حني أا إذ تكشف عن بعض قوا ، فإا تشري إىل أن وراء 
 وأقوى فتكا ، من هذا الذي عرف الناس أمره ، وأن ذلك هذا الذي أعلنته قوى كثرية خفية ، أشد أثرا ،

  !!.سر من أسرارها احلربية ، اليت ال تظهر إال عند احلرب
وهلذا اجلانب من احلرب النفسية أثر كبري ىف كسر شوكة العدو ، وىف قتل مطامعه ىف النيل من عدوه ، 

وهذا ما يشري إليه .. لراصدة لكل عدو فال يقدم على العدوان وهو يرى هذه القوى املهيأة للحرب ، ا
 : ٦٠(» وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم « : قوله تعاىل 

  ).األنفال
ر للموت ىف سبيل اللّه على كل هذا الذي يراه العدو ىف جيش املسلمني ، من استخفاف باملوت ، وإيثا

احلياة ، والثبات ىف ميدان املعركة حىت النصر أو املوت ، واإلعداد الدائم لعدد احلرب ورجاهلا ـ كل 
هذا يبعث الرعب ىف قلوب األعداء الذين يواجهون مثل هذا اجليش ، الذي ال يرجع من املعركة إال 

 ىف قوله ىف مقام تعداد فضل اللّه سبحانه وتعاىل  � وإىل هذا يشري الرسول .. منتصرا ، أو مستشهدا 
أي أن أعداءه احمليطني به ، جيدون ىف أنفسهم رهبة له » ونصرت بالرعب مسرية عام « : عليه ، إذ يقول 

، وجليش املسلمني ، وذلك على امتداد مسرية عام بينه وبينهم ، ملا يتناقل الناس من أخبار ااهدين 
  ٤٠٦"..صهم لنفوسهم ىف ميدان القتال ، حىت ليكون ذلك حديث الدنيا كلها املسلمني ، واسترخا

وهذا هو الذي حيذر املؤمنني إياه ، ويضع أمامهم مصري الكفار املشاقني للرسول ، ليحذروا شبحه من " 
وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من املسلمني كانوا يستثقلون تكاليف اجلهاد الطويل ومشقته ! بعيد

ورمبا كان بعضهم . ة ون عزائمهم دونه ويرغبون يف السلم واملهادنة ليسترحيوا من مشقة احلروبالدائم

                                                 
 )٣٧٦ / ١٣ (-للقرآن ـ موافقا للمطبوع التفسري القرآين  -  ٤٠٦
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فالنفس . ذوي قرابة يف املشركني ورحم ، أو ذوي مصاحل وأموال وكان هذا جينح م إىل السلم واملهادنة
وقد جنحت جناحا . سائلهاالبشرية هي هي والتربية اإلسالمية تعاجل هذا الوهن وهذه اخلواطر الفطرية بو

ولكن هذا ال ينفي أن تكون هناك رواسب يف بعض النفوس ، وخباصة يف ذلك الوقت املبكر من . خارقا
فنحن يف . فلننظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس. وهذه اآلية بعض العالج هلذه الرواسب. العهد املدين

وأَنتم . فَال تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم«: لنفوس والنفوس هي ا. حاجة إىل حتري خطوات القرآن يف التربية
  ..» ولَن يِتركُم أَعمالَكُم. واللَّه معكُم. الْأَعلَونَ

وأنتم األعلون ارتباطا . أنتم األعلون اعتقادا وتصورا للحياة. فال نوا وتدعوا إىل السلم. أنتم األعلون
.. مث .. وأنتم األعلون شعورا وخلقا وسلوكا . م األعلون منهجا وهدفا وغايةوأنت. وصلة بالعلي األعلى

إنكم يف . فلستم وحدكم.. » واللَّه معكُم«: فمعكم القوة الكربى . أنتم األعلون قوة ومكانا ونصرة
الء فما يكون أعداؤكم هؤ. يدافع عنكم. وهو لكم نصري حاضر معكم. صحبة العلي اجلبار القادر القهار

واللّه معكم؟ وكل ما تبذلون ، وكل ما تفعلون ، وكل ما يصيبكم من تضحيات حمسوب لكم ، ال 
ولن يقطع منها شيئا ال يصل إليكم أثره ونتيجته .. » ولَن يِتركُم أَعمالَكُم«: يضيع منه شيء عليكم 

وأنه . وأنه معه. له أنه األعلى - سبحانه -فعالم يهن ويضعف ويدعو إىل السلم ، من يقرر اللّه .وجزاؤه
  فهو مكرم منصور مأجور؟. لن يفقد شيئا من عمله

واللمسة الثانية وين من شأن هذه احلياة الدنيا ، اليت قد يصيبهم بعض . هذه هي اللمسة األوىل
  ! وتوفية كاملة يف اآلخرة لألجور مع عدم إاظهم ببذل املال مقابل هذه األجور. التضحيات فيها

واحلياة ..» وِإنْ تؤِمنوا وتتقُوا يؤِتكُم أُجوركُم ، وال يسئَلْكُم أَموالَكُم. نما الْحياةُ الدنيا لَِعب ولَهوِإ«
. حني تعاش لذاا مقطوعة عن منهج اللّه فيها. الدنيا لعب وهلو حني ال يكون وراءها غاية أكرم وأبقى

  .لها مزرعة اآلخرة وجيعل إحسان اخلالفة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقيةذلك املنهج الذي جيع
فاإلميان .. » وِإنْ تؤِمنوا وتتقُوا يؤِتكُم أُجوركُم«: وهذا هو الذي تشري إليه الفقرة التالية يف اآلية 

يطبعها بطابع اجلد ، ويرفعها عن والتقوى يف احلياة الدنيا هو الذي خيرجها عن أن تكون لعبا وهلوا و
ويومئذ لن يكون ما يبذله . مستوى املتاع احليواين ، إىل مستوى اخلالفة الراشدة ، املتصلة باملأل األعلى

.. املؤمن املتقي من عرض هذه احلياة الدنيا ضائعا وال مقطوعا فعنه ينشأ األجر األوىف ، يف الدار األبقى 
الناس أن يبذلوا أمواهلم كلها ، وال يشق عليهم يف فرائضه وتكاليفه ، لعلمه ومع هذا فإن اللّه ال يسأل 

  .سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة
وهو أرحم م من أن يكلفهم بذهلا كلها ، فتضيق صدورهم وتظهر . وهو ال يكلف نفسا إال وسعها

  ..»  أَضغانكُمِإنْ يسئَلْكُموها فَيحِفكُم تبخلُوا ، ويخِرج«: أضغام 
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ويكشف عن التقدير . وهذا النص يوحي حبكمة اللطيف اخلبري ، كما يوحي برمحته ولطفه بالنفوس
الدقيق يف تكاليف هذا الدين ، ومراعاته للفطرة ، وتناسقه مع بشرية البشر بكل استعدادا ، وطاقاا ، 

ام رباين من ناحية أن اللّه هو الذي يقيم منهجه نظ. فهو عقيدة ربانية إلنشاء نظام رباين إنساين. وأحواهلا
واللّه هو الذي خلق ، وهو . وقواعده وإنساين من ناحية أن اللّه يراعي يف تكاليفه طاقة اإلنسان وحاجته

  .أعلم مبن خلق ، وهو اللطيف اخلبري
لنفوس باملال بالوسائل ويف النهاية يواجههم بواقع حاهلم جتاه دعوم إىل البذل يف سبيل اللّه ويعاجل شح ا

. ها أَنتم هؤالِء تدعونَ ِلتنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه«:  القرآنية ، كما عاجل شحها يف ذات النفس عند اجلهاد 
وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً . اُءواللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَر. ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسِه. فَِمنكُم من يبخلُ

ثالَكُموا أَمكُونال ي ثُم كُمرغَي «..  
ولواقع الناس جتاه الدعوة إىل البذل يف كل . واآلية ترسم صورة وصفية لواقع اجلماعة املسلمة يومذاك

  .بيئة
 وقد كان هذا واقعا ، سجلته .ومعىن هذا أن هنالك من ال يبخلون بشيء. فهي تقرر أن منهم من يبخل

وقد حقق اإلسالم يف هذا اال مثال . الروايات الكثرية الصادقة ، وسجله القرآن يف مواضع أخرى
ولكن هذا مل مينع أن . حتسب من خوارق األمثال يف البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء

والقرآن يعاجل ! ص عند بعضهم من اجلود باملالولعل اجلود بالنفس أرخ. يكون هنالك من يبخل باملال
فما يبذله الناس إن هو إال رصيد هلم ..» ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسِه«: هذا الشح يف هذه اآلية 

فال جيدون إال ذلك . مذخور ، جيدونه يوم حيتاجون إىل رصيد ، يوم حيشرون جمردين من كل ما ميلكون
فإذا خبلوا بالبذل ، فإمنا يبخلون على أنفسهم وإمنا يقللون من رصيدهم وإمنا . ذخورالرصيد امل

فاللّه ال يطلب إليهم البذل ، إال . أجل! يستخسرون املال يف ذوام وأشخاصهم وإمنا حيرموا بأيديهم
  .وهو يريد هلم اخلري ، ويريد هلم الوفر ، ويريد هلم الكرت والذخر

فهو الذي ..» واللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراُء«: يبذلون ، وما هو يف حاجة إىل ما ينفقون وما يناله شيء مما 
وهو الغين عما أعطاكم يف الدنيا ، الغين . أعطاكم أموالكم ، وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها

أنتم الفقراء إىل رزقه يف الدنيا ، . النيوأنتم الفقراء يف الدارين ويف احل. عن أرصدتكم املذخورة يف اآلخرة
وأنتم الفقراء إىل أجره يف اآلخرة ، فهو الذي . فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إال أن يهبكم إياه

يتفضل به عليكم ، وما أنتم مبوفني شيئا مما عليكم ، فضال على أن يفضل لكم شيء يف اآلخرة ، إال أن 
  .يتفضل عليكم



 ٥٧٦

ن وفيم الشح؟ وكل ما يف أيديكم ، وكل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون هو من عند ففيم البخل إذ
  اللّه ، ومن فضل اللّه؟

فإذا مل . إن اختيار اللّه لكم حلمل دعوته تكرمي ومن وعطاء..مث الكلمة األخرية وهي فصل اخلطاب 
ملكانة ، وإذا مل تدركوا قيمة ما حتاولوا أن تكونوا أهال هلذا الفضل ، وإذا مل تنهضوا بتكاليف هذه ا

فإن اللّه يسترد ، ما وهب ، وخيتار غريكم هلذه املنة ممن يقدر فضل .. أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه 
  ..» وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً غَيركُم ، ثُم ال يكُونوا أَمثالَكُم«: اللّه 

الوة اإلميان ، وأحس بكرامته على اللّه ، ومبقامه يف هذا الكون وهو حيمل وإا لنذارة رهيبة ملن ذاق ح
وميشي يف األرض بسلطان اللّه يف قلبه ونور اللّه يف كيانه ويذهب وجييء وعليه . هذا السر اإلهلي العظيم

  ..شارة مواله 
ويطرد من الكنف ،  وما يطيق احلياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة اإلميان وعاش ا مث تسلب منه ، 

  .ال بل إن احلياة لتغدو جحيما ال يطاق عند من يتصل بربه مث يطبق دونه احلجاب. وتوصد دونه األبواب
إن اإلميان هبة ضخمة ، ال يعد هلا يف هذا الوجود شيء واحلياة رخيصة ، واملال زهيد زهيد ، حني يوضع 

ومن مث كان هذا اإلنذار أهول ما يواجهه  ..اإلميان يف كفة ، ويوضع يف الكفة األخرى كل ما عداه
  ٤٠٧..املؤمن ، وهو يتلقاه من اللّه 

  
��������������  

  

                                                 
 )٣٣٠١ / ٦ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٤٠٧
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   :يف مسألة التترساخلالصة  -٨
  

ملا كان اإلقدام على العدو واالنغماس فيه حاسراً ، نوع من التسبب احملمود بقتل النفس ، كانت مسألة 
إذا خلصت النية ، ألن التسبب بالقتل كالقتل على رأي اجلمهور العمليات االستشهادية نوعاً حمموداً آخر 

  .، كما سنبينه إن شاء اهللا 
ومسألة التترس اليت أجازها العلماء ، هي مسألة شبيهة مبسألة العمليات االستشهادية إال أن بينهما فارقاً 

تل النفس بالعمليات سنبينه فيما بعد ، ألن من أجاز قتل املسلمني املتترس م ال شك أنه جييز ق
االستشهادية إذا كان يف ذلك مصلحة للدين ، فحرمة إزهاق نفس املسلم كحرمة إزهاق نفسه بل أعظم 

  .وهي من الكبائر 
 انِتهاك حرمِتِه فقد أَجمع الْعلَماُء علَى أَنَّ من أُكِْره علَى قَتل غَيِرِه أَنه الَ يجوز لَه اإلِْقْدام علَى قَتِلِه ، والَ

ِبجلٍْد أَو غَيِرِه ، ويصِبر علَى الْبالَِء الَِّذي نزل ِبِه ، والَ يِحل لَه أَنْ يفِْدي نفْسه ِبغيِرِه ، ويسأَل اللَّه الْعاِفيةَ 
  ٤٠٨.ِفي الدنيا واْآلِخرِة  

  اِلِكيالْم اِويقَ: قَال الص لَو ظَاِلم ال لَك : ِجبيو ذَِلك وزجفَالَ ي ، كلْتقَت هقْطَعت ا أَول فُالَنقْتت ِإنْ لَم
  ِبرصيفِْسِه ول نى ِبقَتضرأَنْ ي ذَِلك ِقيل لَه نلَى م٤٠٩ع.  

صله ، إال أن الفقهاء  له من أن جييز قتل النفس للمصلحة طرداً أل فمن أجاز قتل املسلم للمصلحة ، ال بد
مل يبحثوا العمليات االستشهادية بوضعها احلايل اليت عرفناها يف أول البحث ، ألن الوسائل تغيريت 

  .وأساليب احلرب تطورت 
والفارق الذي ال بد أن يؤخذ باالعتبار ويفهم به كالم السلف الذين أجازوا قتل املتترس م ، هو أن 

 م حال الضرورة ، أما العمليات االستشهادية فال يقتضي جوازها إىل السلف أجازوا قتل املتترس
ضرورة ملحة كمسألة التترس ، فإن املسألتني متشاتان من وجه خمتلفتان من وجه آخر ، ألن قتل الغري 
مل ترد به نصوص جتيزه أبداً ، ولكن غلبت املصلحة العامة على اخلاصة للضرورة ، والقاعدة تقول 

يح احملضورات ، والقاعدة األخرى تقول إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدنامها ، ولكن يف الضرورات تب
العمليات االستشهادية ال حنتاج إىل إجازا بالقواعد كتعارض املفاسد أو إجازا حال الضرورة ، ألن 

                                                 
 - واملوسوعة الفقهية الكويتية ) ١٨٣ / ١٠ (-وتفسري القرطيب ـ موافق للمطبوع )٢٤٧ / ١٤ (- التفسري املنري ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠٨

 ، واملغين ٨٨ / ٤ ، وشرح الزرقاين ٥٤٩ / ٢ ، والشرح الصغري ٤١٧ / ٢ألر  ، وجممع ا١٨٦ / ٥وانظر تبيني احلقائق )  ٢٠٢ / ٢٨(
 ٢٤٨ ، و ٢٤٥ / ٧ ، واية احملتاج ٦٤٥ / ٧

  .٥٤٩ / ٢الشرح الصغري مع حاشية الصاوي  -  ٤٠٩
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ت فيها ، عندنا نصوصاً حتث على اإلقدام على العدو وتثين على من اقتحم على العدو رغم تيقنه املو
بشرط أن تكون نيته خالصة إلعالء كلمة اهللا ، فهنا الفارق بني املسألتني األوىل على املنع وأجيزت 
للضرورة والثانية ليس فيها منع بل فيها حث على اإلقدام ، ومن قال جبواز أمر حمرم ومل تأت النصوص 

 حرمة يف األصل ، وجاءت النصوص جبوازه مطلقاً وهو قتل املسلم ، فال شك أنه سيجيز نظريه وهو أقل
على إباحته واألمر به واحلث عليه ومدح فاعله ، فتنبه أخي الكرمي للفرق ، فما يباح للضرورة غري ما 
يباح للمصلحة ، والقول جبواز قتل الترس أصعب من القول جبواز قتل النفس وقد تواردت األدلة على 

  جواز الثانية 
نه يف كال احلالتني مت إزهاق نفس مسلمة ملصلحة الدين ، فمن أخرج قتل ووجه الشبه بني املسألتني ، أ

املسلم يف مسألة التترس عن أصلها من احلرمة فأجازه لسبب ما ، فال شك أيضاً أن االقتحام على العدو 
والعمليات االستشهادية هلا اعتبارات شرعية خترجها عن أصل حرمة قتل النفس وجتعلها ممدوحة مثين على 

  .علها و موصوف بالشهادة ، هذا لو سلمنا أنه ال يوجد أدلة حتث على فعله  فا
  .٤١٠التستر ِبالترِس ، واِالحِتماُء ِبِه والتوقِّي ِبِه : التترس ِفي اللُّغِة و

  ٤١١.ِه تترس ِبالترِس ، أَي توقَّى وتستر ِب: وكَذَِلك التتِريس ، يقَال 
  ٤١٢ِبترٍس واِحٍد � كَانَ أَبو طَلْحةَ يتترس مع النِبي : كَما ِفي حِديِث أَنِس بِن ماِلٍك قَال 

ِمني وِصبياِنِهم تترس الْكُفَّار ِبأَسارى الْمسِل: تترس ِبالشيِء جعلَه كَالترِس وتستر ِبِه ، وِمنه : ويقَال أَيضا 
  ٤١٣.والَ يخرج اِالسِتعمال الِْفقِْهي عن هذَا الْمعنى  .أَثْناَء الْحرِب 

ِهم ِمن ِقبل اتفَق الْفُقَهاُء علَى أَنه يجوز رمي الْكُفَّاِر ِإذَا تترسوا ِبالْمسِلِمني وأَساراهم أَثْناَء الِْقتال أَو ِحصاِر
 فوالْخو ، ِلِمنيسِللْم امِهزان اِلِهمِقت نع ِبأَنْ كَانَ ِفي الْكَف ، ةُ ِإلَى ذَِلكوررِت الضعِإذَا د ، ِلِمنيسالْم

  .ويقْصد ِبالرمِي الْكُفَّار . علَى اسِتئْصال قَاِعدِة اإلِْسالَِم 
م تدع ضرورةٌ ِإلَى رمِيِهم ِلكَوِن الْحرِب غَير قَاِئمٍة ، أَو إلِِمكَاِن الْقُدرِة علَيِهم ِبدوِنِه ، فَالَ ولَِكن ِإذَا لَ

 ما -جوز ِعند الْحنِفيِة وي. يجوز رميهم ِعند الشاِفِعيِة والْحناِبلَِة ، وهو قَول الْحسِن بِن ِزياٍد ِمن الْحنِفيِة 

                                                 
: " واملصباح املنري مادة لسان العرب ، وتاج العروس ، ( صفحة من الفوالذ مستديرة حتمل يف اليد للوقاية من السيف وحنوه : الترس  - ٤١٠

 " ) .ترس 
 .لسان العرب ، وتاج العروس  -  ٤١١
 ) . ط السلفية - ٩٣ / ٦فتح الباري ( أخرجه البخاري يف صحيحه  -  ٤١٢
 )١٣٦ / ١٠ (-املوسوعة الفقهية الكويتية  -  ٤١٣
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 ألَِنَّ ِفي الرمِي دفْع الضرِر الْعام ِبالدفِْع عن مجتمِع اإلِْسالَِم ، ِإالَّ أَنه علَى الراِمي -عدا الْحسن بن ِزياٍد 
 ِي ِإالَّ الْكُفَّارمِبالر قِْصد٤١٤.أَالَّ ي  

يةُ ِإلَى أَنهم يقَاتلُونَ ، والَ يقِْصدونَ الْمتترس ِبِهم ، ِإالَّ ِإذَا كَانَ ِفي عدِم رمِي الْمتترِس ِبِهم وذَهب الْماِلِك
دداٌء أَكَانَ عوِس ، سرةُ التمرقُطُ حسِللْكُفَّاِر ، فَت قَاِتِلنيِش الْميلَى أَكْثَِر الْجع فوِس خرتتالْم ِلِمنيسالْم 

 ِلِمنيسِللْم امِهزان اِلِهمِك ِقتركَانَ ِفي تو ، فوا ِبالصسرتت لَو كَذَِلكأَقَل ، و أَم اِهِدينجالْم ِمن أَكْثَر ِبِهم
٤١٥.  

مةَ الرِتيجن ِلِمنيسالْم ِمن دأَح ذَا فَِإنْ أُِصيبلَى هعو دةَ ِعنالَ كَفَّارةَ والْقَاِتل ، فَالَ ِدي ِلمعقُِتل ، وِي و
الْحنِفيِة ؛ ألَِنَّ الِْجهاد فَرض ، والْغرامات الَ تقْرنُ ِبالْفَراِئِض ، ِخالَفًا ِللْحسِن بِن ِزياٍد ، فَِإنه يقُول 

  .ِبوجوِب الديِة والْكَفَّارِة 
: فَِعند الشاِفِعيِة : أَما الديةُ فَِفيها عنهم قَوالَِن . هب الشاِفِعيةُ والْحناِبلَةُ ِإلَى أَنَّ ِفيِه الْكَفَّارةَ قَوالً واِحدا وذَ

ِزمته الديةُ ، وِإنْ لَم يتأَت رمي الْكُفَّاِر ِإالَّ ِإنْ عِلمه الراِمي مسِلما ، وكَانَ يمِكن توقِّيِه والرمي ِإلَى غَيِرِه لَ
  ٤١٦.ِبرمِي الْمسِلِم فَالَ 

الَ ِديةَ ألَِنه قُِتل : تِجب الديةُ ِفي ِروايٍة ألَِنه قَتل مؤِمنا خطَأً ، وِفي ِروايٍة أُخرى : وكَذَِلك ِعند الْحناِبلَِة 
  ٤١٧. داِر الْحرِب ِبرمٍي مباٍح ِفي

وِإنْ تترس الْكُفَّار ِبذَراِريِهم وِنساِئِهم فَيجوز رميهم مطْلَقًا ِعند الْحنِفيِة ، وهو الْمذْهب ِعند الْحناِبلَِة ، 
 ِبيألَِنَّ الن ، قَاِتِلنيِي الْممِبالر قِْصديانُ  � ويبالصاُء وسالن مهعمِنيِق وجنِبالْم ماهمر.  

  ٤١٨"نصب الْمنجِنيق علَى أَهِل الطَّاِئِف أَربِعني يوما  � أَنَّ النِبي : " فعن مكْحوٍل 

                                                 
 ط دار الفكر ٣٥١ / ٣عريب ، واحلطاب  ط إحياء التراث ال٣٣٣ / ٣ ط إحياء التراث العريب ، وابن عابدين ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ٤١٤

  ط دار املعرفة ،٢٨٧ / ٤ ، واألم ٦٥ / ٨ ط دار الفكر ، واية احملتاج ١٧٨ / ٢، وحاشية الدسوقي 
 . ط دار الفكر ١٧٨ / ٢ ط دار الفكر ، وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣احلطاب  -  ٤١٥
 ، وقد جعل ٢٤٦ / ١٠ ، وروضة الطالبني ١٩١ / ٤ض  ، وشرح الرو٦٥ - ٣١ / ١٠ ، واملبسوط ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ٤١٦

  .٤٥٠ - ٤٤٩ / ٨ ، واملغين ٤٣ / ٨صاحب اية احملتاج القيدين الواردين يف الدية واردين يف الكفارة أيضا ، واية احملتاج 
  .٤٥٠ / ٨املغين  -  ٤١٧
   صحيح مرسل) ١٦٦٨(الطَّبقَات الْكُبرى ِلابِن سعٍد  -  ٤١٨

يز نولَ اللَِّه وعسأَنَّ ر ، هنع اللَّه ِضيةَ رديبأَِبي ع نأَِبيِه ، ع نع ، لَمِن أَسِد ب �  رشةَ ععبس ِنيقجنالْم ِهملَيع بصنلَ الطَّاِئِف ، وأَه راصح
فَكَأَنه كَانَ ينكَر علَيِه وصلُ ِإسناِدِه ، ويحتملُ أَنه ِإنما : " قَالَ الشيخ رِحمه اللَّه " ِديثُ وكَانَ ينكَر علَيِه هذَا الْح: " قَالَ أَبو ِقلَابةَ " يوما 

ِبي ِإسحاق الْفَزاِري ، عِن الْأَوزاِعي ، عن يحيى هو فَقَد روى أَبو داود ِفي الْمراِسيِل ، عن أَِبي صاِلٍح ، عن أَ" أَنكَر رميهم يومِئٍذ ِبالْمجاِنيِق 
قَالَ . ما يعرف هذَا : فَبلَغك أَنه رماهم ِبالْمجاِنيِق ؟ فَأَنكَر ذَِلك ، وقَالَ : قُلْت . شهرا  � حاصرهم رسولُ اللَِّه : ابن أَِبي كَِثٍري ، قَالَ 

 اللَّه هِحمر خيالش " : هلَغب هأَن هرغَي معزو ، هلُغبي لَم هى ِإنيحِن . كَذَا قَالَ يى بيحي ناٍر ، عشِن بِد بمحم ناِسيِل ، عرِفي الْم داوو دى أَبور



 ٥٨٠

  ٤١٩اِئِفالْمنجِنيق علَى أَهِل الطَّ � نصب رسولُ اللَِّه : وعن عِلي قَالَ 
  ٤٢٠"نصب الْمنجِنيق علَى أَهِل الِْإسكَندِريِة " وعن موسى بِن عِلي ، عن أَِبيِه ، أَنَّ عمرو بن الْعاِص 

فَكَانوا :  ، قَالَ وقال ابن لَِهيعةَ ، حدثَِني الْحاِرثُ بن يِزيد ، ويِزيد بن أَِبي حِبيٍب ، ِفي فَتِح قَيساِريةَ
يرمونها ِفي كُلِّ يوٍم ِبِستني منجِنيقًا وذَِلك ِفي زمِن عمر بِن الْخطَّاِب رِضي اللَّه عنه ِحني فَتح اللَّه علَى 

  ٤٢١"يدي معاِويةَ ، وعبِد اللَِّه بِن عمٍرو 
تِبر الْمفَاِسد والْمصاِلح ، فَِإذَا اجتمعا قَدم الْمصلَحةَ الراِجحةَ علَى الْمفْسدِة  والشاِرع يع: "قال ابن تيمية 

، الْمرجوحِة ؛ وِلهذَا أَباح ِفي الِْجهاِد الْواِجِب ما لَم يِبحه ِفي غَيِرِه ، حتى أَباح رمي الْعدو ِبالْمنجِنيِق 
 اَللَّهِة ، وِريعةٌ ِفي الشكَِثري ذَِلك ظَاِئرنو ، مرحي ذَِلك دمعتاِن ، ويبالصاِء وسِل النإلَى قَت ى ذَِلكِإنْ أَفْضو

 لَم٤٢٢ ".أَع  
 � ِإذَا كَانت غَير ملْتِحمٍة ، ألَِنَّ النِبي والَ فَرق ِفي جواِز الرمِي بين ما ِإذَا كَانِت الْحرب ملْتِحمةً وما 

  ٤٢٣.لَم يكُن يتحين ِبالرمِي حال الِْتحاِم الْحرِب 
ند عدِم الضرورِة ِإلَى أَنه الَ يجوز رميهم ، ِإالَّ ِإذَا دعِت الضرورةُ ويتركُونَ ِع: وذَهب الْماِلِكيةُ والشاِفِعيةُ 

، ويكُونُ ترك الِْقتال ِعند عدِم الضرورِة واِجبا ِفي األَْظْهِر ِعند الشاِفِعيِة ، لَِكن الْمعتمد ما جاَء ِفي 
 وهِة وضوِة : الراهالْكَر عم هازو٤٢٤.ج  

 رضى -علَى الْعدو فَالَ يجوز تحِريقُه ِبالناِر ِبغيِر ِخالٍَف ؛ ِلحِديِث أَِبى هريرةَ ِإذَا قَدر : وقَال ابن قُدامةَ 
» ِإنْ وجدتم فُالَنا وفُالَنا فَأَحِرقُوهما ِبالناِر «  ِفى بعٍث فَقَالَ - �  - أَنه قَالَ بعثَنا رسولُ اللَِّه -اهللا عنه 

ولُ اللَِّه ثُمسقَالَ ر -  � - وجرا الْخندأَر الَ «  ِحني ارِإنَّ النا ، وفُالَنا وِرقُوا فُالَنحأَنْ ت كُمترى أَمِإن
    . ٤٢٥»يعذِّب ِبها ِإالَّ اللَّه ، فَِإنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما 

                                                                                                                                                 

أَخبرنا . وقَد ذَكَره الشاِفِعي ِفي الْقَِدِمي . نصب الْمجاِنيق علَى أَهِل الطَّاِئِف  � ٍل ، أَنَّ النِبي سِعيٍد ، عن سفْيانَ ، عن ثَوٍر ، عن مكْحو
ي ، ثنا أَبو داود ، فَذَكَرهما ، وقَد ذَكَره الْواِقِدي ِبهذَا الْحِديِث أَبو بكٍْر محمد بن محمٍد ، أنبأ أَبو الْحسيِن الْفَسِوي ، ثنا أَبو عِلي اللُّؤلُِؤ

 انُ الْفَاِرِسيلْمِبِه س ارأَنَّ الَِّذي أَش معزولٌ ، وكْحم ها ذَكَروِخِه ، كَميش نع  " هِقييى ِللْبرالْكُب نن١٦٦٢٣(الس(   
 نه حنوه ، واملثبت مقدم على النايف ، فال يقبل كالم حيىي بن أيب كثري رمحه اهللافقد روي عن علي رضي اهللا ع: قلت 

٤١٩  -  اِبيرِن الْأَعاب مجعحسن لغريه ) ٨٢٠(م 
٤٢٠  -  هِقييى ِللْبرالْكُب ننحسن ) ١٦٦٢٤(الس 
٤٢١  -  هِقييى ِللْبرالْكُب ننصحيح مرسل )  ١٦٦٢٥(الس 
 )٣٢٦ / ٣ (-كربي البن تيمية الفتاوى ال -  ٤٢٢
 . ط مكتبة الرياض احلديثة ٤٤٩ / ٨ ، واملغين ٩٩ ، ٩٨ / ٧ ، وبدائع الصنائع ٦٥ / ١٠ ، واملبسوط ١٩٨ / ٥فتح القدير  -  ٤٢٣
  .٦٥ / ٨ ، واية احملتاج ١٧٨ / ٢ ، وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣احلطاب  -  ٤٢٤
  )٣٠١٦ (-صحيح البخارى  -  ٤٢٥



 ٥٨١

الناِر ، فَِإنْ أَمكَن أَخذُهم ِبدوِنها لَم يجز رميهم ِبها ؛ ألَِنهم ِفي معنى الْمقْدوِر فَأَما رميهم قَبل أَخِذِهم ِب
وزاِعي ، علَيِه ، وأَما ِعند الْعجِز عنهم ِبغيِرها فَجاِئز ِفي قَول أَكْثَِر أَهل الِْعلِْم ، وِبِه قَال الثَّوِري ، واألَْ

  ٤٢٦ والْحناِبلَةُ ، وكَذَِلك الَ يجوز ِعندهم تغِريق الْعدو ِبالْماِء ، ِإذَا قَدر علَيِهم ِبغيِرِه
ِلِمنيسى الْمارِبأُس سرت٤٢٧ الت:  

 تترسوا ِبالْمسِلِمني وأُساراهم أَثْناَء الِْقتال ، أَو الَ ِخالَف بين الْفُقَهاِء ِفي أَنه يجوز رمي الْكُفَّاِر ِإذَا
 ِلِمنيسِللْم امِهزان اِلِهمِقت نع ِبأَنْ كَانَ ِفي الْكَف ةُ ِإلَى ذَِلكوررِت الضعِإذَا د ِلِمنيسل الْمِقب ِمن مهارِحص

ال قَاِعدِتئْصلَى اسع فوالْخو ِي الْكُفَّارمِبالر دقْصيالَِم ، وِة اإلِْس.  
ولَِكن ِإذَا لَم تدع ضرورةٌ ِإلَى رمِيِهم ، ِلكَوِن الْحرِب غَير قَاِئمٍة ، أَو إلِِمكَاِن الْقُدرِة علَيِهم ِبدوِنِه ، فَقَِد 

  ٤٢٩تترس" ِذكْرها ِفي مصطَلَِح سبق  ٤٢٨اختلَف الْفُقَهاُء علَى أَقْواٍل 
وِمن ذَِلك تترس الْمشِرِكني ِباألَْسرى ِمن الْمسِلِمني والذِّميني ِفي الِْقتال ، ألَِنهم يجعلُونهم كَالتراِس ، 

 يؤدي ِإلَى - مع تترِسِهم ِبالْمسِلِمني - رمي الْمشِرِكني فَيتقُونَ ِبِهم هجوم جيِش الْمسِلِمني علَيِهم ، ألَِنَّ
وقَد عِني الْفُقَهاُء ِبهِذِه الْمسأَلَِة ، . قَتل الْمسِلِمني الَِّذين نحِرص علَى حياِتِهم وِإنقَاِذِهم ِمن األَْسِر 

وِة جاِحين ا ِمنلُوهاونتِة ووِم الْكَفَّارِة لُزاِحين ا ِمنلُوهاونا تكَم ، نييأَِو الذِّم ِلِمنيسِس ِبالْمرتالت عِي مماِز الر
  :والديِة ، وِإلَيك اتجاهات الْمذَاِهِب ِفي هذَا 

 الْفُقَهاُء علَى أَنه ِإذَا كَانَ ِفي ترِك الرمِي خطَر محقَّق علَى يتِفق:  ِمن ناِحيِة رمِي الترِس : رمي الترِس - أ 
جماعِة الْمسِلِمني ، فَِإنه يجوز الرمي ِبرغِْم التترِس ، ألَِنَّ ِفي الرمِي دفْع الضرِر الْعام ِبالذَّب عن بيضِة 

ويقْصد ِعند الرمِي الْكُفَّار الَ الترس ، ألَِنه ِإنْ تعذَّر التمِييز ِفعالً فَقَد . تل األَِْسِري ضرر خاص اإلِْسالَِم ، وقَ
صد الْكُفَّار ، ولَيس قَول أَمكَن قَصدا ، ونقَل ابن عاِبِدين عِن السرخِسي أَنَّ الْقَول ِللراِمي ِبيِميِنِه ِفي أَنه قَ

 دمِعي الْعدول الَِّذي يقْتالْم ِلي٤٣٠.و  

                                                 
 )١٥٢ / ١٦ (-و املوسوعة الفقهية الكويتية  .٤٤٩ ، ٤٤٨ / ٨املغين  -  ٤٢٦
 )١٦١ / ١٦ (-واملوسوعة الفقهية الكويتية  -  ٤٢٧
 / ١ ، وجواهر اإلكليل ١٧٨ / ٢ ، وحاشية الدسوقي ٣٥١ / ٣ ، واحلطاب ٢٢٣ / ٣ ، وابن عابدين ١٩٨ / ٥فتح القدير  - ٤٢٨

  .٤٥٠ ، ٤٤٩ / ٨ ، واملغين ٦٥ / ٨ ، واية احملتاج ٢٥٣
 ) .تترس : (  ، ومصطلح ١٣٨ ، ١٣٧ / ١٠املوسوعة الفقهية  -  ٤٢٩
 ، ١٧٨ / ٢ ، وحاشية الدسوقي ٦٢٣ / ٣ ، وحاشية ابن عابدين ١٠١ ، ١٠٠ / ٧ ، والبدائع ٢٨٧ / ٤فتح القدير والعناية  - ٤٣٠

 ، واألحكام ١٢٤ / ٥شية اجلمل  ، وحا١٧٢ / ١ ، ومنهج الطالب وشرحه فتح الوهاب ٣٥٧ / ١والشرح الصغري وبلغة السالك عليه 
  .١٢٩ / ٤ ، واإلنصاف ٥٠٥ / ١٠ ، واملغين ١٦٣ / ٤ الطبعة األوىل ملصطفى احلليب ، واألم ٤٢السلطانية للماوردي ص 



 ٥٨٢

أَما ِفي حالَِة خوِف وقُوِع الضرِر علَى أَكْثَِر الْمسِلِمني فَكَذَِلك يجوز رميهم ِعند جمهوِر الْفُقَهاِء ، ألَِنها 
ضٍة أَيوررالَةُ ضِس حرةُ التمرقُطُ حستا ، و.  

 اِلِكيالْم اِويقُول الصيو : اِهِدينجالْم ِمن أَكْثَر ِبِهم سرتتونَ الْمِلمسكَانَ الْم لَوو . دٍه ِعنجِفي وو
ِبيحِف الَ يوالْخ درجِبأَنَّ م لَّلُوهعو ، وزجِة الَ ياِفِعيِة ِإذَا الشاِلِكيالْم دِعن وزجالَ ي ها أَنكَم ، ومصعالْم مالد 

  ٤٣١.كَانَ الْخوف علَى بعِض الْغاِزين فَقَطْ 
رلَى الْحع رقْدالَ ي لَِكن ، ِلِمنيسِة الْماعملَى جِفيِه ع طَراِر الَِّذي الَ خالَِة الِْحصا ِفي حأَمِي   ومِإالَّ ِبر نيِبي

الترِس ، فَجمهور الْفُقَهاِء ِمن الْماِلِكيِة ، والشاِفِعيِة ، وجمهوِر الْحناِبلَِة ، والْحسِن بِن ِزياٍد ِمن الْحنِفيِة 
تو ، امرِلِم حسل الْملَى قَتع امِع ، ألَِنَّ اإلِْقْدنلَى الْمع اِئزل الْكَاِفِر جقَت كل . رقْتاِم أَالَّ يى أَنَّ ِلإلِْمرأَالَ ي

األُْسارى ِلمنفَعِة الْمسِلِمني ، فَكَانَ مراعاةُ جاِنِب الْمسِلِم أَولَى ِمن هذَا الْوجِه ، وألَِنَّ مفْسدةَ قَتل الْمسِلِم 
  .اِفِر فَوق مصلَحِة قَتل الْكَ

 فْعِي دمِبأَنَّ ِفي الر ةُ ذَِلكِفينلَّل الْحعو ، ِيِهمماِز رواِبلَِة ِإلَى جنالْح الْقَاِضي ِمنِة ، وِفينالْح ورهمج بذَهو
ي ِمن الْحناِبلَِة أَنَّ ذَِلك ِمن قَِبيل الضرورِة الضرِر الْعام ، وأَنه قَلَّما يخلُو ِحصن عن مسِلٍم ، واعتبر الْقَاِض

٤٣٢.  
 وِمن ناِحيِة الْكَفَّارِة والديِة ِعند ِإصابِة أَحِد أَسرى الْمسِلِمني نِتيجةَ رمِي الترِس ، : الْكَفَّارةُ والديةُ -ب 

 ما أَصابوه ِمنهم الَ يِجب ِفيِه ِديةٌ والَ كَفَّارةٌ ، ألَِنَّ الِْجهاد فَرض ، فَِإنَّ جمهور الْحنِفيِة علَى أَنَّ
 ِهينم ضحانٌ موداِت عامرالْغ ببسالَةَ ، وحِبِه الَ م ورأْمم ضوِض ، ألَِنَّ الْفَرنُ ِبالْفُرقْرالَ ت اتامرالْغو

يبو ، هنوِم علُز فًا ِمنوخ هونَ ِمنِنعتمي مهِض ، ألَِنِة الْفَرِإقَام ِمن عنماِن يمالض وبجافَاةٌ ، فَونا ممهن
 أَي - ٤٣٣جِمن أَنه لَيس ِفي اإلِْسالَِم دم مفْر � الضماِن ، وهذَا الَ يتعارض مع ما رِوي عن رسول اللَِّه 

 ردهِفي -م يها أَنَّ الناِع ، كَمزةُ النورص صخالطَِّريِق ، فَت قُطَّاعاةُ وغالْب هِمن صخ امع يهألَِنَّ الن 
  ٤٣٤.الْحِديِث خاص ِبداِر اإلِْسالَِم ، وما نحن ِفيِه لَيس ِبداِر اإلِْسالَِم 

                                                 
 . ط مصطفى احلليب ٣٥٧ / ١ هـ ، والشرح الصغري وبلغة السالك ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  -  ٤٣١
 .املراجع السابقة  -  ٤٣٢
ومل يصرح بأنه " العقل على املسلمني عامة ، فال يترك يف اإلسالم دم مفرج " األثري يف النهاية نقال عن اهلروي بلفظ أورده ابن  - ٤٣٣

عن ، ِن قَيٍس عن محمِد ب، عبد الرزاِق ، عِن الثَّوِري  )١٧٦١٢( ويف مصنف عبِد الرزاِق الصنعاِني ). ال أصل له : قلت ( حديث نبوي 
ِلكَيلَا ، فَِديته ِمن بيِت الْماِل ، أَيما قَِتيٍل وِجد ِبفَلَاٍة ِمن الْأَرِض : " وقَالَ عِلي : قَالَ ، حبس الِْإماِم بعد ِإقَامِة الْحد ظُلْم : قَالَ ، أَِبي جعفٍَر 
 مطُلَ دبلَاِم ، يِفي الِْإس ،ِن ويتيقَر نيب ِجدا قَِتيٍل وما ، أَيفِِّهملَى أَسع وا - فَهمهبِني أَقْرعوال يصح النقطاعه: قلت  " - ي  

 ) . نشر مكتبة التراث اإلسالمي ١٤٣ / ١٥ ط عيسى احلليب ، وكرت العمال ٤٢٣ / ٣النهاية البن األثري (  وانظر
  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  -  ٤٣٤



 ٥٨٣

حسِن بِن ِزياٍد ِمن الْحنِفيِة وجمهوِر الْحناِبلَِة والشاِفِعيِة تلْزم الْكَفَّارةُ قَوالً واِحدا ، وِفي وجوِب   وِعند الْ
  :الديِة ِروايتاِن 

ومن قَتل مؤِمنا خطَأً فَتحِرير { : عالَى تِجب ، ألَِنه قَتل مؤِمنا خطَأً ، فَيدخل ِفي عموِم قَوله ت: ِإحداهما 
   ) .٩٤/ سورة النساء ( } رقَبٍة مؤِمنٍة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه ِإالَّ أَنْ يصدقُوا 

وِإنْ كَانَ ِمن قَوٍم {  عموِم قَوله تعالَى الَ ِديةَ ، ألَِنه قَتل ِفي داِر الْحرِب ِبرمٍي مباٍح ، فَيدخل ِفي: الثَّاِنيةُ 
  ٤٣٥.ولَم يذْكُر ِديةً  ) ٩٢/ سورة النساء (} عدو لَكُم وهو مؤِمن فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة 

  ٤٣٦.وعدم وجوِب الديِة هو الصِحيح ِعند الْحناِبلَِة 
وجبِت الْكَفَّارةُ ِإنْ عِلم الْقَاِتل ، ألَِنه قَتل معصوما ، وكَذَا الديةُ ، الَ الِْقصاص ، : ِعي َيقُول الْجمل الشاِف

  ٤٣٧.ألَِنه مع تجِويِز الرمِي الَ يجتِمعاِن 
  ٤٣٨.ونَ ِفي اإلِْمكَاِن توقِّيِه وِفي ِنهايِة الْمحتاِج تقِْييد ذَِلك ِبأَنْ يعلَم ِبِه ، وأَنْ يكُ

ِإنْ قَصده ِبعيِنِه لَِزمه الديةُ ، عِلمه مسِلما أَو لَم : وينقُل الْبابرِتي ِمن الْحنِفيِة عن أَِبي ِإسحاق أَنه قَال 
  .ِبعيِنِه بل رمى ِإلَى الصف فَأُِصيب فَالَ ِديةَ علَيِه وِإنْ لَم يقِْصده . يعلَمه ، ِللْحِديِث الْمذْكُوِر 

والتعِليل األَْول أَنَّ اإلِْقْدام علَى قَتل الْمسِلِم حرام ، وترك قَتل الْكَاِفِر جاِئز ، ألَِنَّ ِلإلِْماِم أَنْ يقْتل األُْسارى 
 ِلِمنيسِة الْمفَعنل ِلمِة قَتلَحصم قِلِم فَوسل الْمةَ قَتدفْسألَِنَّ ملَى ، وِلِم أَوسل الْمِم قَتدِلع كُهرفَكَانَ ت ،

  ٤٣٩.الْكَاِفِر 
وِإنْ تترسوا : ٍل ولَم نِقف ِللْماِلِكيِة علَى شيٍء ِفي هذَا ِإالَّ ما قَالَه الدسوِقي ِعند تعِليِقِه علَى قَول خِلي

وينبِغي ضمانُ ِقيمِتِه علَى من . وِإنْ تترسوا ِبأَموال الْمسِلِمني فَيقَاتلُونَ والَ يتركُونَ : ِبمسِلٍم ، فَقَال 
ِق ، ِبجرالْغ اِة ِمنجِة ِللنِفينالس ى ِمنمرا يلَى ما عاسِقي ، ماهماِة رجاٍل ِللنم الَفا ِإت٤٤٠.اِمِع أَنَّ كُل  

  :وهذه بعض تفاصيل التترس  
املراد بالترس يف هذا الفصل هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس مبثابة الترس حيمي م نفسه ، ألنه ف

  .وم عليه يعرف أن خصمه بسبب حمافظته على أرواح هذه الطائفة املُتترس ا لن يقدم على ضربه أو اهلج

                                                 
  .٢٤٣ / ٣حاشية الشليب امش تبيني احلقائق  -  ٤٣٥
  .١٢٩ / ٤اإلنصاف  -  ٤٣٦
  .١٩١ / ٤حاشية اجلمل  -  ٤٣٧
  .٦٢ / ٨اية احملتاج  -  ٤٣٨
  .٢٨٧ / ٤العناية على الفتح  -  ٤٣٩
 فما بعد) ٢١٦ / ٤ (- وانظر  املوسوعة الفقهية الكويتية ١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي  -  ٤٤٠



 ٥٨٤

ومن الصور اليت تستخدم يف هذا العصر هلذا الغرض ، ما يسمى بالدروع البشرية أو يطلق عليه رهائن 
احلرب ، فتعمد الدولة اليت أسرت رعايا خصومها إىل سجنهم يف املرافق احليوية ، واملقار االستراتيجية 

 ضرب مرافقها احليوية حفاظاً على والوزارات وغريها ، لتتفادى م ضربة اخلصوم ، فيحجم اخلصم عن
  .أرواح رعاياه 

وبالنسبة المتناع جيش املسلمني عن قتل من تترس م ، فإنه ال يلزم أن يكون الدرع البشري أو املتترس 
م من املسلمني فقط ، بل إن اجليش اإلسالمي مأمور باتقاء قتل معصومي الدم حىت من الكفار أمثال 

وخ ، فلو تترس الكفار برعاياهم من املعصومني أمثال النساء واألطفال والشيوخ النساء والصبيان والشي
وأهل الذمة ، فإن اجليش اإلسالمي مأمور بالكف عنهم إال إذا حدث من الكف ضرر على املسلمني 
فاملصلحة تبيحه ، وإذا كان الدرع البشري من املسلمني فاملنع أشد وال جيوز اإلقدام على ضرب العدو 

جود الدرع من املسلمني إال لضرورة ، فخرج لنا تفصيل وهو أن الدرع إذا كان من املعصومني من مع و
  .الكفار ال جيوز رميهم إال ملصلحة ، وإذا كان الدرع من املسلمني فال جيوز رميهم إال لضرورة 

 قَالَ مر ِبى - اهللا عنهم  رضى-عِن الصعِب بِن جثَّامةَ والتفريق بني األمرين ظاهر مبا جاء يف الصحيح 
 ِبىاِء - �  -النوانَ - ِباَألبدِبو أَو - اِئِهمِنس ِمن ابصفَي ، ِرِكنيشالْم ونَ ِمنتيباِر يِل الدأَه نِئلَ عسو 

  .٤٤١ » - �  - ِللَِّه وِلرسوِلِه الَ ِحمى ِإالَّ« وسِمعته يقُولُ . » هم ِمنهم « وذَراِريِهم قَالَ 
ورأي اجلمهور أن نساء الكفار وذراريهم ال يقتلون قصداً ولكن إذا مل يتوصل إىل قتل األباء إال بإصابة 

ذلك للصحابة مل يضع له ضوابط أخرى تفيد أنه ال جييزه إال  �هؤالء جاز ذلك ، وعندما أجاز الرسول 
يف حروبه يبيت القوم  �غارة على الكفار بالليل جتيز ذلك رغم أنه لضرورة ، بل حاجة املسلمني يف اإل

االمتناع عن اإلغارة  �حىت يطلع الفجر فإذا مسع آذانا وإال أغار ، فعلم من ذلك أنه بإمكان الرسول 
  .بالليل ملا فيها من قتل النساء والصبيان ، وجعل اهلجوم بالنهار ، إال أن املصلحة تبيح ذلك 

املتترس م من املسلمني فال جيوز ذلك حبال إال إذا أفضى االمتناع إىل تضرر عموم املسلمني أما لو كان 
وااهدين بترك قتال الكفار حىت لو زهقت أرواح املسلمني ، فاملسلم مأجور على فعله واملقتول يبعثه اهللا 

  .على نيته 
هي أن يهجم العدو على :  باملسلمني والضرورة املقصودة اليت جتيز استهداف الكافرين حىت لو تترسوا

املسلمني فيقتل منهم أكثر ممن تترس م ، أو يستبيح أرض املسلمني ويدخل ديارهم أو أن خيشى على 
املسلمني أن حياط م أو يستأصلوا أو يهزموا ،  إذا امتنعوا وكفوا عن القتال ألجل املتترس م ، 

                                                 
  )٣٠١٢ (-  املكرت-صحيح البخارى -  ٤٤١



 ٥٨٥

ومن له السلطان يف بدء احلرب وإيقافها فهو يرى ويعرف ماال والضرورة يقدرها أمري املسلمني يف وقته 
  .يعرفه آحاد الناس أو البعيدين وليس اخلرب كاملعاينة 

كل هؤالء ٤٤٥  وابن قدامة يف املغين ٤٤٤ وصاحب مغين احملتاج  ٤٤٣  والدسوقي ٤٤٢٤٤٧ قال الشوكاين 
 حىت لو أدى ذلك إىل هالك نقلوا عن اجلمهور قوهلم بوجوب قتال العدو إذا دعت الضرورة إىل ذلك

  :الدرع الذي حيتمي به العدو ، وذكر صاحب مغين احملتاج لذلك شرطني
 أن يتحاشى ااهدون ضرب الدرع ما أمكنهم ، إال إذا حدث هذا الضرب حبكم اخلطأ أو حبكم -١ 

  االضطرار 
  .اراً  عدم وجود قصد قليب إىل ضرب أفراد هذا الدرع ، وإن وجد القصد احلسي اضطر-٢

لو تترس الكفار يف قلعتهم بأسرى املسلمني وأطفاهلم ، فإن مل تدع ضرورة إىل : ٤٤٦قال ابن النحاس
رميهم ، تركناهم صيانة للمسلمني ، وإال فإن دعت ضرورة بأن تترسوا م يف حال التحام احلرب ، 

م ، جاز رميهم يف وكان حبيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا ، أو كثرت نكايتهم ، أو تعذر أخذ قلعته
 أي –األصح ، ويتوقى املسلم حبسب اإلمكان هذا مذهب الشافعي وأمحد وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقاً 

 باملنجنيق والنبل وغري ذلك ، بشرط توقي املسلم مهما أمكن ، وعلى هذا لو تترسوا يف –بال ضرورة 
  .مركب وحنوه باملسلمني واهللا أعلم 

 لَو تترس الْكُفَّار ِبمسِلِمني ولَم يندِفع ضرر الْكُفَّاِر إلَّا ِبِقتاِلِهم فَالْعقُوبات ": ٤٤٧ قال شيخ اإلسالم 
الْمشروعةُ والْمقْدورةُ قَد تتناولُ ِفي الدنيا من لَا يستِحقُّها ِفي الْآِخرِة وتكُونُ ِفي حقِِّه ِمن جملَِة 

   .".الْقَاِتلُ مجاِهد والْمقْتولُ شِهيد : مصاِئِب كَما ِقيلَ ِفي بعِضِهم الْ
 وأحكام القرآن ٤٤٨ وقد توسع مجهور األحناف واملالكية واإلمام الثوري كما جاء يف فتح القدير 

 قتل فأجازوا قتال العدو إذا تترس باملسلمني حىت لو أدى ذلك إىل٤٥٠  ومنح اجلليل ٤٤٩ للجصاص 

                                                 
 ٥/٤٤٧ يف فتح القدير -  ٤٤٢
٢/١٧٨ -  ٤٤٣ 
٤/٢٤٤ -  ٤٤٤ 
١٠/٥٠٥ -  ٤٤٥ 
 ٢/١٠٢٩يف مشارع األشواق  -  ٤٤٦
 )٣٧٦ / ١٠ (-جمموع الفتاوى البن تيمية  -  ٤٤٧
٥/٤٤٨ -  ٤٤٨ 
٥/٢٧٣ -  ٤٤٩ 
٣/١٥١ -  ٤٥٠ 



 ٥٨٦

املسلمني ، سواًء علموا أم إذا كفوا عن رميهم ازم املسلمون أو مل ينهزموا ، حدث بالكف ضرر أو مل 
  .حيدث ، وحجتهم يف ذلك أن املسلمني لو كفوا عن كل من يتترس باملسلمني لتعطل اجلهاد 

 املسلمة هلم ، وال وهذا القول ظاهر الضعف فحرمة دم املسلم أعظم من أن تنتهك ملثل هذه اجلحة غري
يلزم أن يتعطل اجلهاد بسبب تترس الكفار باملسلمني ، بل أساليب اجلهاد كثرية ، وال ميكن أن مينعها 
الكفار بعملية التترس فقط ، علماً أن التترس لن يكون يف كل مكان من جبهات العدو ونقاطه ومرافقه 

  .احليوية 
شيوخهم ومن هو معصوم الدم وال يقصد بالقتل ، فقال أما لو تترس العدو بنساء الكفار وصبيام و

، بأن مجهور األحناف ٤٥٣ وابن قدامة يف املغين ٤٥٢  وصاحب مغين احملتاج ٤٥١ صاحب السري الكبري 
والشافعية واحلنابلة جييزون قتلهم حىت لو مل تدع ضرورة لقتاهلم ، وحىت لو مل حيصل ضرر على املسلمني 

  .بتوقف القتال 
، رغم أم جييزون ٤٥٥  ومنح اجلليل ٤٥٤  املالكية كما جاء يف الشرح الكبري للدردير وخالف يف ذلك

قتال الكفار إذا تترسوا باملسلمني حىت لو مل تدع لذلك ضرورة وأفضى ذلك إىل قتل من تترسوا م من 
   .املسلمني ، وهذا تباين عجيب ، وهلم يف ذلك تعليل ال نطيل بنقله 

  
���������������   

                                                 
٤/١٥٥٤ -  ٤٥١ 
٤/٢٢٤ -  ٤٥٢ 
١٠/٥٠٤ -  ٤٥٣ 
٢/١٧٨ -  ٤٥٤ 
٣/١٥٠ -  ٤٥٥ 



 ٥٨٧

  : التحذير من جيل التيه  -٩
إن اهللا تعاىل خلق اخللق حلكمة بالغة وهي حتقيق العبـودية ﴿ وما خلَقْت الِْجن واِْإلنس ِإالَّ ِليعبدون 

، وتتجلى هذه العبودية يف اخلضوع الشامل إلرادته والطاعة التامة ألوامره ونواهيه، ]٥٦: الذاريات [﴾
لعدي بن حامت الطائي يف تفسري قوله تعاىل ﴿  �للعبادة، كما عرفه رسول اهللا وهذا هو املفهوم الصحيح 

 ﴾ ميرم ناب ِسيحالْموِن اللَِّه ود اباً ِمنبأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخراجع كتب السرية ].[٣١: التوبة [ات
  ].يف إسالم عدي بن حامت رضي اهللا عنه

 العظمى بعث اهللا الرسل واستخلف أمماً وسخر هلا ما يف السماوات وما يف األرض، وألجل هذه الغاية
وهو دليل على أن ال شيء أعظم قيمة عند اهللا من هذه الغاية، فحق اهللا على عباده أن يعبدوه وال 
يشركوا به شيئاً، فهو ال يرضى لعباده الكفر، وهو أغىن الشركاء عن الشرك، ومن هنا تأيت عملية 

 غضب اهللا وانتقامه من الفرد أو اجلماعة أو األمة اليت أشركت مع – اليت تعين يف الصميم –االستبدال 
  .اهللا، ليحل حملهم فرد أو مجاعة أو أمة أخرى لتحقيق حق اهللا عليهم

ِب من يعملْ سوءاً يجز ِبِه ﴾ فسنة اهللا ال حتايب أحداً يف هذا اال ﴿ لَّيس ِبأَماِنيكُم وال أَماِني أَهِل الِْكتا
، فالكثري من األفراد واألقوام واألمم استبدهلا اهللا تعاىل حينما حادت عن جه وكذبت ] ١٢٣: النساء [

  ٤٥٦ .رسله، بالرغم من قرابتها من هؤالء األنبياء والرسل
طة النهائية وهي عملية هناك مراحل أو حمطات عديدة مير ا الفرد أو اجلماعة قبل الوصول إىل احمل

  :االستبدال، أمهها 
   :اإلمهال قبل غضب اهللا

من رمحة اهللا تعاىل على عباده، ورغبة منه سبحانه يف دخول العبد يف طاعته والفوز برضاه وثوابه، مينح 
اىل وقتاً وفرصاً إضافية لعل هؤالء العبيد يراجعون فيها أنفسهم ويعودون ملزاولة واجبام، فيغدق اهللا تع

عليهم نعمه ظاهرة وباطنة تارة، أو يفتنهم بنقص يف هذه النعم تارة أخرى ﴿ ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنة 
﴾، لعلهم يرجعون، فمن العباد من يتعظ وحيسن استغالل هذه الفرص، فيعود إىل طاعة اهللا تعاىل والقيام 

، وحيسب أن هذا اإلمهال الرباين هو دليل على أنه يف منأى مبا أمره به، ومنهم من يتمادى يف غيه وفساده
من عذاب اهللا وغضبه ﴿ قَالَ ما أَظُن أَنْ تِبيد هِذِه أَبداً وما أَظُن الساعةَ قَاِئمةً ولَِئن رِددت ِإلَى ربي 

  ].٣٦ -٣٥الكهف [َألِجدنَّ خيراً ِمنها منقَلَباً ﴾ 

                                                 
 .ه، ومثال قوم هود وصاحل، ومثال أمة بين إسرائيل مع موسىمثال نوح عليه السالم مع ابنه وزوجت -  ٤٥٦
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يلة ذات حدين، ميكن أن تكون نعمة على البعض ونقمة على البعض اآلخر، ومن ينظر إىل فاإلمهال وس
واقع أمتنا اليوم جيد أن الكثري من املسلمني داخلون يف هذه احلالة، فبعد أن نكثوا عهدهم مع اهللا وابتعدوا 

نية، من نصرة لدين اهللا عن النهج القومي، ساروا يهتمون مبتاع احلياة الدنيا، غري مبالني بواجبام الدي
وإلخوام املستضعفني وااهدين يف كل مكان، بل منهم من حتول إىل أنصار للباطل بسبب خوفهم من 
ذهاب ما هم فيه من متاع دنيوي عابر، وذا يكونون قد سقطوا يف امتحان اإلمهال الرباين ومل ينفعهم 

  .ذاب اهللا وغضبهيف شيء، وحتول بالتايل إىل نقمة سرعان ما يسبقها ع
   :غضب اهللا قبل التيه

، وغضب اهللا ال يتجلى دوماً يف إلـحاق األذى - كما سبق القول –ويأيت بعد أن تنتهي فترة اإلمهال 
 بل إنه أحياناً يأخذ صوراً خمتلفة، كأن يفنت املرء عن دينه – كما أصاب األمم اليت سبقتنا –املـادي 

خلروج من هذا املستنقع اآلسن إال وهو حممول إىل قربه ليلقى مصريه وينغمس يف الشهوات فال يستطيع ا
  .احملتوم، ذلك هو شأن الكثري من الناس يف هذا الزمان

أو قد يكون عبارة عن تسليط العدو علينا ومتكينه من أرضنا وخرياتنا بل وحىت أعراضنا، وهي الصورة 
لذي يتمثل يف التحالف الصلييب اليهودي األكثر ظهوراً وشيوعاً، إما عن طريق العدو اخلارجي ا

اهلندوسي، أو عن طريق أذنام من احلكام املرتدين وجيوشهم اجلرارة وأجهزم القمعية يف بلداننا، 
وذلك نكاالً من اهللا بسبب نكثنا للعهد وتركنا للواجبات، وعلى رأسها الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف 

  .بيل اهللاوالنهي عن املنكر واجلهاد يف س
وقد يكون عن طريق تسليط بعضنا على بعض، تكالباً على الدنيا، أو دفاعاً عن الباطل، وهذا هو واقع 
املسلمني اليوم يف كل مكان، أصبحنا أشداء على بعضنا رمحاء مع أعدائنا، عادينا بعضنا البعض يف سبيل 

اطل، أليس هذا ما تفعله أنظمتنا املرتدة منذ الدنيا ووالينا أعداء اهللا لينصرونا على احلق وننصرهم على الب
عدة عقود، فواليناها على بعضنا البعض، كما والوا هم أعداء اهللا على أبناء جلدتنا من اآلمرين بالقسط 

ظَلَم الَِّذين نِصيبةً ال تنقُوا ِفتاتنا عذاب اهللا ومشلنا وعيد اهللا تعاىل ﴿ واهدين يف سبيل اهللا، فعموا وا
  ].٢٥: األنفال [ِمنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب ﴾

والصورة األخرى لعذاب اهللا وغضبه علينا هو هذا النقص يف األموال والثمرات، بالرغم من وجود 
ا إىل أعدائنا يف خزانات هائلة من الوقود واملعادن وخريات األرض والبحار يف بلداننا، إال أا تذهب كله

أطباق من ذهب، وما تبقى منها ينهبها هؤالء اإلقطاعيون واللصوص من احلكام وأعوام، فيتسلط علينا 
الفقر واحلاجة ليزيدا حالنا تأزماً وضعفاً، وكل هذا مبا كسبت أيدينا، حينما تركنا هؤالء الظاملني يعيثون 

موال األمة يف أيدي السفهاء والفاسدين ينفقوا على يف األرض فساداً ومل نأخذ على أيديهم، وتركنا أ
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شهوام، بل ينفقوا يف حماربة دين اهللا ومتويل مشاريع الشيطان لنشر الفساد والرذيلة يف جمتمعات 
املسلمني، وحنن نتفرج على هذه اجلرائم وال نستطيع إيقافها، بل منا من يشاركهم فيها باليد، حيث ترى 

 عن خدم لدى هؤالء الطغاة املفسدين، حبجة البحث عن لقمة العيش، حىت ولو جل املسلمني عبارة
  .كانت ملوثة وعبارة عن حرام مسموم

هذه هي بعض الصور اليت يتجلى فيها غضب اهللا وعذابه للخلق، خاصة أولئك الذي عرفوا احلق 
ا وألبسهم لباس اجلوع فأنكروه، أو تكربوا عليه خوفاً من ذهاب بعض الدنيا، فحرمهم اهللا تعاىل منه

  .واخلوف والذل، فال دنيا أصابوها وال آخرة نالوها
   :التيه قبل االستبدال

ومن أهم احملطات اليت متر ا األمم قبل عملية االستبدال، هي حمطة التيه، وهي من أخطر املراحل وأقساها 
تعترب مرحلة تصفية للصفوف ذلك أا . على النفوس، ومن أهم املراحل وأنفعها للدعوة وألصحاب احلق

وال ميكن أن ننسى يف هذا املقام . ومتحيص للنفوس، ويف هذا منافع عديدة ونفيسة للتجمعات اإلميانية
منوذج بين إسرائيل مع موسى عليه السالم، حينما أمرهم اهللا تعاىل بدخول األرض املقدسة فرفضوا فحكم 

﴿ قَالَ فَِإنها محرمةٌ علَيِهم أَربِعني سنةً يِتيهونَ ِفي اَألرِض عليهم بالتيه يف صحراء سيناء ملدة أربعني سنة 
 ﴾ ِم الْفَاِسِقنيلَى الْقَوع أْسفكانت هذه الفترة فرصة لذهاب تلك الفئة املتقاعسة ]. ٢٦: املائدة [فَال ت

ف العيش، فتح اهللا على أيديهم امللتوية ليحل حملها جيل قوي خشن، متمرن على القتال ومتعود على شظ
  .بيت املقدس بعد أربعني سنة

لقد شاء اهللا عز وجل هلذه األمة أن تكون خامتة األمم وشاهدة عليها ﴿ وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً 
، فعملية استبداهلا غري واردة ]١٤٣: البقرة [ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً ﴾

فبعد أن امتنعت نسبة كبرية من األمة عن أداء واجباا، وتركت اجلهاد يف . البتة، خبالف عملية التيه
سبيل اهللا، سلط اهللا عليها ذالً ال ميكن أن يرفع عنها إال بامتالك أسباب القوة واملنعة وخوض غمار اجلهاد 

  . أصبحت هذه الفئات تائهة يف هذه احلياة، ال جتد فرجاً وال خمرجاًمع األعداء، فباإلضافة إىل هذا،
 غارقني يف متاهات احلياة – بسبب بعدهم عن دينهم القومي –فعلى مستوى األفراد، جند الكثري منهم 

اليومية، ال يسامهون بشيء من شأنه أن يرفع هذا الضيم عن األمة، بل لقد حتولوا إىل وسائل للتثبيط 
جيل . تهالكهم لبضائع الفساد، وبعدهم عن مواطن التأثري، وعدم استجابتهم ألصحاب احلقوذلك باس

  .خمدوع تائه ال يهتم إال بشهواته
أما على مستوى اجلماعات، فنجد أن أكثرها قد حاد عن النهج القومي، وسار يبتغي طرقاً ملتوية لبلوغ 

وإن كانت تظن أا على حق، فتحقق فيها قول اهللا الغاية، فكان أن حكم اهللا عليها بالتيه والضياع، حىت 
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 مهونَ أَنبسحي مها ويناِة الديِفي الْح مهيعلَّ سض االً الَِّذينمأَع ِرينسِباَألخ ئُكُمبنلْ نتبارك وتعاىل ﴿ قُلْ ه
  ].١٠٤ -١٠٣: الكهف [يحِسنونَ صنعاً ﴾ 
 قد عرفت تيهاً منذ عقود من الزمن، وال زالت أغلب شرائحها غارقة -يف عمومها -فاحلركة اإلسالمية 

يف هذا التيه، بالرغم من كثرة أفرادها، وبالرغم من انتشار مناهجها البدعية على نطاق واسع، بل وبالرغم 
ذا من وصول بعضها إىل جمالس التشريع أو حىت إىل االس احلكومية، فكل هذا يعترب عالمة على ه

االحنراف وعلى هذا التيه العظيم، حيث أن السبيل لتحقيق حق اهللا علينا هو سبيل السلف الصاحل، 
والوسيلة هي اجلهاد يف سبيل اهللا، وكل من ابتغى سبيالً غريه فسوف حيل عليه غضب اهللا وعذابه مث يتيه 

آخرين ﴿ ِإالّ تنِفروا يعذِّبكُم يف األرض كما تاهت بنو إسرائيل يف عهد موسى ويستبدهلم اهللا تعاىل بقوم 
، فترك ]٣٩: التوبة [عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم وال تضروه شيئاً واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير ﴾ 

ه تعاىل ﴿ يا اجلهاد واحلرص على احلياة من املوجبات األساسية لعملية االستبدال كما يشري إىل ذلك قول
أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة 

 الِئٍم ذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاُء واللَّه واِسع علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه وال يخافُونَ لَومةَ
﴾ ِليم٥٤: املائدة [ع.[  

والردة عن الدين تتجسد أساساً يف ترك اجلهاد يف سبيل اهللا، ألن اجلهاد هو ذروة سنام هذا الدين، 
عتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر، إذا تباي« �والوسيلة اليت حتمي بيضته، وقد اتضح هذا يف قول رسول اهللا 

ويف رواية » ورضيتم بالزرع ، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه عنكم حىت تراجعوا دينكم
  .وكأن الرجوع إىل الدين يكون بالرجوع إىل اجلهاد يف سبيل اهللا" حىت ترجعوا إىل دينكم"

، وأهم هذه املوجبات هو إلغاء اجلهاد من قاموس فال مفر من عملية االستبدال حينما تتوفر موجباا
  .وسائل العمل اإلسالمي، واستبداله بوسائل مشبوهة وبدعية كاليت نراها اليوم يف الساحة

  :اجليل البديل 
لقد انتهى عهد التيه هلذه األمة، وظهر جيل األمل والبديل، متمثالً يف هذه الطالئع املنتشرة هنا وهناك 

 وكل أنصاره يف مشارق – حفظه اهللا –جلهاد الذي يقوده الشيخ أسامة بن الدن وعلى رأسها جيل ا
األرض ومغارا، ويتمثل أيضاً يف إمارة طالبان بقيادة املال عمر حفظه اهللا تعاىل، وال ننسى التجمعات 

تحل اجلهادية األخرى يف بالد القوقاز وجنوب شرق آسيا ومشال إفريقية ويف بالد الشام، كلها ضت ل
حمل األجيال التائهة، ولتعيد إىل األمة قوا وإىل احلق نصاعته، وبدأ العذاب والغضب اإلهلي يرتل على 
أعداء األمة من صليبيني ويهود وهندوس ومرتدين ومنافقني، سواء بتسليط وسائل العذاب اليت طالت 



 ٥٩١

بديلة عليها، لتسومها سوء العذاب األمم العابرة كالطوفان والزالزل واحلرائق، أو بتسليط هذه األجيال ال
  .ولتكون غصة يف حلقها، ال تعرف معها الراحة واألمن والسالم، وهذا هو الواقع املعيش

إننا نعيش انقالب الصورة، حيث أصبح أعداؤنا حتت رمحة ضربات ااهدين يف كل مكان، وصاروا 
نتم أَشد رهبةً ِفي صدوِرِهم ِمن اللَِّه ذَِلك هدفاً سهالً وميسوراً، بعد أن قذف اهللا يف قلوم الرعب ﴿ َأل

، ونزع اخلوف من قلوب اجليل البديل ﴿ والَ يخافُونَ لَومةَ الَِئم ]١٣: احلشر [ِبأَنهم قَوم ال يفْقَهونَ ﴾ 
  ].٥٤: املائدة [﴾ 

 – رغم قلتهم –بات من املسلمني لقد انتهى عهد التيه، وحلَّ حمله عهد اهلدى والرشاد، وصارت عصا
من أبصر الناس وأهداها على ظهر البسيطة ، فأخذت راية اجلهاد عالية خفاقة ، تبدد الظالم وتكسر 
احلدود والقيود ، ودم السدود، وحترر النفوس، ودي املاليني من حيارى املسلمني ، بفضل هذه 

 وجل حق عبادته ، وطلب الشهادة ، ففتح اهللا على االستماتة يف خدمة الغاية الكربى ، عبادة اهللا عز
" أيديها قلوباً غلفاً وعيوناً عمياء وآذانا صماء، وصارت تقود هذه اجلموع إىل بر األمان ، وصرنا نسمع 

بدالً من قول جيل التيه والتقاعس ﴿ فَاذْهب أَنت وربك " اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون
  ].٢٤: املائدة [نا هاهنا قَاِعدونَ ﴾فَقَاِتال ِإ

كانت تلك أهم احملطات اليت تسبق عملية االستبدال على مستوى األفراد واجلماعات واألمم، وكانت 
هذه أهم صفات اجليل البديل، الذي أعاد لألمة قوا ومكانتها بني األمم رائدة وقائدة وهادية وشاهدة، 

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر كما أراد اهللا هلا أن تكون ﴿ 
   ٤٥٧].١١٠آل عمران [وتؤِمنونَ ِباللَِّه ﴾
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 ٢٣٥..............................................................................الترغيب يف الرباط يف سبيل اهللا

 ٢٣٧.................................................................................................املبحث الثاين

 ٢٣٧.......................................................................الترغيب يف احلراسة يف سبيل اهللا تعاىل

 ٢٤٠...............................................................................................املبحث الثالث

 ٢٤٠.............................................الترغيب يف النفقة يف سبيل اهللا وجتهيز الغزاة وخلفهم يف أهلهم

 ٢٤١................................................................................................املبحث الرابع

 ٢٤١....................................................................الترغيب يف الغدوة يف سبيل اهللا والروحة

 ٢٤٣..............................................................................................املبحث اخلامس

 ٢٤٣...............................................................الترغيب يف سؤال الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل

 ٢٤٤.............................................................................................املبحث السادس

 ٢٤٤........................................................................الترغيب يف اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل

 ٢٥١...............................................................................................املبحث السابع

 ٢٥١..........................................................................الترغيب يف إخالص النية يف اجلهاد

 ٢٥٥................................................................................................املبحث الثامن

 ٢٥٥..................................................................................يل اهللافضل الشهادة يف سب

 ٢٧١...............................................................................................املبحث التاسع

 ٢٧١..................................................................................................فضل الرمي

 ٢٧٣...............................................................................................املبحث العاشر

 ٢٧٣........................................................................................فضل الغزاة يف البحر

 ٢٧٥........................................................................................احلادي عشراملبحث 

 ٢٧٥..................................................................يف سبيل اهللا والنفقة التحذير من ترك الغزو

 ٢٩٨...........................................................................................املبحث الثاين عشر

 ٢٩٨...................................................................حترمي الفرار يوم الزحف وأنه من املوبقات

 ٣٠٣.........................................................................................املبحث الثالث عشر

 ٣٠٣..............................................................فضل من قتل دون دينه أو ماله أو دمه أو أهله

 ٣٠٥.......................................................................................... عشرالرابعاملبحث 



 ٦٠٦

 ٣٠٥...............................................................................................أنواع الشهداء

 ٣٠٧........................................................................................املبحث اخلامس عشر

 ٣٠٧...............................................................................ااهدون هم الطائفة املنصورة

 ٣١٨...................................................................................................الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

 ٣١٨......................................................................................أهداف القتال يف اإلسالمأهداف القتال يف اإلسالمأهداف القتال يف اإلسالمأهداف القتال يف اإلسالم

 ٣١٨...............................................................................: مقاتلة من اعتدى علينا -١

 ٣٣٦..............................................................:حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله اهللا -٢

 ٣٥١...........................................................................: قتال من صد عن سبيل اهللا -٣

 ٣٦٠.......................................: القتال من أجل استرداد ما أخذه الكفار من املسلمني بغري حق -٤

 ٣٧٢.....................................................................:القتال يف سبيل نصرة املستضعفني -٥

 ٣٧٦..................................................................................: قتال أولياء الشيطان -٦

 ٣٨٠................................................................................: القتال ملنع بأس الكفار -٧

 ٣٨٤........................................................: قتال من نقض العهود واملواثيق أو طعن بديننا -٨

 ٤٢٤..............................................: قتال من ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر من أهل الكتاب -٩

 ٤٤٨..............................................................: إلظهار اإلسالم على الدين كله  القتال-١٠

 ٤٦٣..........................................................:س املنافقني جل منع فتنة ودسائأ القتال من -١١

 ٤٧٥........................................................................................: قتال املرتدين -١٢

 ٤٨١................................................................................: قتال الطائفة املمتنعة -١٣

 ٤٨٦..........................................................................................: البغاة  قتال-١٤

 ٤٩٨.................................................: واملفسدين يف األرض ���� قتال احملاربني هللا ولرسوله -١٥

 ٥١٥...................................................................................................رابعرابعرابعرابعالباب الالباب الالباب الالباب ال

 ٥١٥.........................................................................قضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللاقضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللاقضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللاقضايا هامة عن اجلهاد يف سبيل اهللا

 ٥١٥.....................................................:هد املكي عاحلكمة من عدم مشروعية القتال يف ال -١

 ٥١٩..............................................................: التدرج يف مشروعية القتال يف سبيل اهللا -٢

 ٥٤٣.............................................................................: أنواع اجلهاد يف سبيل اهللا -٣

 ٥٤٣.................................................................................: الطلب جهاد: أحدمها 

 ٥٥٠..................................................:جهاد الدفع : وأما النوع الثاين من نوعي اجلهاد فهو 

 ٥٥٢...........................................................................متى يِصري الِْجهاد فَرض عيٍن ؟

 ٥٥٤....................................................................: على العمليات االستشهادية احلثُّ -٤

 ٥٥٥... .وذلك ألن العدو ال حيب املوت،هي الطريقة املثلى ملواجهة العدو) العمليات االستهشادية ( إن بل 



 ٦٠٧

 ٥٥٩.......................................................................:اِالنِتحار ِلخوِف ِإفْشاِء األَْسراِر  -٥

 ٥٦٦...............................................................................: حترمي االستسالم للكفار -٦

 ٥٦٧.........................................................:م وحنن األعلون التحذير من الدعوة إىل السلْ -٧

 ٥٧٧............................................................................. :يف مسألة التترساخلالصة  -٨

ِلِمنيسى الْمارِبأُس سرت٥٨١..............................................................................: الت 

 ٥٨٧...............................................................................: التحذير من جيل التيه  -٩

 ٥٨٧................................................................................. :غضب اهللاإلمهال قبل 

 ٥٨٨.................................................................................... :غضب اهللا قبل التيه

 ٥٨٩..................................................................................... :التيه قبل االستبدال

 ٥٩٠............................................................................................:اجليل البديل 

 ٥٩٢...........................................................................................أهم املصادر واملراجعأهم املصادر واملراجعأهم املصادر واملراجعأهم املصادر واملراجع

  
 


